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 : 1پروژه عنوان 

 « )برنج(صندوق بیمه محصوالت کشاورزی» 

"Insurance of agriculture crops(rice)" 
 

 

  ار فرزام جوــــست     :ـــــــــجو ـدانش

  ... کارشناس ارشد زراعت پورکاظماسماعیل      استاد راهنما :

 

 

 پیشگفتار:

هرچند خدمات بیمه از قدمتی حدود چند قرن برخوردار است و از دیر باز مورد توجه بوده است اماشاخه تخصصی تر آن یعنی "بیمه 

"چندان قدیمی نیست و تقریبا از اوایل هزاره بیستم برای اولین بار به عنوان شاخه جدیدی ازعلم بیمه اجرایی گردید ، هرچندکه کشاورزی 

منابعی که تا کنون درمورد بیمه چه به صورت اختصاصی یعنی با تأکید بر  سابقه بیمه کشاورزی درایران به حدود دو دهه خالصه می شود.

نوشته شده است ، زیاد است ولی کتاب ویامنبع  0000مر ، بیمه اشخاص ،  بیمه باربری بیمه ها مثل بیمه عروی موضوع خاصی از

 مطالعاتی که اختصاصًا جنبه های علمی وعملی صنعت بیمه دربخش کشاورزی را بررسی کرده باشد ، تالیف یاترجمه نشده است. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :مقدمه

ارزش و محتوای آن است ، از این رو  از آنجا که تاریخ هر پدیده نمایانگر علل پیدایش و چگونگی تحول و پیشرفت آن و شناساننده اهمیت ، 

تحلیلگران در بررسی و تحلیل تاریخی موضوعات مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... به زمینه ها ، مبانی ، علل پیدایش ، سیر 

ی پردازند .از این رو سعی تحول و پیشرفت ، اهمیت ، ارزشمندی و جایگاه ، تحلیل ماهیت و طبیعت آن و دلیل نیازمندی انسان به آن پدیده م

شده است تا زمینه های پیدایش بیمه کشاورزی در ایران به لحاظ عوامل درونی و بیرونی و سیر تحول و پیشرفت آن از آغاز تا کنون 

 بررسی شود ، هرچند که اشاره کلی و مقدماتی به اصول و مفاهیم صنعت بیمه و برخی از تعاریف علم بیمه نیز آورده شده اند.

 

 بیمه و انواع آن:

بیمه لغت رایجی است که ، گاهی در معنای لغوی و گاهی در معنای اصطالحی آن به کار می رود. مانند : " واکسیناسیون کودکان را در 

ه می برابر بیماریهای خطرناک و کشنده بیمه می کند . "  و یا " جامعه در عصر کنونی محصور در مرزهای بسته نیست و باید دید که چگون

توان جامعه را در برابر هجوم بیگانگان بیمه کرد . " در این جمله ها مقصود معنای لغوی بیمه است که حفاظت ومصونیت در برابر خطر 

می باشد . در مواردی مثل صنعت بیمه ، قانون بیمه ، عقد بیمه ، نقش بیمه در توسعه اقتصادی و نیز در اصطالحات بیمه ای چون بیمه گر 

گزار و بیمه نامه معنای اصطالحی بیمه مقصود است که در تمدن کنونی رواج یافته است و نوعی معامله و قرارداد است و تعهداتی  ، بیمه

را برای طرفین قرارداد بیمه الزامی می سازد که  در عصر کنونی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند . امروزه بیمه 

سعه یافتگی جوامع انسانی به شمار می رود. در معنای اصطالحی بیمه که نوعی تامین و تعهد درپرداخت خسارت یکی از شاخص های تو

است با معنای لغوی آن قرابت وجود دارد.در این که بیمه واژه ای فارسی یا هندی است بین لغت نویسان اختالف نظر وجود دارد . برخی 

( Bimeaمعنای خوف و ترس می دانند و برخی آن را واژه ای هندی )یا اردو ( و برگرفته از بیما )بیمه را واژه ای فارسی از ریشه بیم به 

 (6به معنای ضمانت  دانسته اند . )

 تعریف قانونی که در بسیاری از قوانین بیمه به آن استناد می شود چنین است :

( متعهد می شود که در قبال دریافت یک Insurerام بیمه گر )( قراردادی است که به موجب آن یک طرف قرارداد به نInsuranceبیمه )

( آن Risk( که هدف قرارداد ، پوشش دادن به ریسک )Accident( در صورت وقوع حادثه ای )Premumeحق بیمه قطعی یا برآوردی )

اغلب به عنوان قرارداد جبران خسارت  ( بپردازد . قرارداد بیمه قراردادی است کهInsuredاست ، مبلغی به طرف دیگر به نام بیمه گزار )

(Loss(تعریف می شود . بیمه شونده هیچ سودی بابت قرارداد بیمه نمی برد اما باید تا حدودی خسارت نقدی اوجبران شود )2) 

آتش سوزی (  را معمواًل برای بیمه حوادثی بکارمی برند که احتمال وقوع آنها ، وجود دارد )مثل Insuranceاصطالح بیمه  بجای واژه 

 (2برای بیمه حوادثی مثل فوت اشخاص که حتمًا روی خواهد داد، استعمال می کنند.)Assuranceدر حالی که این اصطالح را بجای واژه 
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هرچند تعاریف متعددی برای بیمه ارائه شده است اما یکی از بهترین تعریف ها این است که بیمه مکانیزم یا خدمتی برای انتقال ریسکهای 

معین خسارتهای مالی در قبال پرداخت مبلغ ثابت توافق شده به شخصی است که بیمه گر خوانده می شود . پرداخت حق بیمه قبل ازاین که 

 بیمه گر خسارت احتمالی را پوشش دهد ، باید صورت گیرد . بیمه از دید بیمه گزار یک انتقال و از دید بیمه گر یک مکانیزم انباشت است .

ی تواند با ارائه خدمات بیمه ای و از طریق یک کاسه کردن پوشش تعداد زیادی از واحدهای در معرض خطر، ریسکهایی را که بیمه گر م

 (2خود ممکن است با آنها روبه رو شود، کاهش دهد. )

که در قرن بیست ویکم  امروزه دیگر تصور این که گونه ای از فعالیت های انسان بدون وجود بیمه شکل پذیرد ، مشکل است به ویژه آن

تحوالت تکنولوژی و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری در حال انجام است. همراه با ارتقا ء و پیچیدگی بیشتر زندگی انسان امروز 

ت و زندگی ، بیمه ها از زوایای مختلف و با شتاب توسعه یافته و یا می یابند . زیانهایی که ممکن است به طور ناخواسته درجریان فعالی

 عادی هر فردی به دیگران وارد آید تا در قبال آنها مسئول واقع شوند با بیمه مسئولیت تحت پوشش قرار می گیرند . به عنوان مثال در این

ه خصوص می توان به بیمه مسئولیت پزشکان و بیمه مسئولیت تولیدکنندگان اشاره کرد . نمونه های جدیدتری چون بیمه افترا برای روزنام

نگاران شبکه های رادیویی و تلویزیونی و نیز بیمه خرابی کامپیوتر بر همین منوال ظهور یافته است .انواع مختلف یک بیمه را طبق یک 

