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 مقدمه -9
( هاشمی) بومی کشور مشابه ارقامرقم جدید گیالنه  ،های زراعی کلی از نظر مراقبت  طور هب

مندی از مزایای رقم جدید و تولید  ه است که جهت بهر با ارقام بومیهایی  تفاوت است ولی دارای

 ی عدم توجه به برخی نیازهای ویژه. ها و نیازهای این رقم ضروری است تر، آشنایی با این ویژگی بیش

ا به ج در این. دنبال داشته باشد  کاران از کشت این رقم را به رقم گیالنه، ممکن است نارضایتی شالی

 :برخی نکات مهم در خصوص این رقم اشاره شده است

 اصالح نسبت به ارقاماست و ( رقم هاشمی) مشابه ارقام بومیرقم گیالنه دارای کیفیت پخت   .1

 . قبلی مانند خزر برتری دارد ی شده 

است، بنابراین این رقم برای مناطق وسیعی از اراضی ( وِرس) رقم گیالنه مقاوم به خوابیدگی  .2

شوند،  دلیل ورس برنج متحمل می  قابل توجهی به خساراتساله  کاری کشور که هر یشال

 . بومی حساس به ورس است مناسبی برای ارقامجایگزین 

تن در هکتار نسبت به رقم  1-5/1صورت اعمال مدیریت زراعی صحیح، رقم گیالنه حدود   در  .3

تر،  ه این میزان عملکرد بیشتری است، ک بیش( شلتوک) دارای عملکرد دانه ،هاشمیبومی 

 . کند می هنظر اقتصادی توجی  کشت رقم جدید را از

 .کند رشد رقم بومی هاشمی برابری می ی زودرس بوده و تقریبا با طول دوره رقم جدید گیالنه  .4

رقم جدید گیالنه همانند رقم بومی هاشمی حساس به بیماری بالست است و اعمال   .5

صورت بارانی یا   بیماری در این خصوص بویژه در عالیماولین  ی های الزم با مشاهده مراقبت

 .ضروری است( بالست گردن) و زایشی( بالست برگی) ابری بودن هوا در مراحل رویشی

 .خوار برنج در رقم گیالنه همانند رقم محلی هاشمی است مبارزه با کرم ساقه  .6

بسیار خوب و بهتر از رقم  ی رار اولیهتر و سرعت استق های قوی رقم جدید گیالنه دارای گیاهچه  .7

ها مانع رشد برخی  بین بوته فواصلاندازی خوب این رقم در  پوشش و سایه. خزر است

 .دستی دیرهنگام در برخی مزارع نیست شود و نیازی به وجین ها می های هرز بویژه جگن علف

 .تر از رقم بومی هاشمی است نیاز کود ازته در رقم گیالنه بیش  .8

بندی کود بویژه کود اوره و مصرف بخشی از آن در زمان ظهور خوشه، در  یط یا تقسیمتقس  .9

 .یابی به حداکثر عملکرد در رقم جدید ضروری است دست

و  نیتروژن، فسفر)عالوه بر کودهای رایج  (Zn)آزمایش خاک و برآوردن نیاز به کود روی  .11

 .شود توصیه می (پتاس

 

 



 4/ و همکاران پور قلی مهرزاد اله                                                                                                      

 

 

 زمين  ي تهيه -2
طور مستقیم یا نشاء   سازی بستر مناسب برای کاشت بذر به عملیات آماده ی هشخم به مجموع

به شخم در زراعت برنج از دیگر محصوالت زراعی متفاوت بوده و  .شود گیاه در زمین اصلی گفته می

 . شود در شرایط غرقاب انجام میطور معمول 

 :شخم در اراضی شاليزاري شامل سه مرحله است -2-9

 .شود دار انجام می گاوآهن برگردان ی وسیله هشخم اول که ب .1

عمود بر  به طور معمولدار انجام شده و  م دوم که توسط روتیواتور و یا گاوآهن دیسکخش .2

 .جهت شخم اول است

سازی کامل  آماده ،دار صورت گرفته و با ماله های دندانه بند دنباله ی وسیله شخم سوم که به .3

 .شود خاک انجام میمزرعه و تسطیح 

بند روتیواتور، فقط یک مرتبه شخم انجام  کاران با استفاده از تراکتور و دنباله برخی شالی

هنگام  و زوددار  هرز شخم برگردان های در اراضی شالیزاری دارای آلودگی زیاد به بقایای علف. دهند می

رای آلودگی زیاد به در مزارع دا. شود دیرهنگام با روتیواتور توصیه نمی ی ارهب یکتوصیه شده و شخم 

بهتر بقایای گیاهی  ی به تجزیه( اواخر زمستان یا اوایل بهار) هنگام های هرز، شخم زود بقایای علف

 .شود کاری کاسته میءهای برنج پس از نشا ها بر گیاهچه کمک نموده و از اثرات نامطلوب آن

نرم و از حالت  مزرعه را غرقاب کرده تا خاک ،حدود سه تا هفت روز قبل از شخم دوم

 در. شود اجتناب گردد می( تیلر یا تراکتور) آالت چسبندگی زیاد که موجب کاهش کارایی ماشین

 .تواند یک ماه قبل از عملیات شخم انجام شود صورت دسترسی به آب کافی، غرقاب می 

  دوم عمود  جهت شخم. مرتبه است سهتا  دوتعداد دفعات شخم بسته به نوع خاک و وجود آب، 

شود تا با هدایت آب به  شخم نخست در جهت جریان آب انجام می. شود بر شخم نخست انجام می

هدف نهایی از شخم، تسطیح زمین، کمک به . شدن و یکنواختی خاک کمک کند  نرم تمام مزرعه، به 

 . کاری استءکردن خاک به میزان مورد نیاز جهت نشا  هرز و نرم  های بقایای علف ی تجزیه

تر، شخم زمین در حالت گاورو بودن زمین انجام  های شالیزاری سبک با چسبندگی کم کدر خا

 که شود، درحالی فراهم میشرایط مناسب برای شخم دوم  ،خاکو سپس با غرقاب کردن و نرم شدن 

