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 ... های محلی و ارقام  توده/  3   

 

 مقدمه -9
است ولی زمان دقیق   رود از دیرباز متداول بوده زاینده ی رودخانه ی کشت و کار برنج در حاشیه

توجه به قدمت کشت برنج در استان خوزستان در زمان  احتماالً با. شروع آن مشخص نیست

های  جواری استان رود و هم زاینده ی انهرودخ ی قلمرو ساسانیان در حاشیه ی ساسانیان و گستره

 ی دوره ره و دشدکه کشت برنج در اصفهان از زمان ساسانیان آغاز  توان گفت میاصفهان و خوزستان 

 (. 1377ان، همکارعابدی و ) است  صفویه توسعه یافته

 واقع شده شمالی ی درجه 34تا  31استان اصفهان در مرکز فالت ایران در عرض جغرافیایی 

میانگین بارش سالیانه در . باشد متر می میلی 121متوسط بارش سالیانه در این استان در حدود . است 

متر  میلی 61به متر و در نواحی پست شرقی و شمال شرقی  میلی 1311ارتفاعات غربی استان 

د وجو .(الف 1395نام،  بی) روز در سال است 76تعداد روزهای یخبندان استان اصفهان  .درس می

حرارت مطلوب  ی ی مطلوب، بویژه تشعشع باالی خورشیدی، عدم ابرناکی و درجهشرایط آب و هوای

 ی لنجانات در حاشیه ی ویژه در منطقهتابستان و دسترسی به منابع آب بهای بهار و  در فصل

های تولید محصوالت  عنوان یکی از قطب به های قدیم زمانرود، اصفهان را از  زاینده ی رودخانه

 . است  خیز کشور مطرح کرده کشاورزی و مناطق برنج

داخلی فالت مرکزی ایران است که از ارتفاعات زردکوه   ی ترین رودخانه رود بزرگ زاینده

چهارمحال و بختیاری سرچشمه گرفته و پس از مشروب ساختن هزاران هکتار در استان بختیاری 

کیلومتری جنوب شرقی  141خم و سرسبز، در پیچ و  های پر کیلومتر از راه 361زمین و پیمودن 

طراوت، شادابی و  سزایی دربنقش که  ین رودخانه عالوه بر اینا .ریزد اصفهان به تاالب گاوخونی می

و صنعتی ، کشاورزی اقتصادی ،کند، از نظر زیست محیطی ایفا می جوار شهرهای همسرسبزی محیط 

  .(1379حسینی اَبَری، ) نیز اهمیت بسیار دارد

دلیل واقع شدن  به که شود کشاورزی استان اصفهان محسوب می قطب ترین مهمدشت لنجانات 

بهترین  وخیزی جز اراضی آن از حیث حاصل ،رود زاینده ی آبرفتی رودخانه ی این دشت در جلگه

ای استان  های جلگه رود و بخش زاینده ی رودخانه ی حاشیه. ندشو خیز کشور محسوب می اراضی حاصل

است مناطق اصلی کشت و کار برنج   وجود آمده رود به زاینده ی های رودخانه ان که از آبرفتاصفه

 . دهند استان را تشکیل می

توان اذعان داشت میزان تولید  طی نیم قرن اخیر می ،با نگاه به وضعیت کشت برنج در استان

و ( قبل از انقالب) اراضی بعد از اجرای اصالحات. است  بوده دستخوش نوساناتیبرنج در طول زمان 

حداث صنایع سنگین در منطقه، وقوع کشت درختان مثمر، ا ی و توسعه ها تبدیل اراضی زراعی به باغ

  د غذاییـم برنج در سبـها، اقتصادی نبودن کشت و سهم ک ضی از سالـعـالی در بـس و خشکآبی  مـک
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سطح 1358که در سال   طوری شد، بهد که سطح زیر کشت چندانی نداشته باشمردم موجب  ی روزانه

. است  تن داشته 7811هکتار بوده و تولیدی معادل با  2611تنها  ،کشت برنج در استان اصفهان زیر

پر مصرف در سبد  اقالمعنوان یکی از  اخیر و مطرح بودن برنج به ی با افزایش جمعیت در طی دو دهه

 کشت آن افزایش یافته یاز این زراعت، سطح زیرغذایی مردم شهر و روستا و تأمین آب زراعی مورد ن

 است  هزار هکتار رسیده 22ها در استان به بیش از  و در برخی از سال( 1377ان، همکارعابدی و )

شدن با   دلیل مواجه و به 1381سالی در کشور بویژه از سال  با وقوع بحران خشک(. 1384جعفری، )

-1395طور فاحشی کاهش یافته و در سال زراعی  ان بهکشت برنج در است آبی سطح زیر  بحران کم

که برنج لنجان از  با توجه به این(. ب 1395نام،  بی) است  هزار هکتار رسیده 5تر از  به کم 1394