 رویه مرسوم به دو دسته تقسیم کرده اند : 

 بیمه های زندگی -الف

 بیمه های غیرزندگی -ب

 بندی می نماید: هگروه دستالبته رویه دیگری نیز وجود دارد که بیمه ها را در سه 

 بیمه های اموال -الف

 بیمه های اشخاص -ب

 بیمه های مسئولیت -ج

اما چنانچه بخواهیم فارغ از انواع دسته بندیهای متداول ، انواع بیمه هاِی فراگیر و مرسوم عصرکنونی را برای پدیده های اقتصادی و 

 د:اجتماعی نام ببریم ، می توان به موارد ذیل اشاره نمو

 بیمه اتومبیل .1

 بیمه منازل مسکونی .2

 بیمه مسئولیت ) بیمه مسئولیت همگانی ، بیمه مسئولیت کارفرمایان و ... ( .3

بیمه فعالیتهای اقتصادی ) بیمه اموال ، بیمه ماشین آالت ، بیمه دزدی ، بیمه پول ، بیمه کاالهای در حال حمل ، بیمه اختالل در  .4

های قانونی ، بیمه اعتبار بدهکاران شرکت ، بیمه صداقت و امانت کارکنان ، بیمه مسافرت ، فعالیت اقتصادی ، بیمه هزینه پیگرد

 بیمه مسئولیت حرفه ای ، بیمه کارکنان متخصص و مؤثر ، بیمه مسئولیت محصول تولیدی و ... (

 تادگی (بیمه های زندگی ) بیمه حمایت و پس انداز ، بیمه تمام عمر ، بیمه عمر زمانی ، بیمه از کاراف .5

گونه های دیگر از بیمه های غیرزندگی ) بیمه مخصوص تعطیالت ، بیمه لغو تعطیالت ، بیمه هزینه های پزشکی و درمانی ، بیمه  .6

حوادث اشخاص ، بیمه مسئولیت شخصی ، بیمه دریایی ، بیمه هوایی ، بیمه قایق ها ، بیمه حوادث ورزشی ، بیمه درمان ، بیمه 

 (5کشاورزی و ... ()

 شینه بیمه :پی

اگرچه بیمه در دوران باستان ناشناخته بود لکن در آن زمان ها هم به مواردی برمی خوریم که از پاره ای جهت مشابه قراردادهای امروزی 

هستند.می گویند ساربانان بین النهرین اگر شتر یکی از اعضای گروه از میان می رفت ، خسارت آن را بین خودشان سرشکن می کردند . 

اخدایان فنیقی رژیم خسارت مشترک را که در حقوق دریایی امروزی نیز وجود دارد ، سازمان دادند یعنی هنگامی که برای نجات کشتی ن

الزم بود بخشی از محموالت به دریا ریخته شود ، زیان حاصله میان صاحبان کاالی نجات یافته و صاحبان کاالهای فداشده و مالک کشتی 

 ( 3سرشکن می شد .)

میالدی در یکی از قهوه خانه های معروف لندن به نام لویدز آغاز گردید . البته قبل از قرن چهاردهم  1498بیمه در قرون وسطی حدود سال 

 ده هاهم قراردادهایی وجود داشته اند که باید آنها را اشکال ابتدایی بیمه دانست  مثاًل در یونان قدیم ، فروشندگان برده عالوه بر قیمت بر

مبلغی هم اضافه می گرفتند و در عوض متعهد می شدند که در صورت فرار،خسارت ناشی ازآن را یعنی قیمت برده فراری را به صاحب آن 

 (.3بپردازند )

 میالدی که لندن را منهدم کرد ، مربوط می 1666پیدایش بیمه بری )غیر دریایی ( به دو قرن بعد در انگلستان در پی آتش سوزی مهیب سال 

ه شود . کمپانی های بیمه آتش سوزی سریعاً  تشکیل شدند و شرکت هایی هم که تا آن هنگام عملیاتشان محدود به بیمه های دریایی بود به بیم

 (.3خطر جدید روی آوردند )
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موجب افزایش انواع بیمه  از آغاز قرن بیستم ماشینیسم و تردد وسائط نقلیه به همراه تشدید مسئولیت مدنی در زمینه های مختلف رویه قضایی

 مسئولیت گردید که اکثرًا هم قانونگزار به جانب اجباری کردن آنها قدم برمی داشت . بیمه عمر به کمک آماری که تهیه جدول مرگ و میر را

ل جدیدی مانند : میسر می ساخت ، و با بهبود سطح زندگی رشد بسیار یافت . ازسوی دیگر تحول زندگی اقتصادی و اجتماعی به ایجاد اشکا

بیمه های دزدی ، تگرگ ، مرگ ومیر دام ، شکست ماشین آالت و حوادث بدنی انجامید که به این اشکال بایستی بیمه های هوایی ، بیمه های 

 (3ورزشی ، بیمه های اعتباری ، بیمه های خطرات اتمی و ... را نیزاضافه کرد.)

انند بیماری ، ازکارافتادگی یا سالخوردگی که فرد را از نظر شخصی تهدید می کند ، فواید اجتماعی حاصل از بیمه که پوشش خطراتی م

ارائه می دهد دولتها را برآن داشت تا با عنایت به این که اشخاصی که بیشتردر معرض تهدید این خطرات قرار دارند به علت موقعیت 

ای خصوصی بیمه شوند ، پوشش چنین خطراتی رابه تمامی حقوق بگیران با اقتصادی خود نمی توانند و یا غالباً  فراموش می کنند درسازمانه

از طریق تاسیس صندوق های ویژه با نظام مستقل که درواقع جدا  1928آوریل  5مشارکت کارفرمایان ، تحمیل نمایند . به این طریق قانون 

این صندوق ها با تشکیل تامین اجتماعی  1945. درسال از بخش خصوصی هستند ، بیمه های اجتماعی را در کشور فرانسه به وجود آورد 

که بیمه حوادث ناشی از کاررا قبل از به وجود آمدن بیمه های تکمیلی ونظامهای جدید اجتماعی تقبل نموده است ، عمومیت پیدا کرد . 

حقوق اجتماعی و تأمین اجتماعی است تا امروزه این نوع بیمه با توجه به نظام مخصوص و با الهام ازمالحظات اجتماعی ، بیشترداخل در 

 (.5حقوق بیمه به معنی مصطلح آن )

میالدی ( که در زمینه  1891قمری ، مطابق با  1308شمسی ) 1270سابقه بیمه در ایران به امتیاز تاسیس اداره بیمه حمل و نقل درسال 

ی گردد . این امتیاز از طرف ناصرالدین شاه به یک کمپانی تضمین خسارتهای حمل و نقل و اولین بیمه نامه مکتوب درایران است ، بر م

روسی داده شده و شاه قاجار امتیاز مزبور را  با یک تبعه روسی به نام "الزارپولیاکف"  "رئیس"  اداره شرکت مروج تجارت و صناعت در 

بریک مقدمه و یازده فصل بوده وفعاًل جزء اسناد ایران و یکی از اعضای "شورای دولتی تزاری"  به امضا رسانید. این امتیازنامه مشتمل 

 (6تاریخی ایران درکتابخانه مجلس شورای اسالمی نگهداری می شود.)