در  .روری استـخم ضـجهت انجام ش تر غرقاب کردن دگی بیشـچسبنهای رسی با  اکـدر خ

مرتبه شخم کافی است و  باتالقی یک تا دوهای  ای آب زیرزمینی باال و خاکه دارای سفره های خاک

 .نیاز به شخم اول نیست
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 هنگام مزاياي شخم زود -3

 های هرز  علف  هنگام در اوایل زمستان سبب پوسیده شدن بقایای گیاهی و بویژه انجام شخم زود

های برنج کاسته  عی و گیاهچهها بر گیاه زرا خشبی شده و از اثرات سوء آن ی دارای ساقه

 .شود می

 های  علف زمان همهنگام و  زنی زود هنگام سبب یکنواختی بافت خاک شده و جوانه شخم دوم زود

عالوه کارایی  هب. شوند ها با شخم سوم کنترل می هرز در فصل زراعی را موجب شده و آن

 . ستتر ا های یکنواخت بیش های هرز در خاک ها در کنترل علف کش علف

 شوند و  بار شخم زده می گیری از روتیواتور و تراکتور، برخی مزارع فقط یک امروزه به دلیل بهره

 های هرز چندساله های دارای علف خاک. کاری استءآن هم فقط چند روز قبل از نشا

قطعه شده و شانس   قطعه فوقورزی  در روش خاک( ساله های چند واش، گوشاب، جگن بند)

ساله شخم  های هرز چند برای کنترل علف. کنند تر پیدا می تکثیر بیش تری برای بیش

و شخم  استهای هرز  ترین کارایی در کاهش جمعیت علف هنگام دارای بیش دار زود برگردان

 .های هرز فوق را موجب خواهد شد تر علف ای با روتیواتور تکثیر بیش مرتبه  یک

 ی ساله های هرز چند داشت برنج سبب کنترل علفپاشی شالیزارها در مهر ماه و پس از بر سم 

انجام شخم . تر خواهد بود تر و سریع سازی شالیزارها در سال بعد آسان شالیزار شده و آماده

هرز  های توجه جمعیت علف پاشی در این مزارع، کاهش قابل ماه پس از سم پاییزه حدود یک 

 .شدها را موجب خواهد  واش و جگن ساله همانند بند چند

 های پاییزه یا زمستانه باعث بهبود حالت فیزیکی خاک  انقباض خاک با انجام شخم انبساط و

 . شود می

  شود شخم دوم در بهار و حداقل دو  توصیه می. دهند میشخم دوم را عمود بر شخم اول انجام

قبل از شخم دوم غرقاب کردن . انجام شود( کاریءکاول و نشا پیش) هفته قبل از شخم سوم

های هرز و ایجاد بستر یکنواخت  های رویشی علف مزرعه به سهولت شخم، دفن بهتر اندام

کاری در ایجاد یکنواختی در ءکاول و نشا حفظ غرقاب پس از شخم دوم تا پیش. کند کمک می

 .شالیزار بسیار مؤثر است

 تر  و سریعهای دارای بافت یکنواخت، بهتر  های نشایی برنج در خاک گیاهچه ی استقرار اولیه

 .است

 های با بافت نرم، دارای  های هرز در خاک های رویشی علف زنی بذر یا اندام عالوه جوانه هب

 . شوند ها و غرقاب کنترل می کش تری است، که با علف یکنواختی بیش
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 سازي بذر براي كشت در خزانه آماده -4

 سبک و سنگين كردن بذر -4-9

مقدار ) کنیددرصد استفاده  17نمک با غلظت   از محلول آبپر  پوک و نیمه هایبرای حذف بذر

و  هاسبک کردن بذر و  بالفاصله پس از انجام عملیات سنگین (. لیتر آب 11کیلوگرم نمک در  7/1

 هخوبی و ب باقیمانده یا سالم را با آب شیرین به هایپر، بذر یکنواخت و پوک یا نیمه غیر هایحذف بذر

سبب آسیب نمک به شلتوک شده و کاهش میزان  هاشستشوی کامل بذر عدم. دهیددفعات شستشو  

 .دنبال خواهد داشت  زنی شلتوک را به جوانه

 عفونی بذر  ضد -4-2

( ای قهوه  بالست و لکه) های قارچی منظور مبارزه و پیشگیری از بیماری  عفونی به عملیات ضد

سالم را با استفاده از یکی  هایبذر خت،یکنواغیر هایها و بذر پس از حذف ناخالصی. گیرد صورت می

 41 هابرای ضدعفونی بذر. ضدعفونی نمایید( کش سلست ترجیحاٌ قارچ) های رایج در بازار کش از قارچ

الی  48و شلتوک را به مدت ( محلول دو در هزار) لیتر آب معمولی حل کرده 21کش را در  گرم قارچ

 . ساعت در محلول فوق قرار دهید 72

 كردن بذر  دار جوانه پيش -4-3

ساعت در آب ولرم  48مدت   سالم را به هایابتدا بذر ،کردن بذر  دار جوانه شیپ منظور هب

در  به طور معمول. یدیداری نما روز در مکانی گرم و مرطوب نگه 2-4خیسانده، سپس به مدت حدود 

 .شود فراهم می ها در خزانه دار شده و امکان بذرپاشی آن جوانه پیش هاچنین شرایطی بذر

های یکنواخت  دار کردن اهمیت فراوان در رسیدن به گیاهچه جوانه های مربوط به پیش مراقبت

( آب ولرم)پاشی  داری شده و با آب در محیط گرم و مرطوب نگه هادر این مرحله بذر. در خزانه دارد

 21این مرحله حدود  در هاداری بذر دمای مناسب برای محیط محل نگه. شوند داشته می  مرطوب نگه

دست آوردن بذر با  ترین مراحلی است که باعث به این عملیات از مهم. گراد است سانتی ی درجه

 هاییط باعث ایجاد تنش در بذرـگرم و یا سرد شدن ناگهانی مح. شود واخت میـیکن ی جوانه

نابراین الزم است ب. شود زنی می یکنواختی در جوانه های حاوی شلتوک شده و غیر سهـکی ی هـحاشی

از ها بذروادهی ـه. ودـری شـمالی جلوگیـهای احت ا از خسارتـد تشوا ـکه تمهیدات الزم از قبل مهی