 ها از ارزش های دارای عملکرد باال و کیفیت بسیار مطلوبی بوده و کشت و تولید آن جمله ژنوتیپ

برداران،   ین نشریه با هدف آشنایی محققین، کارشناسان، بهرهاقتصادی مناسبی برخوردار است، ا

 .است  های محلی و ارقام برنج لنجان تهیه شده با توده.... دانشجویان و 

 

 ها  هاي محلی برنج لنجان و پراكنش جغرافيايی آن توده -2
هان و کشت برنج لنجان، محدود به استان اصفهان نبوده و از قدیم االیام در دو استان اصف

(. 1شکل ) است  شده رود، کشت می زاینده ی رودخانه ی در حاشیه طور عمده بهچهارمحال بختیاری و 

اطراف سد درودزن و شهرستان )های فارس  کشت و کار این ارقام در استان ،هفتاد ی از دهه

توسعه با شرایط اقلیمی مشابه اصفهان نیز ( در شهرستان درود طور عمده به) و لرستان( مرودشت

به هر حال تمرکز (. 1377ان، همکارعابدی و ) است  یافته و سازگاری بسیار خوبی نشان داده

 ی لنجانات و حاشیه ی در منطقه طور مشخص بهکاری استان اصفهان در مناطق مرکزی و  برنج

 11بر اساس آمار سازمان کشاورزی استان اصفهان کشت برنج در بیش از . رود است زاینده ی رودخانه

های  سطح زیر کشت و تولید به ترتیب در شهرستان ی شهرستان این استان متداول بوده ولی عمده

درصد  95طوری که بیش از  هب. باشد ، مبارکه، فالورجان و اصفهان متمرکز می(شهر زرین)لنجان 

د، شهر، نجف آبا های خمینی شهرستان(. 1جدول) اند کشت برنج در این مناطق واقع شده سطح زیر

 . شود ها کشت می کرون از دیگر مناطق استان هستند که برنج در آن و  سمیرم، نطنز و تیران
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 رود از سراب تا پایاب در دو استان اصفهان و چهارمحال بختیاری زاینده ی رودخانه -2شکل 

 (رود شرکت میراب زاینده)

 

  94-95های استان اصفهان در سال زراعی  تفکیک شهرستانسطح زیر کشت، تولید و عملکرد شلتوك به  -2جدول

 میانگین عملکرد

 (کیلوگرم در هکتار)

 تولید

 (تنهزار )

 سطح زیر کشت
 (هکتار)

 نام 

 شهرستان

 (شهر زرین) لنجان 1811 9911 5511

 مبارکه 1511 7951 5311

 فالورجان 911 4681 5211

 اصفهان 111 611 6111

 رشه خمینی 35 175 5111

 آباد نجف 31 144 4811

 جمع 4365 23449 5311
 

هـا از دیربـاز در شهرسـتان لردگـان اسـتان       الزم به ذکر است که، کشـت و کـار ایـن ژنوتیـپ    

بـویژه دمـای   )چهارمحال بختیاری به علت دسترسی به منـابع آب کـافی و شـرایط اقلیمـی مناسـب      

 . 1است  متداول بوده( مطلوب

 

 اي محلی برنج لنجانه مشخصات كلی توده -3

هـا و   رسد کـه منشـاا ایـن تـوده     های برنج لنجان، به نظر می های کلی ژنوتیپ گی با توجه به ویژ

های گروه ژاپونیکا هستند که طی سالیان متمـادی بـه شـرایط اقلیمـی منطقـه سـازگاری        ارقام، برنج

  اـرس ت انـمی) روزه 121-161 رشد ی ول دورهـباال، ط ی هـلکرد دانـها دارای عم این ژنوتیپ. اند یافته
                                                 

های خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد قرار گرفته و  و در مجاوررت استانکیلومتری جنوب شرقی استان چهارمحال و بختیاری  161شهرستان لردگان در  - 

  .در این شهرستان استچهارمحال و بختیاری بیشترین سطح زیر کشت برنج در استان  .های نیمه سرد است ه مرطوب گرم با زمستاناقلیم نیمدارای 
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آمیلـوز  ) ، کیفـی (1377ران، همکـا عابـدی و  )، مقاوم به سرما (1387، یرمضان) ، اغلب پابلند(دیررس

 1388، یرمضـان ) شوند محسوب می( چمپا) و دارای عطر و طعم مطلوب بوده و دانه متوسط( متوسط

ها به ورس، بیماری پوسیدگی  ساسیت آنتوان به ح ها و ارقام می های دیگر این ژنوتیپ از ویژگی(. الف

ران همکـا پور و  قلی الهب؛  1388، یرمضان) و پوکی دانه اشاره کرد (Fusarium proliferatum) طوقه

. اسـت  ه شـده یـ ارا 2ها و ارقام برنج لنجان در جدول  مشخصات کلی ژنوتیپ(. 1389، یرمضان ؛1386