که قابل توجه آن است که کلمه بیمه از همین دوران درایران رواج یافته است زیرا درگذشته ادبیات ایران سابقه ای ندارد . در این قرارداد 

درایران محسوب می شود ، کلمه بیمه و تضمین درکنار هم ذکرشده اند و بیمه از خسارت و خطر در متن امتیاز نامه اولین قرارداد بیمه ای 

 آمده است . 

دراوایل سلطنت احمدشاه قاجار نیز دو مؤسسه روسی ، موسوم به "نادژوا" و "کافکاز مرکوری" برای اولین بار به صورت شرکت بیمه ای 

یت کردند و به عملیات بیمه ای پرداختند . این موسسه ها که قدیمی ترین شرکتهای بیمه در ایران هستند ، به بیمه در ایران شروع به فعال

کردن کاالها و محصوالت تجاری که از روسیه به ایران وارد و یا از ایران به روسیه صادر می شدند اقدام می کردند . یک شرکت بیمۀ 

دوره نمایندگی خودرا درتهران دایر کرد و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی درایران ، شعبه و انگلیسی به نام "آلیانس" درهمان 

شمسی اولین  1314نمایندگی رسید . درسال  29تعداد شرکتهای بیمه خارجی به  1314نمایندگی تأسیس کردند تا جایی که در شهریور سال 

 (6عالیت کرد و بیمه در ایران ازهمین سال باتالش "علی اکبر داور" شناخته شد . )شرکت سهامی بیمه دولتی ایران نیز شروع به ف

 منابع حقوقی بیمه در ایران :

 15اولین الیحه در مورد بیمه در ایران الیحه بیمه ُپستی است که در مجلس شورای ملی مورد بحث و مذاکره نمایندگان قرار گرفت و در 

 آن می گوید : 22شمسی ( تصویب شد . ماده  1288ابر با میالدی بر 1914قمری) 1332رمضان 

پاکتها ممکن است مطابق قیمت اظهارشده ، محتویاتشان بیمه شوند که در این صورت عالوه بر اجرت مقرر پاکتها حق بیمه به آنها تعلق 

 1316ر رفته است بعدها در اردیبهشت ( این اولین قانون مصوب مجلس شورای ملی ایران است که درآن واژه بیمه به کا6خواهدگرفت .)

ماده از تصویب مجلس شورای ملی آن زمان گذشت که هنوز به اعتبارخودباقی است .با تصویب قانون  36شمسی قانون بیمه مشتمل بر 

مه کارگران درایران به شمسی قانون بی 1322آبان  29"بیمه ایران" ، کلیه امور بیمه ارگانهای دولتی منحصرًا به بیمه ایران واگذار شد . در

نظارت دولت بر امر بیمه با تاسیس بیمه مرکزی ایران اعمال شد . قانون بیمه مرکزی  1350تصویب مجلس شورای ملی رسید .در سال 

ماده و دو تبصره است که ازتصویب دو مجلس شورای ملی و سنا گذشته است . هدف از تاسیس بیمه مرکزی ایران :  77ایران مشتمل بر

ظیم ، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به منظور اعمال نظارت تن

مرحله بعدی صنعت بیمه کشور با تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران درتاریخ  دولت بر فعالیتهای بیمه ای بوده است .

که در آن صنعت بیمه در کنار شماری از صنایع مهم به صورت مالکیت عمومی دربخش دولتی و دراختیاردولت آغاز گردید  24/8/1358

 قرار گرفت .

توسط مجلس شورای اسالمی ، عماًل  13/9/67قانون اساسی ، با تصویب قانون اداره و امور مؤسسه های بیمه درتاریخ  44مطابق اصل 

رآمد و این موسسه ها شامل شرکت بیمه ایران ، بیمه آسیا و بیمه البرز است و دو شرکتی که فعالیت فعالیتهای بیمه ای تحت پوشش دولت د

شمسی متوقف شده بود ، در شرکت بیمه دانا ادغام شدند و شرکت جدیدی تحت عنوان شرکت سهامی بیمه دانا که در  1360آنها از سال 

 . (6مورد بیمه اشخاص فعالیت می کند ،  ایجاد شد )
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 تکنیک بیمه :

بیمه را نباید فقط در روابطی که از قرارداد بین بیمه گر و بیمه گزار ناشی می شود ، خالصه کرد . این امر مستلزم وجود یک مؤسسه 

سازمان یافته بر مبنای علمی است که تکنیک    ویژه ای را به کارمی برد .این همان است که حدود صدسال قبل توسط یک مؤلف درفرمولی 

 که : مشهور بیان شد 

 .«بیمه عبارت است ازجبران آثارحادثه بردارایی فرد ازطریق مشارکتی که براساس قوانین آمار سازمان یافته است »

نظریه دیرین مشارکت ، مبنای تکنیک بیمه می باشد . گروهی از اشخاص به وسیله مشارکت  خطراتی را که احتمااًل در معرض آن هستند به 

کن می نمایند . در صورتی که همگی در تصفیه خسارت شرکت داشته باشند ، سهم هر یک از آنها بسیار نحوی نامحسوس بین خود سرش

ه پایین خواهد بود . مشارکت با رقیق کردن خطر ، اثر اتفاق را از بین می برد و نوعی تأمین قطعی به وجود می آورد . هر یک از انواع بیم

"بیمه تعاونی" یا "بیمه معاضدت متقابل" که گروه رأساً  و به ابتکار خود تشکیل شده و هدف آن از مشارکت الهام می گیرد . این موضوع در 

مه صرفًا توزیع خسارت بدون قصد انتفاع می باشد ، بدیهی به نظرمی رسد لکن این امر دربیمه با حق بیمه ثابت که در آن بیمه گر در قبال بی

با خطر تحت پوشش طرف ثالث محسوب و در پی تحصیل سود است ، چندان آشکار نیست.  گزارانی که برای هم ناشناخته اند در رابطه

 (5معهذا مؤسسه بیمه هم متأثر از مشارکت است چون در پایان محاسبات فقط حق بیمه ها است که امکان تصفیه خسارات را می دهند. )

 راستوار است :اصل اساسی به شرح زی 5به طور کلی تکنیک بیمه برای کلیه بیمه ها بر 

 الف( اصل نفع بیمه پذیر : 

نفع بیمه پذیر یک اصل اساسی بیمه است. مفهوم این اصل آن است فردی که در صدد گرفتن بیمه است باید به طورقانونی اختیار بیمه کردن 

مرگ بیمه شده باید باعث زیان مالی اموال ، حادثه یا زندگی را داشته باشد . به بیان دیگر، وقوع حادثه ای که تحت پوشش بیمه است نظیر 

 برای خریدار بیمه شود.