این امر ضمن تبادل هوا باعث . بایست به تناوب در طول روز انجام شود می هـهمی است کـارهای مـک

، اولین اندامی که ظاهر هابذرن دار شد جوانه ی در مرحله. شود شدن یکنواخت بذرها می دار جوانه

در . دشو بذر تلقی می ی شود که به عنوان جوانه چه ظاهر می  چه بوده و پس از آن ساقه شود ریشه می

های نازک، ترد و کوچک بذرها  بسیار باید مراقب بود تا جوانه ،(هوادهی)ها بذرردن زمان زیر و رو ک

  متر میلی سه تا دو ی ها به اندازه چه که طول ساقه امیروز و هنگ 3الی  2بعد از گذشت . شکسته نشوند
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الزم به ذکر . باشد رسید، بهترین زمان برای بذرپاشی روی بسترهای از قبل آماده شده در خزانه می

دار کردن هم قابلیت بذرپاشی در خزانه را دارند و  بعد از انجام ضدعفونی، بدون جوانه بذرهااست که 

تر و  های سالم کاشت مستقیم شلتوک در خزانه موجب تولید گیاهچهوا، ه در صورت گرم بودن

های اقلیمی یا سردی هوا،  هنگام به دلیل محدودیت پاشی زود تری خواهد شد، اما در بذر یکنواخت

 .پاشی زیر پوشش پالستیک ضروری است بذر

، اما بدیهی است که بهترین زمان برای بذرپاشی رقم گیالنه، دهم الی پانزدهم فروردین ماه است

بر نیاز به   دلیل سردی هوا، احتمال خسارت به خزانه بسیار جدی است و عالوه  در این زمان به

 . نیز هست( فانوس یا المپ) نیاز به منبع گرمایی در داخل خزانه پالستیکیپوشش 

طح بستر های بین بسترها دارای آب کافی بوده و س برای آبیاری خزانه تنها کافی است که جوی

 ی و توسعه کوتاه مدت از رشدغرقاب سطح خزانه برای . ور نباشد مرطوب باشد و شلتوک در آب غوطه

و چروکیده شدن   عالوه وجود آب در داخل جوی از خشک هب. کند های قارچی ممانعت می بیماری

اری آب با ارتفاع د بعد از رشد نشاءهای جوان در خزانه، نگه. کند  بذر جلوگیری می ی های تازه جوانه

کافی رشد نمودند، آبیاری  ی ها به اندازه که نشاء پس از این. شود متر در خزانه توصیه می سانتی 5-2

ورودی و . دشوای باشد که آب از یک طرف وارد و از طرف دیگر خزانه خارج  خزانه بایستی به گونه

امر باعث برخورداری کل خزانه  این. بایست در جهت مخالف یکدیگر باشند خروجی آب در خزانه می

. دشو ها می و شادابی نشاء ای قهوه  لکهالزم، جلوگیری از بروز بیماری  ی از آب، فراهم نمودن تهویه

استشمام . شود ها می داری آب در خزانه بدون داشتن جریان آب، باعث زرد و پالسیده شدن نشاء نگه

ه و در این شرایط خشک کردن خزانه و مصرف کود بوی بد در خزانه ناشی از ماندگاری زیاد آب بود

 . شود پتاسه برای جلوگیری از خسارت بیشتر توصیه می

 مراقبت از خزانه -4-4

در خزانه بایستی به صورت تنک بوده و میزان ها بذرهای سالم و قوی، بذرپاشی  برای تولید نشاء

مساحت . باشد برای یک هکتار می کیلوگرم بذر سالم و سنگین 41-45بذر برای بذرپاشی در خزانه 

های  بذرپاشی به صورت تنک باعث تولید نشاء. باشد مترمربع می 211-251مورد نیاز برای خزانه 

 اـذرپاشی، ضروری است که بـبعد از ب. شود می( ای قهوه  لکه بخصوص) سالم، قوی و عاری از آلودگی

در این حالت باید . به سطح خاک بچسبند مناسب دیگری مثل ماله بنایی، بذرها ی دست و یا وسیله

های از قبل آماده شده،  بعد از بذرپاشی و نصب کمان. شکسته نشوندها بذر های مراقب بود که جوانه

د که از شو در صورتی که هوا خیلی سرد باشد توصیه می. شود پوشش پالستیکی روی خزانه ایجاد می

های مناسب روی  هایی با فاصله شدن هوا سوراخ با گرم. پالستیک شفاف استفاده شود ی دو الیه

 پوشش پالستیکی تعبیه نمایید تا از خسارت گرما جلوگیری شود و یا با بلند کردن پوشش پالستیکی 
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این امر باعث تبادل هوای بیرون و داخل خزانه شده و از گرم . ها امکان تهویه را فراهم نمایید از کناره

هایی که دمای محیط افزایش  عالوه بر این، زمان. کند خزانه جلوگیری میداخل  ی شدن بیش از اندازه

که در   طوری به. امری کامالً ضروری است ها هوا با باال زدن پالستیک ی یابد، هوادهی و تهویه می

روزهای گرم، پالستیک روی خزانه را در یک طرف جمع نموده تا تابش مستقیم و یکنواخت آفتاب به 

این شرایط حساس به های جوان که در  ی محافظت از نشاءبرا دوبارهها  ابد و در شبسطح خزانه بت

این نوع مدیریت خزانه تا حدود یک هفته . دهند پوشش پالستیک را روی خزانه قرار می هستندسرما 

 آخر و چند روز قبل از ی بایست ادامه داشته باشد و از هفته ها به زمین اصلی میء قبل از انتقال نشا

 . شود از روی خزانه جمع می ءکاری پوشش پالستیکی به طور کاملنشا

صورت گیرد و  باره یکوجه نباید   الزم به توضیح است که جمع نمودن پالستیک به هیچ

در ابتدا یک طرف و بعد از مدتی دو طرف خزانه . آوری آن باید تدریجی و مرحله به مرحله باشد جمع

های جوان با دما و شرایط محیطی بیرون،  شوند و پس از سازگاری نشاء یها باال زده م و بعدها کناره