ا از نظر مرفولوژیکی به سه گـروه نـوگران، سـرخه و    های محلی برنج لنجان ر توان توده طور کلی می به

 .گرده به شرح زیر تقسیم کرد

 (Nogeran)نوگوران /نوگرون/نوگران -3-9

آن برگرفته  است و ظاهرا نامهای غالب مورد کشت در منطقه  محلی نوگران یکی از توده ی توده

پابلند،  ی این توده. است( شهر زرین) از توابع شهرستان لنجان( نوگوران) از نام روستایی به همین نام

رنگ، متمایل به کرم روشن، ارتفاع بوته بین  ای کم های باریک و کشیده، رنگ شلتوك قهوه دارای دانه

متر، دانه اغلب فاقد ریشک، کیفیت پخت مطلوب و دارای ظاهری بسیار خوب و  سانتی 121 -151

به (. 1387، یرمضان) حساس به ورس استروزه، نسبتا  121-151رشد  ی بازار پسند، طول دوره

. های محلی برنج لنجان از نظر کمی و کیفی است توان گفت، این توده یکی از بهترین توده جرات می

های محلی سرخه و  تر از توده خوار برنج بیش محلی به ریزش دانه و کرم ساقه ی حساسیت این توده

های فالورجان، قهدریجان، مبارکه،  در شهرستان هطور عمد بهپراکنش این توده . لنجان است ی گرده

تن در هکتار است و  4-5عملکرد این توده حدود (. 2شکل ) هاست آن ی پیربکران و روستاهای تابعه

-15های اخیر حدود  شود که در سال برآورد می. از سطح زیر کشت آن آمار دقیقی در دست نیست

در  81-83های  ای که در سال در مطالعه. وده باشددرصد سطح زیر کشت استان متعلق به این ت 11

 است  این توده به بانک ژن در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی ارسال شده ی نمونه ،استان انجام شده

 (.1385ران، همکاو  لدینااشفا)
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ... های محلی و ارقام  توده/  7   
 

 های محلی و ارقام برنج لنجان  مشخصات کلی توده -1جدول 

وضعيت/ مقدار صفت  مالحظات 

روز 121-161 رشد ی طول دوره دیررس -رس میان   

متر سانتی 111 -151 ارتفاع بوته  پابلند 

21-31 تعداد پنجه در کپه   

ندارد/دارد ریشک گرده ریشک دارند ی فقط توده   

  4-5/4 (تن در هکتار) عملکرد

ای کرم متمایل به قهوه شلتوک ی رنگ دانه   

متر میلی 7-9 شلتوک ی طول دانه   

متر میلی 2-5/3 لتوکش ی عرض دانه   

متر میلی 5-6 برنج ی طول دانه  چمپا 

متر میلی 8/1-2/2 برنج ی عرض دانه   

درصد 55-71 تبدیل راندمان   

درصد 45-61 مقدار برنج سالم   

درصد 5-21 مقدار خرده برنج   

19-21 مقدار آميلوز  آمیلوز متوسط 

41-61 قوام ژل  متوسط 

5/3-5/5 درجه حرارت ژالتيني شدن  متوسط 

  خوب عطر و طعم

گرم 19-25 وزن هزار دانه   

ها ندارند اکثر توده مقاومت به ریزش دانه  توده گرده دارد 

  دارند مقاومت به سرما

  دارند مقاومت به بيماری بالست

  ندارند ميری مقاومت به بيماری بوته

تر است محلی نوگران کم ی در توده ندارند خوار مقاومت به کرم ساقه  

 

 (Sorkheh)سرخه  -3-2

علـت    های غالب مورد کشت در منطقـه اسـت و ظـاهراً بـه     محلی سرخه نیز یکی از توده ی توده

 ای و قرمز رنگ بوده و یل به قهوهکه در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی محصول، شلتوك آن زرد متما این

یک  ،محلی سرخه ی توده(. 3شکل ) شود یـامیده مـگ است به این نام نـطح مزرعه سرخ رنـنمای س

 ختـمتر، خوشه اغلب فاقد ریشک، دارای کیفیت پ سانتی121 -131پابلند با ارتفاع بوته بین  ی توده
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ـ ـو ظ  اس بـه ورس، ـا حسـ ـروزه، نسبتـ  121-141د ـرشـ  ی د، طـول دوره ـازار پسنـ ـاهری خوب و ب

توده از  ارتفاع این(. 1387، یرمضان) و ریزش دانه است (Fusarium proliferatum) پوسیدگی طوقه

عابـدی و  ) تـر اسـت   هـای آن ضـخیم   تـر و دانـه   تر، مقاومت آن به ورس بیش محلی نوگران کم ی توده

توان به مقاومت نسبتا خـوب ایـن تـوده نسـبت بـه       های بارز این توده می از ویژگی(. 1377ران، همکا

پـراکنش ایـن تـوده در    . بـرنج اشـاره کـرد    خوار ها از جمله کرم ساقه بیماریعوامل محیطی و آفات و 