 ب( اصل نسبیت :

بیمه تنها به اندازه ارزش واقعی اموال تحت پوشش بیمه ، خسارت را جبران می کند . به عبارت دیگر باید امکان محاسبه احتمال وقوع 

مربوطه را تعیین کنند . بر اساس این اصل می بایستی بین مبلغ خسارت وجود داشته باشد تا بیمه گران بتوانند حق بیمه متناسب با خطر 

: در  1316غرامت پرداخت شده و حق بیمۀ دریافت شده ، یک نسبت قابل محاسبه برقرار باشد . ) طبق ماده قانون بیمه مصوب سال 

کرده است با قیمت واقعی مال ، مسئول جبران صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد ، بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه 

 خسارت خواهد بود (

 ج( اصل حسن نیت :

بر اساس اصل حسن نیت فرض بر صداقت در اظهارات بیمه گزار است . به عبارت دیگر خسارتها نباید عمدی و قابل اجتناب باشند و یا قبل 

ی نمی توان برای خانه ای که آتش گرفته و فردی که فوت کرده است ، بیمه از بیمه کردن به وجود آمده باشند. به عنوان مثال به طور بدیه

اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشند ، در صورت اثبات :»  1316قانون بیمه مصوب سال  34نامه گرفت )اصل 

ت نیز سرایت کرده و تمام قرارداد بیمه نامه باطل تقلب از طرف بیمه گزار نسبت به یکی از آن موضوعات ، بطالن نسب به سایر موضوعا

 «.خواهد بود

 د(اصل غرامت :

رد همواره باید تعداد فراوانی خطرهای همگون وجودداشته باشد تا با استفاده از تشابه خطرها بتوان خسارت را بین همه بیمه گزاران توزیع ک

 یده را در شرایط قبل از وقوع خسارت قرار دهد .به نحوی که غرامت پرداخت شده به آن میزان باشد که خسارت د

 ه(اصل رابطه علیت:

ته زیان مالی برخی از خطرها چنان گسترده است که فقط دولت توانایی مقابله با آنها را دارد . این نوع خطرها )ناشی از جنگ یا تابشهای هس

 (.2عامل خطر بیمه شده می بایستی غیر محتمل و کاماًل تصادفی باشد )ای و رادیو اکتیو ( به طورمعمول بیمه پذیر نمی باشند . به طور کلی 

 

 برخی از اصول اساسی بیمه                                            

بیمه تنها زیان های مالی را جبران می 

 کند

 باید نفع بیمه پذیر وجود داشته باشد 

باید تعداد فراوانی از خطرهای همگون 

 باشند وجود داشته

 خسارت ها نباید عمدی باشند 

بیمه گر باید قادر به محاسبه احتمال وقوع 

 خسارت باشد

خسارتهای مالی نباید بسیار گسترده  

 باشند 
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توضیح این که : کنترل قبل از خسارت )پیشگیری ( ، کنترل بعد از خسارت ) ارزیابی خسارت و نظارت ( ، بیمه اتکایی ) مشارکتی یا 

 (2مازاد خطر یا مازاد خسارت ، مازاد زیان یا حد خسارت ( و فرانشیز از دیگر فنون و تکنیکهای بیمه ای است .) تناسبی ،

 ( نقش بیمه :5

بدون شک نقش عمده بیمه ارائه چنین تأمینی است که اشخاص کم و بیش آگاهانه نسبت به آن احساس نیاز می کنند . بیمه افراد را در برابر 

که آنان را از نظر شخصی یا مالی تهدید می نماید ، حمایت می کند و به این طریق به آنها نسبت به آینده اطمینان می بخشد . خطرات حوادثی 

 بیمه در این معنا عبارت است از فروش تامین برای فعالیت . از لحاظ فردی بیمه دارای ارزش غیرمادی غیرقابل انکار است . بیمه یک اقدام

که به عامل آن در مورد مسئولیت هایش آگاهی می بخشد و اجازه می دهد تا بر استقالل وآزادی خود بیفزاید و حتی گاهی در پیش بینانه است 

حالی که نفعی در آن ندارد ، یک وظیفه معنوی و اخالقی در برابر دیگری ایفا کند ) مانند بیمه در صورت فوت به نفع ورثه(اما از نقطه 

 (:5که بیمه در زندگی اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری ایفا می کند به دو دسته تقسیم می شود ) نظر کلی تر ، نقش مهمی

 الف(نقش اجتماعی بیمه :

وظیفه ای است که در تمامی بیمه های خسارتی به روشنی مالحظه می شود و در آن بیمه جبران زیانهای ناشی از  وظیفه ترمیمی بیمه :

و از این طریق بیمه گر به بیمه گزار اجازه می دهد تا موازنه دارایی خود را با شرایط قبل از وقوع خسارت ،   تحقق خطررا میسر می سازد

 برقرار سازد .

بیمه از طریق ارائه تامین به افراد ، کمک به شکوفایی بسیاری از فعالیتهایی می کند که افراد بدون این تأمین  وظیفه خالقیت و مولد بیمه:

 ند به تنهایی و یا به طور دسته جمعی اجرای آن ها را تقبل نمایند.جرأت نداشت

 ب( نقش اقتصادی بیمه :

این وجهی مدرن از بیمه است که امروزه جانشین فرم های کالسیک تأمین اعتبارشده است .بیمه ازطریق  بیمه به عنوان وسیله تأمین اعتبار :

 تقویت تضمین هایی که بیمه گزار به بستانکاران خود ارائه نماید ، امکان تحصیل اعتبار می دهد .

ادسرمایه های کالن را میسر می سازد به خصوص در تجمع حق بیمه های پرداختی بیمه گزاران ، ایج بیمه به عنوان یک روش پس انداز :

بیمه های عمر که غالبًا تعهد تأمین بیمه گر پس از انقضای مدت طوالنی ایفا می شود  بنابراین بیمه به عنوان روشی خاص در تشکیل پس 

) حالت فوت قبل از موعد معین یا  انداز به نظر می رسد . در موردی که پرداخت و واریز وجوه سرمایه مسلم ولی زمان آن نامشخص است

 ادامه حیات پس اززمان معین ( ، بیمه بیشتر نقش پس انداز خواهد داشت تا تأمین .

بخش عمده وجوهی که شرکتهای بیمه تحت عنوان حق بیمه به دست می آورند بایستی برای تامین بیمه  بیمه به عنوان روش سرمایه گذاری :

رداد و زیان دیدگان ( اختصاص یابند ، زیرا تضمین از تعهدات بیمه گر است . به همین مناسبت نحوه گزاران ) اشخاص ذینفع در قرا

نگهداری و تخصیص این وجوه تابع ضوابط دقیق می باشد لکن در این امر به منافعی که توده سرمایه ها برای اقتصاد ملی در بر دارد، 

ولت و نهادهای محلی منابع قابل توجهی تأمین می کند و به خصوص اجازه می دهد بخش نیزتوجه شده است . درواقع این سرمایه ها برای د

که مهمی از قروض عمومی را تأمین کند . به این صورت از طریق بر عهده گرفتن بار تأمین مالی بسیاری از سرمایه گزاریها،تحت 

 شورها را ایفا می نماید.عنوان"سرمایه گذاری نهادی "امروزه بیمه نقش اساسی در حیات اقتصادی ک

 بیمه اتکایی : – 6

( عملیاتی است که به موجب آن یک بیمه گر )واگذارنده ( تمام یا قسمتی از خطراتی را که شخصًا پذیرفته  Re-insuranceبیمه اتکایی )

ده به است به دیگری)بیمه گر اتکایی یا انتقال گیرنده ( منتقل می کند و خود در مقابل بیمه گزار متعهد تأمین می باشد .بیمه گر انتقال گیرن

ضمین را به شخص ثالث واگذار کند که در این صورت بیمه گر اتکایی اول "واگذارنده مجدد" و طرف مقابل نوبه خود می تواند این تعهد ت

را "انتقال گیرنده مجدد" خواهد بود . تعداد این نوع واگذاری توزیع خطرات بین تعداد قابل مالحظه شرکتهای مستقر بیمه ای در سراسر دنیا 

 ن حوادث فاجعه آمیز قابل تحمل می شود . میسر می کند و از این طریق بار سنگی

( که به موجب آن قرارداد منعقده میان واگذارنده و بیمه گر اتکایی مشخص می شود،کاماًل درانطباق با  Traiteعنوان موافقت نامه اتکایی )

 ابعاد جهانی است که امروزه اجرای این عملیات را بر عهده دارند . 