 .گردد پالستیک روی خزانه جمع می

 

 محل احداث خزانه -5
زمینی در  های آب زیر هایی که در زمستان آبگیر نبوده و سطح سفره های گرم و یا خاک خاک

آب  ی های دارای سطح سفره خاک. تر هستند ها باال نباشد برای احداث خزانه مناسب آن مکان

های  سرد هستند و موجب کندی رشد گیاهچه به طور معمولزمینی باال مناسب خزانه نبوده و  زیر

گیر بودن محل احداث خزانه و نیز  گیر یا آفتاب نور. شوند برنج در خزانه و خسارت به برنج می

ای انتخاب محل احداث خزانه کشی خوب از موارد مهم بر رسی آسان به منبع آب و قابلیت زهـدست

( بار عمود بر هم سهتا  دو)خوبی شخم زده  مورد نظر را به ی انتخاب محل خزانه، قطعه بعد از. هستند

 . متری بین بسترها ایجاد شود سانتی 31های  و عرض یک متر با جوی 11و بسترهایی با طول 

 دهی در خزانه كود -5-9
 5/2معادل ) نیم الی یک کیلوگرم نیتروژن مترمربعر صد در زمان شخم زمین خزانه، به ازای ه

 .دشو پتاسیم توصیه می تریپل و یک کیلوگرم سولفات کیلوگرم سوپرفسفات 5/1، (کیلوگرم اوره

 

 هرز در خزانه  هاي مديريت علف -6

هرز گام   استفاده از بذر عاری از علف. هرز خزانه سوروف است ترین علف ترین و فراوان مهم

هنگام بستر خزانه  سازی زود  آماده. های هرز در خزانه است برای پیشگیری از خسارت علف نخست

 . نماید پاشی را میسر می ها قبل از بذر های هرز شده و کنترل آن سبب تحریک رشد بذر علف
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 انهزمصرف در خ  هاي خاک كش علف -6-9

قبل  عالوه هب. شوند کار برده  انه بهپاشی در خز هفته قبل از بذر  ها باید حداقل یک کش این علف

کش روی شلتوک  ها جهت اجتناب از اثرات سوء علف شویی سطح کرت پاشی در خزانه، آب از بذر

 .ضروری است

 :ند ازا های مناسب برای خزانه عبارت كش نوع و ميزان مصرف علف

 (در هر مترمربع خزانه سی سی 3) بتیوبنکار کُش علف .1

 (در هر مترمربع خزانه سی یس 2)بوتاکلر  کُش علف .2

 (در هر مترمربع خزانه سی سی 5/1)کش پرتیالکلر  علف .3

 مصرف خزانه   هاي خاک كش بسيار مهم و كاربردي در خصوص علف ي نکته -6-2

توانید از  دار کردن شلتوک، می جوانه صورت پیش  بسیار مهم و کاربردی این است که در ی نکته

کش و زمان بذرپاشی استفاده  ا رعایت فاصله بین زمان مصرف علفمصرف فوق و ب های خاک کش علف

صورت مستقیم در   دار کردن و به جوانه خشک را بدون خیساندن و پیش رهایبذ چه چنان. کنید

اری ـن است بسیـکش موجب خسارت به برنج شده و ممک صورت علف این  نمایید، درپاشی  خزانه بذر

دار شده به  جوانه پیش هایبذر. زنی نباشند از خاک، قادر به جوانه کش برنج با جذب علف هایذرـاز ب

وک برنج قبل از که شلت حالی مصرف در خزانه متحمل هستند، در های خاک کش علف ی باقیمانده

در بعضی از . ها در خاک بسیار حساس است کش علف ی اندک باقیمانده مقادیر دار شدن به جوانه

ا ـذر خشک یـدار شده و ب جوانه اوت بین بذر پیشـاران تفـک الیـشود که ش موارد مشاهده می

م آگاه نیستند و این خوبی درک ننموده و از این مه کش را به ه علفـحمل بـده در تـدار نش وانهـج

میر بخشی از  و  زنی و یا مرگ زنی یا غیریکنواختی در جوانه مانع جوانه موضوع در موردهایی،

 .شود ها می گیاهچه

 خزانه مصرف در  هاي برگ كش علف -6-3

پاش  صورت محلول و با استفاده از سم  برگی برنج و به 2-3حدود  ی ها در مرحله کش این علف

کش موجود  تنها علف. شوند یـهای هرز پاشیده م های برنج و علف های هوایی گیاهچه روی اندام بر

مکعب برای هر مترمربع   متر سانتی 11-12کش به میزان  این علف. این منظور پروپانیل است رایـب

کش  نزدیک علف ی آینده  در. شود پاشی می ها در خزانه سم های هوایی گیاهچه خزانــه روی اندام

سترس برای کاربرد در خزانه در د( وید های تجاری نومینی یا کلین با نام) سدیم پایریباک جدید بیس

 (. 1395پور،  قلی  یعقوبی و اله) قرار خواهد گرفت

کشی خارج انجام زهها با  ، آب کرت(پاشی کش علف) پاشی شود یک روز قبل از سم توصیه می

 .شود
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 ای در زراعت برنج جوی و پشته ی نمایی از خزانه -9شکل 

 

 هاي هرز در مزرعه مديريت علف -7

 كنترل زراعی -7-9

های قوی نشاء از  گیری از گیاهچه کاول و ماله به همراه غرقاب، وجین دستی و بهره خم، پیشش

 41-61تنهایی حدود   غرقاب به. هرز در شالیزار هستند های های زراعی مهم جهت مدیریت علف روش

 . شود های هرز را سبب می درصد کاهش خسارت علف

 كنترل شيميايی -7-2

های هرز شالیزار  ترین نقش در کنترل علف داقل قدمت، دارای بیشح برخالفکنترل شیمیایی 

لیتر  5/3) های بوتاکلر کش علف. شوند کش تیمار می امروزه تمام شالیزارها با یک تا دو علف. باشد می

برای کنترل سوروف و دیگر ( لیتر در هکتار 5) ، تیوبنکارب(لیتر در هکتار 5/1) ، پرتیالکلر(در هکتار