، خولنجان، ورنامخواست، سـده  (شهرستان لنجان) های زرین شهر تر در شهرستان استان اصفهان بیش

حـال  تـن در هکتـار اسـت و در     4-5عملکرد این توده حـدود  . ها است آن ی لنجان و روستاهای تابعه

-15 شود که هرساله حـدود  تخمین زده می. تدقیقی در دست نیس حاضر از سطح زیر کشت آن آمار

-83هـای   ای کـه در سـال   مطالعه. محلی باشد ی درصد سطح زیر کشت استان متعلق به این توده 11

 این توده به بانک ژن در راستای حفظ ذخایر ژنتیکـی ارسـال شـده    ی نمونه ،در استان انجام شده 81

 (.1385ران، همکاو  الدیناشفا) است 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Gerdeh) گرده -3-3

هایی کـه   های مورد کشت در منطقه است و مانند سایر برنج محلی گرده نیز یکی از توده ی توده

 ارـسطح زیـر کشـت ایـن تـوده بسیـ     . م استـول به عرض آن کـشوند نسبت ط میبه این نام نامیده 

تـوان بـه    هـای بـارز ایـن تـوده مـی      از ویژگـی . است  های اخیر نیز کاهش یافته محدود بوده و در سال

کـه   طوری هب. ها اشاره کرد مقاومت خوب این توده نسبت به عوامل نامساعد محیطی و آفات و بیماری

ه ـاست ک  ها نشان داده یـبررس. تر است محلی سرخه و نوگران بیش ی ت به دو تودهـت آن نسبـمقاوم

 لند، دارایـن توده پابـای. تر است گر بیشـدی ی ودهـکی و شوری نیز از دو تـاومت این توده به خشـمق

 به ورس، پوسیدگی طوقـه  روزه و نسبتا مقاوم 131-161رشد  ی های سفید یا قرمز، طول دوره ریشک

(Fusarium proliferatum) ودهـمقاومت این ت(. 1387، یرمضان) اوم استـمق ریزش دانه کاماله و ب  

   

محلی  ی توده -1شکل 

 (اصلی)برنج نوگران لنجان 

محلی برنج  ی توده -3شکل 

 (اصلی)سرخه لنجان 

محلی  ی توده -4شکل 

 (اصلی)برنج گرده لنجان 
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. محلی سـرخه و نـوگران اسـت    ی تر از دو توده به بیماری پوسیدگی طوقه و کرم ساقه خوار برنج بیش

 اسـت و  هـای زرد متمایـل بـه سـفید     کهای گرده سفید که دارای ریش این توده دارای دو تیپ به نام

وده حـدود  ن تـ ـلکرد ایـعم(. 4شکل ) ای متمایل به قرمز است وهـهای قه گرده قرمز که دارای ریشک

سطح زیر کشت آن بسیار محـدود و نـاچیز اسـت و بررسـی هـای میـدانی       تن در هکتار است و  5-4

. باشـد  مـی درصد سطح زیر کشت استان متعلق به این توده  1ساله کمتر از  حاکی از این است که هر

این توده به بانک ژن در  ی نمونه ،در استان انجام شده 81-83های  ای که در سال در مطالعه همچنین

 (.1385ران، همکاو  الدیناشفا) است  راستای حفظ ذخایر ژنتیکی ارسال شده

های دیگری در منـاطق مـورد کشـت ایـن      توده ،های محلی مذکور البته ممکن است غیر از توده

توان به  ها می آن ی گذاری شده باشند که از جمله شکل محلی نام  داشته باشند که اغلب بهارقام وجود 

اشـاره  ( محلی نوگران است ی منشاا این دو توده، توده) محلی صدری لنجان و چمپای لردگان ی توده

است کـه بـدون در نظـر گـرفتن اسـتان محـل        این ،گفتتوان  با قوت میکه را  آنچهبه هر حال . کرد

 لنجـون / ت نـام کلـی بـرنج لنجـان    هـا تحـ   ایـن ژنوتیـپ  ( رجـوا  هـم هـای   اصـفهان یـا اسـتان   )  تولید

(Lenjan/Lenjon) شوند شناخته می . 

 

 برنج لنجان ي ارقام اصالح شده -4
در مرکـز   1367منظور اصالح ارقام در سـال   های محلی برنج لنجان به آوری و بررسی توده جمع

رود و سـازندگی از   ارقـام زاینـده   1374 و 1371های  ع شد و در سالتحقیقات کشاورزی اصفهان شرو

 (.1377ران، همکاعابدی و ) های محلی استان انتخاب و معرفی شدند بین توده

 رود  رقم زاينده -4-9

دارای . اسـت   شـده محلی نوگران لنجان به روش الیـن خـالص انتخـاب     ی این رقم از میان توده

عملکـرد ایـن   . است  آب آبیاری در منطقه سازگاری نشان داده به سردی  خوب بوده و سازگاری عمومی