جدید متکی بر قرارداد اولیه به عنوان بیمۀ درجه دوم توصیف شده است و بیمه گر واگذارنده به نوبه خود بیمه بیمه اتکایی ناشی از قرارداد

گزار محسوب می گردد. اما کلیه قراردادهای بیمه اتکایی منحصرًا دررابطه میان طرفین مؤثر است و طرفین بیمه اتکایی هر مرحله نسبت 

ًا حق مراجعه به بیمه گر خود را دارند و شخص دیگری جز او را نمی شناسند ، بیگانه هستند . به بیمه گزاران مرحله قبل که منحصر

 ازنظرشرکتهای بیمه ای ، فایده این عملیات تقسیم خطرات بدون تقسیم مشتریان است .

 اصطالحات بیمه:-7

ن مقصر نیست  مانند سیل ، زلزله، طوفان و ... حادثه ای است که کسی در وقوع آ( :  Act of godحادثه قهری یا بالی آسمانی )    -

 .قاعدتًا  موزد اثر حادثه قهری بیمه پذیر خواهد بود.
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فردی است حرفه ای و متخصص در استفاده از اصول ریاضی و قانون احتماالت برای حل مسائل مالی بلند مدت  ( : Actuaryآکچوئر)  -

 و سرمایه گذاری.به ویژه در خصوص پرداخت مستمری در بیمه زندگی 

 شخصی است که برای یک شرکت بیمه به فروش بیمه نامه اقدام می کند. (:Agentنماینده بیمه ) -

پوشش وسیع تری است که در بیمه اموال ارائه می شود و هر نوع زیان و صدمه ای را که در بیمه نامه اولیه ( : All Risksتمام خطر) -

 قرارمی دهد.استثنا شده است نیز تحت پوشش 

شخصی است که طبق مقررات ، شرایط و مجوز فعالیت داللی بیمه را دارد و می تواند ضمن ارائه  ( : Brokerدالل بیمه یا کارگزار) -

 مشاوره به بیمه گذاران برای اخذ پوشش بیمه ای به هر یک از شرکتهای بیمه ای مراجعه نماید .

گزار یا ذی نفع بر اساس شرایط بیمه نامه در پی دریافت خسارت از بیمه گر است ، به آن  هنگامی که بیمه ( :Claimادعای خسارت ) -

 ادعای خسارت می گویند.

 درصدی از حق بیمه است که شرکت بیمه در ازای فروش هر بیمه نامه به نماینده یا کارگزار می پردازد. ( :Commissionکارمزد) -

تی از بیمه نامه است که در آن قواعدی مطرح می شود و بیمه گر و بیمه گزار باید آنها را رعایت قسم( : Conditionsشرایط بیمه نامه ) -

کنند . برای نمونه بیمه گزار موظف است که از اموال تحت پوشش بیمه به خوبی مراقبت کند و وقوع حادثه را در اولین فرصت به اطالع 

 بیمه گر برساند .

طبق این اصل بیمه گر خسارت بیمه گزار را فقط به مقداری خواهد پرداخت که بیمه گزار در  : (Indemnityاصل جبران غرامت ) -

 شرایط بالفاصله قبل از حادثه قرارگیرد البته مقدار خسارت پرداختی هیچ گاه بیشتر از تعهد بیمه گر نخواهد بود .

 کن است اتفاق بیفتد یا نیفتد .خدمتی است برای جبران مالی پیامد وقایعی که مم ( :Insuranceبیمه ) -

شرکتی است که در ازای حق بیمه ای که دریافت می کند و بر اساس بیمه نامه ای که می  ( : Insurance companyشرکت بیمه ) -

 فروشد، خطرهایی را تقبل و پیامد آنها را به صورت مالی جبران می کند.

 ت پوشش قرار گرفته است.فردی که با بیمه نامه تح( : Insuredبیمه شده )  -

 همان شرکت بیمه است.( :   Insurerبیمه گر ) -

 همان کارگزار یا نماینده شرکت بیمه است. ( : Intermediaryواسطه بیمه ای ) -

 حق بیمه ای است که طبق شرایط بیمه نامه به بیمه گر پرداخت می شود. ( :  Level Premiumمقدار حق بیمه ) -

منظور مسئولیت قانونی است که در قبال عمل ناخواسته صدمه زدن به دیگر افراد یا خسارت وارد آوردن به  ( : Liabilityمسئولیت ) -

 اموال آنها برای شخص ایجاد می شود. 

 ازد.شخصی که از طرف بیمه گزاران به مذاکره با بیمه گر درباره خسارت ادعا شده ، می پرد ( : Loos assessorارزیاب خسارت ) -

تاریخی است که برای زمان پرداخت سرمایه  بیمه های عمر و پس انداز توافق و تعیین شده و در آن هنگام  ( :Maturityموعد پرداخت )  -

 سرمایه بیمه نامه و دیگر مزایای آن قابل پرداخت است.

 ار در آن نوشته شده است.سندی است که جزئیات کامل قرارداد بین بیمه گر و بیمه گز ( : Policyبیمه نامه ) -

شخص یا سازمانی است که بیمه گر برای او بیمه نامه صادر می کند و معمواًل منافع بیمه نامه به وی  ( : Policy holderبیمه گزار ) -

 پرداخت می شود.

 مبلغی است که بیمه گزار برای بیمه به بیمه گر پرداخت می کند. ( : Premiumحق بیمه ) -

ریال برای  1000مبنای تعیین قیمت بیمه است که معموالً  به صورت هزینه یک واحد پوشش بیان می شود . برای مثال :  : (Rateنرخ ) -

هر یک میلیون ریال سرمایه تحت پوشش که به آن نرخ یک در هزار )
1000

1000000
 ( گفته می شود.

بیمه اتکایی پوششی است که شرکت های بیمه می توانند با خرید آن همدیگر را در قبال خسارت های  ( : Reinsuranceبیمه اتکائی ) -

 بزرگ حمایت می کنند.

ارزشی است که هر  دارایی به آن مقدار بیمه شده و حداکثر مبلغی است که شرکت بیمه ( :  Sum insuredسرمایه تحت پوشش بیمه ) -

 حداکثر تعهد بیمه گر (.برای هر خسارت خواهد پرداخت ) 

یکی از اصول بیمه ای است که بر اساس آن بیمه گزار موظف است تمام اطالعات  ( : Ut most good faithاصل کمال حسن نیت ) -

 مرتبط با خطر موضوع بیمه را در اختیار  بیمه گر قرار دهد.