 ،هـسال  دـهای چن رگـب ها و پهن نـبرای کنترل جگ. شوند شالیزار توصیه می ساله در رز یکهای ه علف

 3-7ها  کش شود این علف توصیه می. شود توصیه می( گرم در هکتار 61) متیل سولفورون کش بن علف

 کاریءها قبل از نشا کش کاران تمایل به مصرف علف برخی شالی. کاری مصرف شوندءروز پس از نشا

کاری مصرف ءساعت قبل از نشا 48ها حداقل  کش شود علف صورت نیز توصیه می دارند که در این

 (. 1395پور،  قلی یعقوبی و اله) شوند

کاری و یا فقط ساعاتی قبل از ءبا نشا زمان هم ،ها کش که از مصرف علف بسیار مهم این ی نکته

 .اجتناب نمایید کاریءنشا
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 كاريءنشا -8
کاری یا دارای بافت سست بوده و حالت ماندابی ءاراضی شالیزاری در هنگام نشا طور معمول به

دلیل  ها به گیاهچه ی های سست استقرار اولیه در خاک. ستادارند و یا خاک دارای فشردگی مناسب 

کاری به استقرار بهتر ءسستی خاک یکنواخت نیست که برای اجتناب از این وضعیت افزایش عمق نشا

 .کند کمک می

ها روی  ها را در داخل خاک مستقر نموده و ریشه کاری باید دقت شود که گیاهچه ءدر زمان نشا

–3کاری  ءکه آب در مزرعه وجود دارد، عمق نشا زمانی. خاک قرار نگرفته و سُست یا شناور نباشند

 متر سانتی 5/1کاری حدود ءمتر و در صورت عدم حضور آب و فشردگی خاک، عمق نشا سانتی 5/1

. کاری یا دستی است و یا ماشینیءنشا :شود کاری در برنج به دو صورت انجام می  ءنشا. مناسب است

کاری ماشینی ءکشت روی ردیف غیرممکن است و در نشا به طور تقریبی کاری دستی،ءدر نشا

 .شود روی ردیف انجام میبرعکس است و کشت 

کش و  کش، حشره استفاده از علفتسهیل در انجام عملیات زراعی مانند وجین، کودپاشی، 

 .باشد کاری برنج روی خط مستقیم می ءکشت مناسب از مزایای نشا ی رعایت فاصله

کاری است و رعایت آن  ءصورت نشا کشت از فاکتورهای مهم در زراعت برنج به ی  فاصله

 :موجب

 درصد 25-39 به مقدارافزایش عملکرد دانه  -

 (تر واد کمکارگر، نهاده و م)  کاهش هزینه -

موثرتر  ی خود باعث استفاده ی ها روی یکدیگر که به نوبه اندازی بوته به حداقل رساندن سایه -

 .(1391، همکاراننحوی و ) شود از نور خورشید برای انجام فتوسنتز می

 

 تراكم كشت -1
بهترین  شده های انجام بر اساس ارزیابی. بومی است ارقامکلی تراکم کشت گیالنه مشابه  طور هب

 25متر روی ردیف یا  سانتی 21متر بین ردیف و  سانتی 21 ی آرایش کاشت برای رقم جدید، فاصله

کاوسی )شود  کاری دستی توصیه میءکپه برای نشا گیاهچه در هر 2-3مربع است و تعداد  متر  کپه در

ین ردیف، الزم متفاوت ب های فاصلهدلیل  کاری ماشینی بهءبدیهی است در نشا(. 1395، همکارانو 

انداز  هنگام سایه گیری از تراکم مناسب موجب تکمیل زود بهره. دشواست تراکم در واحد سطح رعایت 

افزایش تراکم . کند ها جلوگیری می بین بوته های فاصلههای هرز در  گیاه زراعی شده و از رشد علف

 .دشسبب کاهش عملکرد خواهد  طور معمول به
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 كاريءام نشاگهن ءسن نشا -91
روز است  31روز و حداکثر سن آنها  25تا  21ها برای نشاءکاری بین  بهترین سن گیاهچه

مناسب  ی تر به اندازه ها زود صورت شرایط مناسب خزانه، گیاهچه  در .(1391، همکاراننحوی و )

در  دارای تأخیر( زرو 31تر از  با سن بیش)های پیر  گیاهچه. رسند جهت انتقال به زمین اصلی می

های خیلی کوچک برنج احتمال خسارت به  کاری گیاهچهءنشا. کاری خواهند بودءپس از نشا استقرار

 .دهد برنج در اثر غرقاب را افزایش می

 

 نياز آبی رقم گيالنه -99
تر و در نتیجه نیاز  رشد کم ی شده دارای طول دوره  اصالح ارقامتر  رقم گیالنه نسبت به بیش 

نیاز آبی رقم گیالنه به  . کلی نیاز آبی این رقم مشابه رقم بومی هاشمی است  طور هب. تری است آبی کم

ب مورد آبدون در نظر گرفتن  ،رس تا دیررس میان ی شده  اصالح ارقامدلیل زودرس بودن نسبت به 

و برای این منظور آبیاری تناوبی با ( مترمکعب 4511)سازی زمین، بسیار کم بوده  نیاز برای آماده

 (.1395یزدانی، )شود  متری توصیه می سانتی 5داری آب تا عمق  روز و نگه 7روز به  7 ی صلهفا

 

 مديريت كود  -92
بومی نسبت  ارقامکودی برای رقم گیالنه نشان داده است که این رقم در مقایسه با  های عهمطال

سبی خوبی در مقابل ن حال مقاومت نبه کاربرد کودهای نیتروژنی واکنش بهتری نشان داده و در عی

ورت کود ـبه ص)کودی نیتروژن  ی بدیهی است که توصیه. دهد از خود نشان می( ورس)خوابیدگی 

 ی بنابراین توصیه. غذایی دارد صرهایتا حد زیادی بستگی به مقدار نیتروژن خاک و سایر عن ،(اوره

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  75توان کاربرد  کلی می  طور  هب. کودی باید براساس آزمایش خاک باشد

درصد است و  2/1تا  15/1 ها بین هایی که نیتروژن آن را برای خاک( کیلوگرم اوره 161معادل )