 گـزارش ( شـلتوك ) تن در هکتار 8ر هکتار و در شرایط زارعین تا تن د 11رقم در شرایط آزمایشی تا 

( رسـد  مـی  درصـد  15محلی که به  ی در مقایسه با توده) درصد 5تر از  میزان پوکی آن کم. است  شده

طول . تر است روز زودرس 11تا  7تر بوده و  های محلی به سردی آب مقاوم سایر تودهاین رقم از . است

این (. 1371عابدی، ) های محلی لنجان است روز و کیفیت آن در حد توده 125-145رشد آن  ی دوره

 (.3جدول) است  گذاری شده معرفی و نام 1371توسط مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان در سال  رقم

 هـای  تـوجهی از آن در اسـتان   ت قابـل کشـ  سـطح زیـر  به پایداری مطلوب این رقم، سـالیانه   توجه اب

 .گیرد اصفهان، فارس و لرستان مورد کشت و کار قرار می
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 (293الين )رقم سازندگی  -4-2

محلی نـوگران لنجـان بـه روش الیـن خـالص       ی رود، از میان توده این رقم نیز مانند رقم زاینده

رقـم سـازندگی از   . دشـو  ترین ارقام پرمحصول و کیفی استان محسوب می جمله مهم انتخاب شده و از

در مقایسـه بـا رقـم     یننـ چهم. تـر اسـت   آن بـیش  ی تر و اسـتحکام سـاقه   ارقام محلی به ورس مقاوم

پتانسـیل عملکـرد ایـن رقـم در     (. 1377ران، همکـا عابـدی و  ) تر است رود به ریزش دانه مقاوم زاینده

تن در  5/7تن و متوسط عملکرد آن  11تن در هکتار و در شرایط زارعین  12یش از شرایط آزمایش ب

-145رشـد آن   ی طـول دوره )هـای محلـی     روز از توده 7تا  5این رقم بین . است  هکتار گزارش شده

متحمـل و سـازگاری آن عـالوه بـر      بـه نسـبت   ،و به سردی آب( 3جدول ) تر بوده زودرس ،(روز 125

رقم سازندگی . است  های فارس، لرستان و چهارمحال و بختیاری نیز به اثبات رسیده ناصفهان در استا

با توجـه  (. 1374عابدی، ) است  معرفی شده 1374توسط مرکز تحقیقات و کشاورزی اصفهان در سال 

بـوده اسـت در برخـی منـاطق مـورد       213های معرفی رقم تحت شماره  که این رقم در آزمایش به این

رود  برتری نسبی این رقم نسبت بـه رقـم زاینـده   . شود نیز شناخته می 213( الین یا رقم) کشت به نام

توجه به  با(. 8و  5شکل ) است  دهشرود و ارقام محلی  منجر به جایگزینی سریع این رقم با رقم زاینده

ارس و اصـفهان، فـ   های ت قابل توجهی از آن در استانپایداری مطلوب این رقم، سالیانه سطح زیر کش

 .تر است رود بیش گیرد و سطح زیر کشت آن از رقم زاینده لرستان مورد کشت و کار قرار می
 

 2الين  -4-3

ایـن ارقـام بـه     ،هـای محلـی اسـتان    رود و سازندگی نسبت به توده با توجه به برتری ارقام زاینده

 هـهای نامطلوب مثل حساسیت ب گی وجود برخی ویژه ولی ،کشاورزان قرار گرفتسرعت مورد پذیرش 

به معرفی ارقـام پرمحصـول و مقـاوم     محققین را ذکر شدهخوار در ارقام  هورس، ریزش دانه و کرم ساق

 لی برتـری ـبه ارقام قب تـکه نسب( 67-7الین ) 2الین  عرفیـها به م الشـاین ت. کرد جدید ترغیب می

 نـبه روش الی( جانـسده لن ی از منطقه) لی سرخه لنجانمح ی این رقم از میان توده. نجامیدااشت د

  

 (صلیا)شلتوك برنج رقم سازندگی  سمت راست مزرعه رقم سازندگی و سمت چپ -5شکل 
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متـر،   سـانتی  121روز و ارتفاع متوسط آن  125-145رشد آن  ی طول دوره. است  خالص انتخاب شده

( تـر بوتـه   تـر سـاقه و ارتفـاع کـم     به علت قطـر بـیش  )رود به ریزش و ورس  گی و زایندهاز ارقام سازند

الیـن   ایـن  ی رغم معرفی اولیه به. عملکرد و کیفیت این رقم در حد رقم سازندگی است. تر است مقاوم

ن د، الیـ شـ سـریع سـطح زیـر کشـت آن      ی که منجر به استقبال کشاورزان و توسـعه  1383سال  در

گـذاری بـه    ی اصفهان جهت نـام مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع توسط 1393در سال  ،مذکور

بـه طـور   ارسال شده ولی هنوز  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مؤسسه تحقیقات برنج و سازمان