دیده ای که با تعمیر درست نشود یا هزینه تعمیر آن از ارزش پرداخت کل خسارت نظیر اتومبیل صدمه  ( :  off –Writeخسارت کلی )  -

 قبل از تصادف بیشتر باشد.

حق بیمه ای است که در آخر هر دوره بر اساس شرایطی که در بیمه نامه مشخص می شود ،   ( : Yearly Premiumحق بیمه سالیانه )  -

 (.5پرداخت آن تکرار می گردد )



9 
 

 نقش بیمه در بخش کشاورزی : - 

یکی از ویژگیهای بارز فعالیتهای تولیدی بخش کشاورزی وابستگی زیاد آن به طبیعت و شرایط غیرقابل کنترل و گاهی غیرقابل پیش بینی 

محیطی می باشد بنابراین تولید کشاورزی درشرایط طبیعی یکی از پرمخاطره ترین نوع فعالیتهای اقتصادی محسوب می شود . طغیان آفات 

های گیاهی و دامی ، تغییرات ناگهانی دما ، کمبود و پراکنش نامناسب بارندگی و بروز خشکسالی های پیاپی و پیامدهای ناشی ، انواع بیماری

از آن و نیز وقوع بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله ممکن است خسارتهای زیادی به کشاورزان و بخش کشاورزی وارد کند که جبران آن نه 

 (4دگان خارج است حتی بدون اعمال یک روش نظام مند و مطالعه شده دولتی نیز میسر نیست .)تنها از عهده تولیدکنن

میزان مخاطرات اثرگذار بر فعالیتهای کشاورزی زمانی روشن تر می شود که بدانیم کشور ما به عنوان دهمین کشور بالخیز دنیا شناخته شده 

نوع آن در ایران رخ می دهد و این در حالی است که  31ان ثبت شده است تعداد نوع بلیه طبیعی که در جه 40است به طوری که از بین 

بخش مهمی از تولیدکنندگان به خصوص روستائیان توان مالی متوسط و محدودی دارند و دارایی خود را در هر دوره بهره برداری در فرآیند 

را از هستی ساقط و یا شرایط زندگی را برای آنها بسیار مشکل کند و تولید به کار می گیرند و گاه حتی کمترین خسارت هم ممکن است آنها 

 (.4خسارت دیدگان برای سال آینده از چرخه تولید خارج شوند)

از طرف دیگر در شرایط کنونی اقتصاد ملی که در آن الگوی کاهش دخالت مستقیم اقتصادی دولت در بخش های تولید و افزایش مشارکت 

ای تولیدی و اقتصادی اصل آزمون شده و مورد قبول به شمار می آید دولت کوشش می کند تا در زمینه جلب و بخش خصوصی در فعالیته

جذب سرمایه های خصوصی به طرف مدیران تولید در بخش کشاورزی به توفیق دست یابد . البته بایستی توجه داشت که برای نیل به این 

ینان برای سرمایه گذاری و کاهش نرخ مخاطرات یک اصل ضروری و غیرقابل چشم اهداف به کارگیری راهکارهای افزایش ضریب اطم

پوشی است . یکی از راهکارهای موثر در این خصوص را می توان در صنعت بیمه و بهره مندی از مزایای آن در بخش کشاورزی جستجو 

 (4کرد که از آن به عنوان کارآمد ترین اهرم حمایتی دولت نام برده می شود . )

 به طور کلی تأثیر صنعت بیمه بر اقتصاد کشور را می توان به شرح زیر بیان نمود :

 حفظ ثروت ملی – 1

 ایجاد تضمین برای سرمایه گذاریهای جدید – 2  

 ایجاد اعتبار – 3 

 توسعه سرمایه گذاری  – 4

 افزایش کیفیت سطح زندگی – 5 

خاطره فعالیتهای تولیدی برای بهره برداران و تولیدکنندگان خرد ) که سرمایه بسیار با توجه به این که حمایتهای بیمه موجب می شود که م

اندکی دارند و حاضر به پذیرش خطر در تولید نمی باشند ( کاهش یابد از این رو کشاورزان برای تولید بیشتر تشویق می شوند و همچنین از 

 روشهای نوین تولید نیز استقبال خواهند نمود .

 دماتی که ممکن است محصوالت کشاورزی را در معرض نابودی و خسارت قرار دهند به شرح زیر هستند:خطرات و ص

 : در دو مرحله محصوالت کشاورزی با تهدید روبه رو هستند:  الف ( از بعد اقتصادی

بذر ، کود و ماشین آالت کشاورزی  نوسان در قیمت مواد اولیه مورد نیاز بخش کشاورزی )نهاده های تولید ( اعم ازقبل ازعرضه به بازار:

 و ...

: بی ثبات بودن قیمت محصوالت کشاورزی و نامشخص و ناپایدار بودن سیاست دولتها و نوسانات جهانی  پس از عرضه محصوالت به بازار

 در قیمت محصوالت کشاورزی.

می کند دزدی و سرقت از مزارع و باغ ها و  خطرات اجتماعی زیادی کشاورزی و محصوالت این بخش را تهدید ب ( خطرهای اجتماعی :

 همچنین ادوات و ماشین آالت کشاورزی ، جنگ ، آشوب و بلوا که به طور مستقیم و غیر مستقیم به کشاورزی آسیب وارد می کند .

جوی خطرات طبیعی تهدید کننده محصوالت کشاورزی شامل خطرات جوی و آفات و بیماریهاست . خطرات  ج ( خطرهای طبیعی :

دربرگیرندۀ طیف وسیعی از خطرات مانند سیل ، طوفان ، تگرگ ، گردباد ، خشکسالی ، سرمازدگی ، گرمازدگی و غیره است . آفات و 

 بیماریهای گیاهی مختلفی نیز تولیدات بخش کشاورزی را تهدید می کنند که در فعالیت بیمه نمی گنجند .

ساس روشهای متفاوتی بیمه می شوند  معهذا از روشهای عمده ای که بیمۀ کشاورزی محصوالت کشاورزی در کشورهای مختلف جهان بر ا

 بر اساس آن طراحی و اجرا می گردد،یکی از سه روش زیراست :

:  این روش بر مبنای هزینه هایی است که بابت تولید محصوالت کشاورزی صرف می شود . این الف ( دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت

رایج ترین روشهای بیمه کردن محصوالت کشاورزی در سراسر دنیا است و اغلب کشورها از این روش استفاده می کنند . از  طریق یکی از

مزایای این روش ساده بودن آن از نظر اجرایی ) از نظر برآورد هزینه تولید و قیمت نهاده های کشاورزی و میزان وامی که در برابر این 

 ت شده ( است .هزینه ها به کشاورز پرداخ
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در این روش قیمت و همچنین میزان تقریبی تولیدات کشاورزی تخمین زده می شود و بر اساس این تخمین  ب ( نسبتی از بازده محصول :

مبلغ حق بیمه و همچنین غرامت پرداختی مشخص می گردد. این روش درکشورهای با تورم پایین اجرا شدنی است اما در کشورهای با تورم 