هایی که  را برای خاک( کیلوگرم اوره 211معادل )کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار  91کاربرد 

مقدار پتاسیم (. 1395، رانهمکاکاوسی و )درصد است توصیه نمود  15/1ها کمتر از  نیتروژن آن

گرم در کیلوگرم خاک  میلی 135تر از  ها کم هایی که پتاسیم آن مورد نیاز برای رقم گیالنه در خاک

کیلوگرم کلرید  171کیلوگرم سولفات پتاسیم و یا  211معادل ) کیلوگرم در هکتار 111است، 

گرم در کیلوگرم  میلی 12تر از  کم ها آن ی هایی که فسفر قابل استفاده باشد و در خاک می( پتاسیم

بدین منظور نصف کود . شود کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار توصیه می 111کاربرد  خاک است،

 یک چهارم . شود تمام کود فسفره و نصف کود پتاسه به عنوان کود پایه مصرف می ی نیتروژنه به اضافه
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هفته پس از  5-6)حداکثر پنجه زنی  ی نده در مرحلهباقیما ی چهارم کود پتاسه  کود نیتروژنه و یک

 ی عالوه هیک چهارم کود نیتروژنه ب. شود به عنوان کود سرک اول به زمین اصلی داده می ،(نشاکاری

 stage)باقیمانده به عنوان کود سرک دوم در مرحله آبستنی و ظهور خوشه  ی یک چهارم کود پتاسه

booting)، (. 1395، همکارانکاوسی و ) دشو ز بذر پاشی استفاده میروز بعد ا 81-85ٌ حدودا 

 

 مديريت بيماري بالست -93
توجه به  با. باشد دهد که رقم گیالنه حساس به بیماری بالست می های متعدد نشان می بررسی

توان گفت  می محلی است، بنابراین ارقامهای مهم زراعی، مشابه  تکه این رقم در بسیاری از صف این

رشد  ی توجه به طول دوره با. است( هاشمی) بومی ارقاممشابه  ،بیماری بالست دراین رقم مدیریت

رطوبت ) هوایی مناسب برای شیوع بیماری بالست و تر، در شرایط آب های هوایی بیش تر و اندام بیش

ن تنها راه عملی برای جلوگیری از خسارت بیماری بالست در ای ،(زیاد و هوای ابری و کمبود تابش

 استان گیالن، توصیهمختلف در شرایط  های هایی است که طی آزمایش کش رقم، استفاده از قارچ

 ی مرحله. مصرف کرد( برگ و خوشه) رویشی و زایشی ی توان در دو مرحله ها را می کش قارچ. اند شده

 بیماری ی که شرایط مناسب توسعه صورتی اول، با ظهور اولین عالیم بیماری روی برگ در منطقه و در

پاشی برای بیماری بالست  دوم سم ی مرحله. برای چند روز تداوم پیدا کند( بارندگی و هوای ابری)

 ی پاشی مرحله شود سم توصیه می. ها آشکار شده باشند درصد خوشه 71تا  51زمانی است که حدود 

های زیر  کش قارچ .دوم بدون توجه به شرایط اقلیمی و حتی در هوای آفتابی و خوب نیز انجام شود

 (.1395پاداشت و همکاران، ) اند پاشی علیه بیماری بالست توصیه شده برای سم

 سیکالزول به میزان نیم کیلوگرم در هکتار تری -1

 گرم در هکتار 611ویستا به میزان  -2

 گرم در هکتار 161ناتیوو به میزان  -3

 میلی لیتر در هکتار 411به میزان ( کارپروپامید)وین  -4

 تر در هکتاره میزان یک لیادیفنفوس ب -5

 

 خوار برنج ساقه مديريت كرم  -94
خوار برنج  ساقه  حساس به آفت کرم ،(شده بومی یا اصالح ارقام) برنج موجود در کشور ارقامتمام 

 ی بومی دارای طول دوره ارقام. مختلف متفاوت است ارقاممیزان خسارت این آفت در  هستند، اما

تر و رشد  رشد طوالنی ی شده دارای طول دوره  اصالح ارقامتر، و  هوایی کم های تر و اندام رشد کوتاه

 ها مصادف با  تر، مراحل آخر رشد آن د طوالنیـرش ی با طول دوره ارقامدر . تری هستند رویشی بیش
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رس قبل از افزایش  زود ارقام. شود ها تشدید می خوار شده و خسارت آفت در آن اوج جمعیت کرم ساقه

. رسد ها فرا می رسیده و زمان برداشت آن اتمامها به  رشد آن ی طول دوره ،(نسل سوم)ت آفت جمعی

بومی به میزان  ارقامتر  شده و تحمل یا مقاومت بیش جدید و اصالح ارقامتر  در واقع حساسیّت بیش

های  یکر است که ویژگالزم به ذ. گیاه بستگی دارد( رشد ی طول دوره) های رشدی به ویژگی زیادی

تر یا  های باریک دارای ساقه ارقام معمولطور  بهساقه نیز در این خصوص مؤثر هستند و  مورفولوژیکی

خوار برنج قرار  آفت کرم ساقه ی مورد حمله تر کم ،تر ضخیم ی دارای ساقه ارقامتر نسبت به  نازک

 . گیرند می

 

 كنترل بيولوژيکی -95
گیری بوده  های چشم ا زنبور تریکوگراما دارای موفقیتخوار برنج ب کنترل بیولوژیکی کرم ساقه

 ارقامدر . رس برنج معرفی نمود زود ارقامشیمیایی برای  ی ن مبارزهایگزیرا ج توان آن است و می

شیمیایی نیز  ی بیولوژیکی، مبارزه ی دلیل افزایش جمعیت آفت عالوه بر مبارزه دیررس برنج به

 . ناپذیر است  اجتناب

 های رقمو یا دیگر ) خوار نواری برنج در رقم گیالنه و جلوگیری از خسارت کرم ساقه برای کنترل

 :شود موارد به شرح ذیل توصیه می( زراعی برنج

متر مربـع   11یک عدد تریکوکارت به ازای ) ها نصب تریکوکارت حاوی زنبور تریکوگراما درخزانه -