که یکی از اسامی پیشنهادی این الیـن جهـت    با توجه به این(. 3جدول ) است  دهشگذاری ن نام رسمی

کاری استان بین  رخی از مناطق برنجدر ب ،(1393رمضانی و جعفری، ) بوده است «فیروزان»گذاری  نام

الزم به ذکر است که این نـام برگرفتـه از   . شود کشاورزان و حتی کارشناسان به همین نام شناخته می

 (.7و  6شکل ) است( پیربکران) از توابع شهرستان فالورجان 1نام روستای سهرفیروزان

 هـای  ابل توجهی از آن در استانت قبا توجه به پایداری مطلوب این رقم، سالیانه سطح زیر کش 

رود و  گیرد و سطح زیـر کشـت آن از ارقـام زاینـده     اصفهان، فارس و لرستان مورد کشت و کار قرار می

 .تر است سازندگی بیش
 

  

 (اصلی) 2و سمت چپ شلتوك الین  2سمت راست مزرعه الین  -6شکل 

 

 رقم كوهرنگ -4-4

محلی چمپای لردگان به روش الین خالص انتخـاب   ی این رقم از طریق سلکسیون از میان توده

این رقم فاقد . های مطلوب این رقم زودرسی و سازگاری به آب و هوای سرد است گی از ویژ. است  شده

 111-121آن  ی ای، ارتفـاع بوتـه   ریشک و دارای شلتوك زرد رنگ با شیارهای زرد متمایل بـه قهـوه  

 رشد ی ول دورهـط)  های محلی  ودهـروز از ت 7-11و حدود  متر سانتی 21-24متر، طول خوشه  سانتی

نوربخشـیان و  ) اسـت   تن در هکتار گزارش شده 6-8عملکرد آن . تر است زودرس ،(روز 135-141آن 

 محلی نوگران لنجان است و شباهت ظاهری زیادی به رقم ی منشاا این رقم، توده(. 1381ران، همکا
                                                 

ادن به بیش روستای سهرفیروزان زادگاه آقای مهندس حسنعلی عابدی یکی از محققین پیشکسوت و بنام برنج استان اصفهان است و این نام به منظور ارج نه -1

 .است  انتخاب و پیشنهاد شده( رود و سازندگی بویژه معرفی ارقام زاینده)دو دهه تالش مشارالیه در زمینه تحقیقات برنج استان اصفهان از 
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رشـد   ی ازندگی ولـی دوره تر از رقم سـ  این رقم در استان اصفهان کم پتانسیل عملکرد. سازندگی دارد

های چهارمحال و بختیاری و اصفهان به  سازگاری این رقم در استان. تر است آن حدود یک هفته کوتاه

 1377این رقم توسط مرکز تحقیقات کشـاورزی چهارمحـال و بختیـاری در سـال    . است  اثبات رسیده

 .کشت این رقم در استان اصفهان بسیار محدود است سطح زیر. است  معرفی شده

 

 های محلی برنج لنجان انتخابی از توده 2مشخصات ارقام سازندگی، زاینده رود و الین امیدبخش  -3جدول 

 1الین اميدبخش  سازندگي رود زاینده صفت

 135-151 125-145 125-141 (روز) طول دوره رشد

 متر سانتی 115-125 متر سانتی 121 -151 متر سانتی 121 -151 ارتفاع بوته

 عدد 21-25 25-31 25-31 تعداد پنجه در کپه

 ندارد ندارد ندارد ریشک

 5/7-5/8 7-8 5/6-5/7 (تن در هکتار)دانه  عملکرد

 143 151 154 خوشه رد تعداد دانه

 گرم 23-25 21-22 21-22 (گرم) وزن هزار دانه

 19-22 21-24 21-24 (سانتيمتر)طول خوشه 

 میلی متر 7/8 متر میلی 8/8 متر میلی 4/8 طول دانه شلتوک

 میلی متر 5/2 متر میلی 5/2 متر میلی 6/2 عرض دانه شلتوک

 میلی متر 9/5 متر میلی 8/5 متر میلی 7/5 طول دانه برنج

 میلی متر 2/2 متر میلی 9/1 متر میلی 1/2 عرض دانه برنج

 در صد 65-72 در صد 65-72 در صد 65-72 تبدیل راندمان

 در صد 55 -65 در صد 51 -61 در صد 51 -61 مقدار برنج سالم

 در صد 5 -13 در صد 5 -15 در صد 5 -15 مقدار خرده برنج

 19-21 19-21 19-21 مقدار آميلوز

 متوسط متوسط متوسط قوام ژل

 متوسط متوسط متوسط درجه حرارت ژالتيني شدن

 خوب خوب خوب عطر و طعم

بیشتر از ارقام سازندگی و  ومت به سرمامقا

 2الین 

 دارد دارد

 بسیار کم دارد دارد ریزش دانه

 دارد دارد دارد مقاومت به بيماری بالست

 ندارند ندارند ندارند ميری مقاومت به بيماری بوته

بیشتر از ارقام سازندگی و  ندارند ندارند مقاومت به کرم ساقه خوار

 زاینده رود
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  در استان  و كار ارقام غير بومی كشت -5
ارقام بومی استان در عین حال که دارای صفات مطلوبی از جملـه پتانسـیل عملکـرد و کیفیـت     