 و نوسانات گاه فراوان در قیمت محصوالت کشاورزی روش مناسبی نیست . باال 

یکی دیگر از روشهای بیمه محصوالت کشاورزی دریافت نسبتی از وام اهدا شده به کشاورز به  ج( نسبتی از وام داده شده به کشاورز :

اجباری بودن بیمه محصوالت کشاورزی است و در عنوان حق بیمه و همچنین پرداخت غرامت بر اساس این وام است . این روش مستلزم 

کشورهایی نظیر کشور هند اجرا می شود . مزیت این روش ساده بودن آن از نظر اجرایی و عیب آن اجباری بودن برای کشاورزانی است 

 (8که از وام تولیدی برای محصوالت خود استفاده می کنند . )

 بیمه کشاورزی در جهان :

زی از آغاز قرن بیستم مورد توجه جدی کشورها قرار گرفت . ایاالت متحده آمریکا اولین کشور غربی است که از بیمه محصوالت کشاور

تا کنون اجرای آنها را در سطح گسترده  1939میالدی طرح های مختلف بیمه کشاورزی را مورد بررسی قرار داد و از سال  1909سال 

ان صنعت بیمه محصوالت کشاورزی به شمارمی رود . کشورهای شیلی ، پرو و اکوادور نیز در ای ادامه داده است . کانادا نیز از پیشگام

میالدی بیمه کشاورزی را آغاز کرده اند . در جوامع اروپایی ، بیمه کشاورزی در چند دهه اخیر رشد زیادی پیدا  70آمریکای جنوبی از دهه 

میالدی بیمه دام ها ودر  1929قاره آسیا ، ژاپن اولین کشوری است که در سال در .کرده و در سوئد به صورت گسترده ای اجرا شده است

برنامه آن را به طور کامل و در سطح کل کشورش  به اجرا در  1974بیمه محصوالت کشاورزی را تصویب کرد و از سال  1939سال 

درصد از  70ر این زمینه اقدام کرده اند و در مجموع کشورهای فیلیپین ، سریالنکا ، هند ، تایلند ، کره و بنگالدش نیز د.( 4آورد )

در بسیاری از کشورها بیمه های کشاورزی یکی از . (9کشورهای قاره آسیا بیمه کشاورزی را در سه دهه اخیر به اجرا گذاشته اند )

. اغلب کشورهای اروپایی  فعالیتهای متنوع شرکتهای بزرگ بیمۀ تجاری است و به صورت بخشی از عملکرد کلی آنها منعکس می شود

چنین وضعی دارند.قدر مسلم این است که ضرورت حضور بیمه در بخش کشاورزی در همه دنیا احساس شده و به تناسب سیاستهای داخلی 

کشورها به اشکال مختلف به اجرا در آمده است .تجربه برخی از کشورهای جهان در زمینه بیمه محصوالت کشاورزی و محصوالت تحت 

 ش آن به شرح زیر است :پوش

 بیمۀ محصوالت کشاورزی در  ژاپن:

در ژاپن طرح فراگیر بیمه محصوالت کشاورزی )زراعی( و همچنین برخی دیگر از تولیدات کشاورزی اجرا می شود . بر اساس این طرح 

کرم ابریشم در مقابل خطرات خوک ( و پرورش  –اسب  –محصوالتی نظیر گندم ، جو، برنج،محصوالت باغی و همچنین دامها )گاو 

 مختلف بیمه هستند .بیمه محصوالت کشاورزی در ژاپن از نظر اجرایی در سه سطح انجام می شود:

 الف( در سطح شهرستان از طریق انجمن کمک متقابل

 ب( در سطح استان از طریق فدراسیون

 ج( در سطح کشور از طریق دولت 

کشاورزان توسط انجمن کمک متقابل که درسطح شهرستان ها فعالیت می کند ، انجام می شود  اما با دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت به 

توجه به وسعت برخی خسارات این انجمن قسمتی از خسارتها را نزد فدراسیون ، بیمه اتکایی می کند و به همین صورت فدراسیون نیز تحت 

 پوشش بیمه اتکایی دولت قرار دارد .

 

 ( وضعیت بیمه محصوالت کشاورزی در ژاپن1جدول                                         

محصوالت تحت 

 پوشش

 نوع بیمه پوشش بیمه ای خطرات تحت پوشش

گندم ، جو، شلتوک 

برنج، سیب زمینی ، 

سویا ،    لوبیای قرمز 

، نیشکر ، چغندر قند ، 

 چای ، رازک

آتش سوزی ، تگرگ ، تندباد ، سیالب، 

خشکسالی ، باران سیل آسا،  برف شدید ، 

آفات و بیماریهای گیاهی ،زمین 

لرزه،آتشفشان، حمله پرندگان و حیوانات 

 وحشی

وجو  گندم چند خطر

 اجباری ولی

 سایر 

حصوالت م

 اختیاری

 

 بیمۀ محصوالت کشاورزی در هند:

اجرا درآمد گرچه تالش در این زمینه از سالهای قبل  به صورت تجربی به 1972بیمه محصوالت کشاورزی در هند نخستین بار در سال 

به مرحله اجرا در آمد . این طرح در چندین قسمت از کشور  1985شروع شده بود . طرح جامع بیمه محصوالت کشاورزی نیز در سال 

 اجرا شده و هدفهای زیر را دنبال می کند :
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 روشهای نوین کشاورزی و حفاظت گیاهانبه کارگیری بیمه به عنوان اهرمی برای ترویج استفاده از  .1

 حمایت از سرمایه گذاری کشاورزان .2

 تأمین تضمین برای بانکها .3

طرح مزبور محدود به کشاورزانی است که از بانکهای روستایی و مؤسسات تعاونی اعتبار و یا از بانکهای تجاری وام می گیرند . الزم به 

تیاری است و فقط برای استفاده کنندگان از وام اجباری است .حق بیمه بر اساس ذکر است که طرح جامع بیمه محصوالت کشاورزی اخ

 اصول آماری تعیین نمی شود و تا حدود زیادی متکی به یارانه دولت مرکزی و ایالتی است . 

 میزان حق بیمه های مورد عمل به قرار زیر است :

درصد ارزش محصول بیمه شده است . در هر دوره  1ه های روغنی معادل درصد و برای حبوبات و دان 2برای برنج ، گندم و ارزن معادل 

زراعی پرداخت خسارت بر مبنای محاسبه میانگین تولید در مقایسه با شرایط عادی صورت می گیرد و کاهش محصول برای تمام منطقه 

 محاسبه و پرداخت می شود تعیین میزان افت محصول توسط دولتهای ایالتی انجام می شود.

 

 وضعیت بیمه محصوالت کشاورزی در هند ( 2جدول) 

 نوع بیمه پوشش بیمه ای خطرات تحت پوشش محصوالت تحت پوشش

گندم ، ذرت ، برنج ، 

 ارزن و بقوالت

برای عموم اختیاری ولی برای  تمام خطر نامشخص

 استفاده کنندگان از وام اجباری است. 