 ( خزانه

، (نسـل اول آفـت  ) رویشـی  ی خـوار در مرحلـه   ههای آلوده به کرم ساق بوته ی در صورت مشاهده -

نقش مهمی در کاهش جمعیت آفت ایفـا  ( وجین دستی) های آلوده در زمین اصلی حذف پنجه

 .کند می

 . خوار انجام شود ساقه ی رهاسازی زنبور تریکوگراما در هنگام فعالیت پروانه -

توجه به  با. دشو می مفید، از تخم آفت تغذیه نموده و موجب از بین رفتن آن ی این حشره

های  نسل در سال دارد، زنبور تریکوگراما نیز باید در نسل 3تا  2خوار نواری برنج  که کرم ساقه این

 .مختلف آفت رهاسازی شود

 :شود كه در صورت وجود آلودگي بعد از رهاسازی زنبور تریکوگراما توصيه مي 

های سفید شده  و یا آلودگی خوشه مرکزی در نسل اول بیش از دو درصد ی اگر آلودگی جوانه -

های  کش تواند با یکی از حشره شیمیایی میی  نسل دوم بیش از یک درصد باشد، مبارزه در

 .زیر انجام شود
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 خوار برنج هاي مؤثر براي كنترل كرم ساقه كش حشره -96
رم در کیلوگ 15درصد به مقدار  11در نسل اول، دیازینون )درصد  11یا  5دیازینون گرانول  .1

 (. کیلوگرم در هکتار 21درصد به مقدار 5هکتار و در نسل دوم، دیازینون گرانول 

 . کیلوگرم در هکتار 31درصد به مقدار  4پادان گرانول  .2

 .کیلو گرم در هکتار 21گرانول به مقدار ( فیپرونیل) درصد 2/1ریجنت  .3

 برنج ،(کشت شونددیررس  یها رقمو یا ) کاری با تأخیر انجام شودءدر شالیزاری، نشا چه چنان

جمعیت نسل سوم بسیار زیاد و . برنج مواجه خواهد شد  خوار قبل از برداشت با نسل سوم آفت ساقه

پاشی با یکی از  خوار در چنین شرایطی، محلول برای کنترل کرم ساقه. خسارت آن نیز شدید است

تا  1 به نسبت( ن، فیپرونیلهای سیستمیک رایج همانند فنیتروتیو کش حشره) های مایع کش حشره

استفاده  ،شود و برای تکمیل مبارزه آفت توصیه می ی با اوج پرواز پروانه زمان هملیتر در هکتار و  5/1

 (.1392شیلسر،  مجیدی) دشو می روز بعد، توصیه 5-7های گرانول  کش از حشره

 

 تحمل رقم گيالنه به ورس يا خوابيدگی -97
درصورت مدیریت صحیح مزرعه و اجتناب از . ورس متحمل استرقم جدید گیالنه در مقابل 

ه ـک نـتوجه به ای اـب. ردـالنه را رقم متحمل به ورس معرفی کـگی توان یـها م کود ی رویه مصرف بی

های  ویژه در زمان برداشت، سبب خسارت به برنج و دشواری، ورس برنج بگیالن مناطقدر بسیاری از 

 . شود توصیه می مناطقشود، کشت رقم گیالنه در این  برداشت برنج می کاران در بسیار برای شالی

های مربوط به  های انجام شده، رقم جدید گیالنه از نظر ویژگی کلی با توجه به ارزیابی  طور هب

بوجی  نسبت به رقم محلی آبجی( شاریفمقاومت نیروی شکستگی، شاخص خوابیدگی و )خوابیدگی 

 (.  1395 همکاران،کاوسی و ) باشد خوابیدگی یا ورس مقاوم می ی رضهبرتری دارد و نسبت به عا

 

 برداشت -98
اقدام به برداشت  توان رسیده باشد، میدرصد محصول  91که  زراعت برنج، زمانیدر پایان فصل 

منظور خشک   به( خمیری دانه ی در مرحله) ده تا پانزده روز قبل از برداشتطور معمول  به. نمود

بعد از . نماید را تسهیل  های برداشت تا استفاده از ماشین شود میقطع  آبیاری ،مزرعهکردن سطح 

کوبی آن  آوری محصول و خرمن نسبت به جمع توان شلتوک در مزرعه، میشدن   و خشکبرداشت 

 (.1391ن، همکارانحوی و ) اقدام کرد
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 مديريت شاليزار پس از برداشت برنج -91
، سبب کاهش آتیدن شالیزارها پس از برداشت تا سال زراعی کشت تکراری برنج و رها کر

پاشی شالیزار پس از برداشت  سم. های هرز شده است خیزی شالیزارها و افزایش جمعیت علف حاصل

های  ، سبب کنترل بسیاری از علف(لیتر در هکتار 5/3) کش عمومی سیستمیک گالیفوسیت با علف

واش و  های هرز چند ساله همانند بند علف. شود بعد می ها در سال زراعی هرز و کاهش جمعیت آن

کنترل شده و در سال زراعی  خوبی به ،برداشت برنجپاشی پس از  های اویارسالم در صورت سم گونه

  .یابد شدت کاهش می  ها به بعد جمعیت آن

 

 

 

 

 

 النهجدید گییی دانه در ارقام والدینی و رقم خصوصیات مورفولوژی و فیزیکوشیمیا – 9جدول 

 گیالنه صالح بوجی آبجی صفات

 5-5/5 5/4- 5 5/3 –4 (تن در هکتار)عملکرد دانه 

 5/2-6/2 4/2-5/2 4/2-5/2 (گرم)وزن صد دانه 

 125-131 121-125 111-111 (عدد)تعداد دانه پر 

 17-21 16-19 12-15 (عدد)تعداد دانه پوک 

 12-15 15- 18 12-15 (عدد)تعداد خوشه 

 85-91 85-91 85-91 (درصد)ه باروری خوش

 115- 115 111 - 111 155- 161 (متر سانتی)ارتفاع بوته 

 9-11 11-12 9-11 (متر میلی)طول دانه 

 2/2-5/2 2-4/2 2/2-7/2 (متر میلی)عرض دانه 

 31-35 25 - 31 25- 31 (متر سانتی)طول خوشه 

 111-115 115-121 115-121 (روز)طول دوره رشد 

 25-31 22-27 23-28 (متر سانتی)پرچم طول برگ 

 1-3/1 1-1/1 1-1/1 (متر سانتی)عرض برگ پرچم 

 21-21 25-26 19-21 (درصد)میزان آمیلوز 

 5/4-5 5/6-7 5/4-5 دمای ژالتینی شدن

 45-51 45-51 61-65 (درصد)میزان برنج سفید 

 15-18 12-15 7-11 (درصد)میزان برنج خرد 
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 ستفادهمنابع مورد ا -
شیلسر، فرزاد، علیزاده، محمدرضا،  پور، مهرزاد، کاوسی، مسعود، پاداشت، فریدون، مجیدی قلی اله -