باال، زودرسی و مقاومت به سرما هستند ولی وجود برخی از صفات نامطلوب مثل پابلندی و حساسیت 

جهت مطالعه و ارزیابی ارقام غیربومی  خوار و پوسیدگی طوقه زمینه را به ورس، ریزش دانه، کرم ساقه

های انجام شده در مرکز تحقیقات کشـاورزی اصـفهان طـی     در همین راستا بررسی. است  فراهم کرده

ام محلـی شـمال نظیـر    ارقـ )  درصد ارقام برنج غیربومی 95دهد که بیش از  بیش از دو دهه نشان می

های ارسـالی از موسسـه    شیرودی و ژنوتیپارقام پرمحصول شمالی مثل فجر، ساحل،  /هاشمی و طارم

عابدی و ) خیز استان اصفهان سازگاری ندارند به شرایط اقلیمی مناطق برنج( المللی تحقیقات برنج بین

 رشد خود نشده ی که اکثر این ارقام موفق به تکمیل دوره طوری هب، (1389؛ رمضانی، 1377ران، همکا

د و بسیاری از کن پرشدن دانه به سرمای انتهای فصل برخورد می ی ویژه مرحلهها ب و مراحل زایشی آن

 .روند ارقام به خوشه نمی

 

الح شده و پرمحصول رقم اص -1شکل  (اصلی) 2الین  -3شکل 

 (اصلی)سازندگی 

دهی  رقم سازندگی در زمان خوشه -1شکل 

 (اصلی)

دهی  در زمان خوشه 2الین  -21شکل 

 (اصلی)
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رشد برنج در اصـفهان و وجـود سـرمای بهـاره      ی ه علت محدودیت دورهاین در حالی است که ب

سـرمای   ی رشد برنج در اصفهان به وسـیله  ی به عبارت دیگر دوره. امکان کشت زودتر نیز وجود ندارد

ایـن   بـر . شود یزه در انتهای فصل کشت محدود مییبهاره در آغاز فصل کشت و نیز سرمای زودرس پا

تری به سرما نسبت به ارقام غیر بـومی   مقاومت بیش همچنینزودرس بوده و اساس ارقام بومی استان 

 (. 1389رمضانی، ) این مطلب است نیز مویدبومی  سازگاری نسبی ارقام زودرس غیر. در استان دارند

بــومی مطالعــه شــده در اســتان اصــفهان، ارقــام هاشــمی، حســنی و  در میــان ارقــام بــرنج غیــر

شـوند در مقایسـه بـا سـایر ارقـام سـازگاری        ی استان گیالن محسوب میسرائی که از ارقام کیف حسن

ها  که حداکثر عملکرد شلتوك آن طوری هب. باشند ین مییعملکرد پا ولی دارای ،اند نشان دادهبهتری را 

رقم کوهسار نیز از جمله معدود ارقام پرمحصـول بـرنج   . است  تن در هکتار بوده 4در سطوح آزمایشی 

از جملـه  . اسـت   تـر از سـایر ارقـام غیربـومی بـوده      که سـازگاری آن در منطقـه بـیش   بومی است  غیر

تـن در   8باشد و در مزارع نمایشی و ترویجی عملکرد آن بیش از  زودرسی آن می ،های این رقم گی ویژ

 ین بودن کیفیت، قابل رقابت با ارقام محلـی نیسـت  یدلیل پا هالبته این رقم ب. است  هکتار گزارش شده

 (.1389ضانی، رم)

ایـن  ) 216هـای   نیز الیـن ( ایری) های ارسالی موسسه تحقیقات بین المللی برنج از میان ژنوتیپ

دارای سـازگاری   829، 831، 831، (اسـت   تن در اسـتان نشـان داده   12الین پتانسیل عملکرد باالی 

اهی و مقـاوم بـه   خیز استان هستند و دارای عملکـرد قابـل قبـول، پاکوتـ     خوبی در مناطق برنجنسبتا 

ین است، قابل رقابت با ارقام بومی استان نبـوده و مـورد   یها پا که کیفیت آن علت این  هاند، ولی ب ورس

 .اند پذیرش و استقبال کشاورزان نیز قرار نگرفته

حـرارت    رشد برنج توسـط درجـه   ی کاری استان اصفهان، دوره که در مناطق برنج با توجه به این

اسـت، ایـن     رشد برای برنج محدود کننـده  ی رشد و هم در انتهای دوره ی دای دورههم در ابت ،حداقل

محدودیت در ابتدای فصل از طریق کاهش و حتی توقف رشـد و در انتهـای فصـل از طریـق محـدود      