. رقم جدید برنج با منشاء ارقام بـومی ایرانـی  : گیالنه. 1395. اکبر نیا، فرامرز و شکوفه، علی علی

 74. ایـران . رشـت . سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. موسسه تحقیقات برنج کشور

 .صفحه

. 1395. پـور، مهـرزاد، داریـوش، سـمیه و پورفرهنـن، حسـن       قلـی  دهکایی، فریدون، اله پاداشت -

بیماری بالست و سـوختگی  قارچ های عامل های امیدبخش برنج در مقابل  بررسی واکنش الین

. رشت. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. موسسه تحقیقات برنج کشور. غالف برنج

 .صفحه 78. یرانا

 .پور، مهرزاد، علیزاده، محمدرضا، محدثی، علی، نحوی، مجیـد و دیگـران   قلی کاوسی، مسعود، اله -

اجـزای عملکـرد    تاثیر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن بر مقاومـت بـه ورس، عملکـرد و   . 1395

ه موسسـ . بـوجی و رقـم صـالح    بوجی و الین حاصل از تالقی برگشتی بین دو رقـم آبجـی   آبجی

 .صفحه 61. ایران. رشت. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. تحقیقات برنج کشور

شناسـی، خسـارت و    شناسایی، زیست) خوار نواری برنج  کرم ساقه. 1392. شیلسر، فرزاد مجیدی -

سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و    . موسسه تحقیقات برنج کشور. ترویجی -فنی ی نشریه(. کنترل

 .صفحه  19. ایران. رشت. ترویج کشاورزی

حسینیان، عبدالحسـین، رودپیمـا، محمـد،     پور، مهرزاد، شیخ قلی نحوی، مجید، محدثی، علی، اله -

تاثیر سن نشاء بـر عملکـرد و اجـزای عملکـرد     . 1391 .سعیدی، مهران و محمدیوسفی، محمد

. رشـت . یسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز. موسسه تحقیقات برنج کشور. ارقام برنج

 .صفحه 23. ایران

غربال گری ارقام و الین هـای امیـدبخش بـرنج بـرای     . 1395 .پور، مهرزاد قلی یعقوبی، بیژن، اله -

. سازمان تحقیقات، آمـوزش و تـرویج کشـاورزی   . موسسه تحقیقات برنج کشور. کشت مستقیم

 (.در دست انتشار. )ایران. رشت

موسسـه  . وری آب در اراضـی شـالیزاری کشـور    برنامـه ارتقـای بهـره    .1395. یزدانی، محمدرضا -

 .صفحه 14. ایران. رشت. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. تحقیقات برنج کشور
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 ي تحقيقات برنج كشور هاي موسسه ليست نشريه
 

ي  شماره

 نشريه
 سال (گان) نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

9 
های کیفی  گیری ویژگی های آزمایشگاهی اندازه روش

 ی برنج دانه
 1111 1392 فاطمه حبیبی

2 
شناسی،  شناسایی، زیست)خوار نواری برنج  کرم ساقه

 (خسارت و کنترل
 1511 1392 فرزاد مجیدی

 1111 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و 

 پور قلی مهرزاد اله
1393 2111 

5 
 برنج  خصوصیات برخی از ارقام محلی

 در شرایط استان گیالن

پور و  قلی مهرزاد اله

 محمدصالح محمدصالحی
1393 1511 

6 
 برنج ی دانه در آمیلوز میزان گیری اندازه روش اصالح

 6647 ایزو روش اساس بر
 1511 1393 حبیبی و همکاران فاطمه

 بیماری سیاهک دروغی برنج 7
 فریدون پاداشت و 

 میه داریوشس
1393 2111 

 ی موسسه تحقیقات برنج کشور نامه معرفی 8
نیا، مهدی  فرامرز علی

 جالئیان، آتوسا فرحپور
1393  ---

 2111 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل های روش و برنج ای نقطه تک ی پروانه 1

 2111 1393 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 91

 ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده راهنمای 99
 گر و  ناصر دوات

 شهریار بابازاده
1394 3111 

 های قارچی در برنج زهرابه 92
و   فریدون پاداشت

 همکاران
1394 3111 

 3111 1394 واحد حسن شکری برنج کشت در  مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 93

 3111 1395 محسن قدسی و همکاران یاه برنجدر گ( RGA)سازی توسعه سریع نسل  بومی 94

95 
تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده 

 از آن

 پور و  تیمور رضوی

 شهریار بابازاده
1395 3111 
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ي  شماره

 نشريه
 سال (گان) نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

 رانیبرنج ا یها قارچ ونیکلکس 96
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1395 3111 

97 
گیری آن در  های عصاره پتاسیم در خاک و روش

 های شالیزاری خاک
 3111 1395 مسعود کاوسی

 ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 98
 الهیار فالح و 

 محمد محمدیان
1395 3111 

 3111 1395 پور قلی مهرزاد اله  رقم جدید برنج ،گیالنه 91

 گیالنه ،جدید برنج دستورالعمل زراعی رقم 21
و  پور قلی مهرزاد اله

 همکاران
1396 3111 

 

 

با  ی تحقيقات برنج كشور مکاتبه نموده یا به آدرس موسسه توانند مي  مندان به خرید نشریه عالقه

؛ 003داخلي    293-33612250 :تلفن :ی تماس شماره. ی موسسه تماس حاصل فرمایند مسئول كتابخانه

 293-33612259: دورنگار