ها، کـاهش وزن دانـه و افـزایش میـزان      حساس پرشدن دانه که منجر به الغر شدن دانه ی کردن دوره

هـای   همین علت سازگاری ارقام غیر بـومی بـویژه ژنوتیـپ     به. بسیار ملموس استشود  پوکی دانه می

بومی مناطق حاره و جنوب شرق آسیا هستند در  نوعاکه ارسالی از موسسه بین المللی تحقیقات برنج 

دهد کـه اکثـر ارقـام     وضوح نشان می  های انجام شده در این راستا به بررسی. منطقه بسیار پایین است

های دمایی قادر به تکمیل سیکل حیاتی خود نبوده و در برخی از مواقـع   علت محدودیت  می بهغیر بو

 (. 1389، یرمضان) روند حتی به خوشه نمی

سایر  بسیار مهم این است که در ایران کیفیت برنج اهمیت خاصی دارد و قابل مقایسه با ی نکته

 ی در ـت و حتـاس ز متفاوتـمردم نی ی قهیات پخت و ذفیـیخ و کـطب ی عالوه نحوه به. ا نیستکشوره
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آن عادت کـرده و آن را   ی محلی و عطر و طعم و مزه ی به یک واریته نوعامناطق مختلف کشور مردم 

بر همین اسـاس اطالعـات موجـود نشـان     . دهند ترجیح می( حتی ارقام کیفی و معروف) بر سایر ارقام

در داخـل اسـتان   در مناطقی که تولید شده،  دهبه طور عمبرنج لنجان،  درصد 91دهد که بیش از  می

 . شود و به باور برخی از مردم برنج لنجان بهترین برنج است مصرف می
 

 ها و ارقام برنج لنجان كليد شناسايی توده -6
های مختلف برنج لنجان از نظر مرفولوژیکی بهتـرین روش ایـن اسـت     منظور تشخیص ژنوتیپ به

بررسـی   زمان همطور  هشلتوك و برنج سفید ب ی نمونه ،(دهی در زمان گل ترجیحا) گیاه ی که هم نمونه

ارقـام از  هـا و   اما نکات زیر که حاصل تجربیات نگارنده است به شناسایی و تشخیص ایـن تـوده  . شوند

 .ویژه در شرایط عینی مزرعه کمک خواهد کردیکدیگر ب

لنجان و اگـر فاقـد ریشـک     ی گرده محلی ی مورد شناسایی دارای ریشک است، از توده ی اگر نمونه -1

 .نوگران یا سرخه است ی باشد از توده

( سبز تیره) تر کمی تیره ،محلی سرخه بویژه در مراحل رویشی ی و توده 2رنگ سبز مزرعه در الین  -2

 .رود است های نوگران، سازندگی و زاینده از توده

تـری نسـبت بـه دو     رای عـرض کـم  محلی نوگران و ارقام معرفی شده از این توده دا ی شلتوك توده -3

 (.الغرترند) محلی سرخه و گرده هستندی  توده

های محلی سـرخه   تر و کدرتر از توده محلی نوگران کمی تیره ی توده( سفید شده) برنج ی رنگ دانه -4

 .است و گرده 

 .تر است بیش 2محلی سرخه و الین  ی رود و کوهرنگ از توده زاینده رقم سازندگی، ی طول خوشه -5

محلـی   ی رود و سـازندگی و تـوده   تر از ارقام زاینده محلی سرخه بیش ی و توده 2ر ساقه در الین قط -6

 .نوگران است

 11حـدود  ) تـر  محلـی نـوگران بـیش    ی رود و سـازندگی و تـوده   ارتفاع نهایی بوته در ارقـام زاینـده   -7

 .است 2از توده محلی سرخه و الین ( متر سانتی
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 332 .ها گلنشر  .اصفهان .رود از سرچشمه تا مرداب زاینده (.1379. )حسینی اَبَری، سید حسن -

 .صفحه

عملکرد های آماده سازی زمین بر عملکرد و اجزای  بررسی اثرات روش(. 1387. )، احمدیرمضان -

سـازمان تحقیقـات،   . 1343/87 :گزارش نهایی طرح تحقیقاتی به شماره ثبت. برنج در اصفهان

 .صفحه 39. آموزش و ترویج کشاورزی
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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
 نحوی و مجید 

 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

 ماری سیاهک دروغی برنجبی 7
 فریدون پاداشت و 

 سمیه داریوش
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 چرخ و خاك همزناستفاده از تراکتور دو  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 در گیاه برنج( 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)

 رانینج ابر یها قارچ ونیکلکس 96
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1395 3111 

97 
گیری آن در  های عصاره پتاسیم در خاك و روش

 های شالیزاری خاك
 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 ،دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج 21
و  پور قلی مهرزاد اله

 همکاران
1396 3111 

 3111 1396 احمد رمضانی ارقام برنج لنجان  های محلی و توده 29
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