 

 بیمۀ محصوالت کشاورزی در  پاکستان:

میالدی به بعد اجرا   می شود . بر اساس این طرح  1990پاکستان طرح ملی بیمه محصوالت در مقابل حوادث قهری از سال در 

محصوالتی نظیر گندم ، برنج ، پنبه ، توتون ، ذرت ، چغندرقند  نخود ، لوبیا و آفتابگردان در مقابل خطرات سیل ، خشکی ، تگرگ ، آتش 

و امراض ناشی از بارانهای زیاد بیمه می شوند .در پاکستان برای ارزیابی خسارت وارده به محصوالت  سوزی ، برق زدگی ، یخبندان

کشاورزی بیمه شده اغلب از مهندسان کشاورزی )زراعت ( که به استخدام شرکتهای بیمه درآمده اند ، استفاده می شود. برای حل و فصل 

 نک توسعه کشاورزی ، نمایندۀ شرکت بیمه و یک کشاورز محلی تشکیل می شود.اختالفات احتمالی کمیته ای مرکب از نمایندۀ با

 بیمۀ محصوالت کشاورزی در ایاالت متحده آمریکا :

بیمه محصوالت کشاورزی در ایاالت متحده آمریکا یکی از باسابقه ترین فعالیت های بیمۀ محصوالت کشاورزی در جهان است که در سطح 

میالدی بیمه  1980سیعی از خطرا را در بر می گیرد . قانون فدرال بیمه محصوالت کشاورزی مصوب ملی اجرا می شود و پوشش و

محصول )تمام خطر( را برای تمام محصوالت ، جایگزین برنامه های بیمه و کمک های بالعوض قبلی دولت کرد . براساس این طرح اغلب 

 رج ازکنترل انسان تحت پوشش بیمه است .طبیعی خا –محصوالت کشاورزی در مقابل بیشتر خطرات قهری 

نکته در خور تأمل این که عالوه برخطرات فوق ، محصوالت کشاورزی در این کشور در برابر زیان اشخاص ثالث و اعمال همراه با سو ء 

ها وجود ندارد و فقط نیت آنها نیز بیمه است .این پوشش ) بیمه زیان از سوی اشخاص ثالث ( در مورد محصوالت کشاورزی در اغلب کشور

اجرا شد ،کنگره آمریکا در همان سال  1980مختص کشور ایاالت متحده آمریکاست .بر اساس طرح بیمه محصوالت کشاورزی که در سال 

درصد تصویب  65درصد و  55درصد تخفیف ) یارانه ( در حق بیمه ها را به شرط پرداخت غرامت  30و برای تشویق بیشتر کشاورزان 

حال اگر کسی پوششی افزون بر این دو مقدار را درخواست کند ، حق بیمه مازاد بدون تخفیف ) یارانه ( محاسبه می شود .طبق نمود . 

 درصد حق بیمه دریافت شده بوده اند . 126میالدی میانگین خسارات پرداختی ساالنه  1984تا  1948گزارشهای آماری طی دوره 
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 محصوالت کشاورزی در ایاالت متحده آمریکا ( وضعیت بیمه 3جدول )

 

 بیمۀ محصوالت کشاورزی در ونزوئال : 

طریق مزارع تجاری که مکانیزه هستند ، تولید می شوند و این مزارع از تکنولوژی باالیی اغلب محصوالت کشاورزی ونزوئال از 

برخوردارند و سرمایه گذاری در خور مالحظه ای را جذب کرده اند  لذا هر گونه خطری برای محصوالت کشاورزی در این کشور سرمایه 

 کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است . های زیادی را به مخاطره می اندازد  به همین جهت بیمه محصوالت

میالدی با هدف بیمه وام محصوالت کشاورزی تاسیس شد . درابتدا این شرکت به  1984در این کشور شرکت بیمه کشاورزی در سال 

د . این هدف بعدًا منظور ارائه پوشش بیمه به کشاورزان فقیر که امکان بیمه شدن از طریق بخش خصوصی را نداشته اند ، پایه گذاری ش

تغییر کرد به طوری که در حال حاضر فعالیت شرکت بیمه بیشتر در جهت پوشش وام بانکی کشاورزان متمرکز شده است .حق بیمه بر 

درصد  40درصد هزینه استاندارد تولید محصول بیمه شده محاسبه می شود . کشاورزان می توانندبا پرداخت حق بیمه اضافی  60اساس 

نیز تحت پوشش قرار دهند . بررسی ها نشان می دهند که نرخ بیمه در این کشور از سالهای دور تا کنون تغییر چندانی نداشته و بین دیگر را 

 درصد در نوسان بوده است . 7/  3تا  5

 

 ( وضعیت بیمه محصوالت کشاورزی در ونزوئال 4جدول 

 نوع بیمه پوشش بیمه ای خطرات تحت پوشش محصوالت تحت پوشش

غالت ، چغندر قند ،دانه های روغنی ، 

 گیاهان لیفی ، قهوه ، میوه و سبزیجات

آتش سوزی ، تندباد سیالب، بارانهای سیل 

 آسا،خشکسالی ، آفات و بیماریهای گیاهی   

 اجباری چند خطر

 

 

 بیمۀ محصوالت کشاورزی در  اسپانیا :

محصول می شود . وزارت "کشاورزی ، شیالت و مواد  43بیمه محصوالت کشاورزی در این کشور بسیار توسعه یافت است و شامل 

غذایی" همه ساله اولویتهای کشت محصوالت را با سطوح مورد نیاز تولیدی جهت بیمه شدن برنامه ریزی می کند . این برنامه قبل از 

صول که یک واحد مستقل وابسته به وزارت کشاورزی است ، جهت اعالم نظر ارسال می شود . در این تصویب به سازمان دولتی بیمه مح

سازمان اتحادیه های کشاورزی نیز نماینده دارند . میزان پوشش خطرات براساس بیمه اتکایی و توسط مجموعه شرکتهای بیمه مشخص می 

مشارکت در صندوق مشترک بیمه تقبل کند . حق بیمه برای هر رشته جدید ابتدا شود . هر شرکت بیمه می تواند سهمی از خطر را از طریق 

 در سطح استان معین می شود و سپس با پیشرفت کار به سطح مناطق ، حومه شهرها و یا حتی نواحی کوچکتر تسّری می یابند. 

 1/43میالدی میزان یارانه پرداختی دولت  1998دولت قسمتی از حق بیمه را به عنوان یارانه به بخش کشاورزی می پردازد . در سال 

 (.9درصد کل حق بیمه ها بوده است )

 

 ( وضعیت بیمه محصوالت کشاورزی در اسپانیا 5جدول 

 نوع بیمه پوشش بیمه ای خطرات تحت پوشش محصوالت تحت پوشش

محصول از جمله :   43

 گندم ، جو و سایر غالت

آتش سوزی ، تگرگ ،گرما یخبندان 

 ، خشکسالی 

 اختیاری خطر ات مشخص

 

پوشش  خطرات تحت پوشش محصوالت تحت پوشش

 بیمه ای

نوع 

 بیمه

 محصول زراعی و باغی :  50بیش از 

محصوالت زراعی : گندم و جو  چغندر قند،   - 1

 برنج ، سویا، حبوبات و ...

،  مرکبات ،، انگور : سیب محصوالت باغی – 2

 گردو بادام ،

طبیعی خارج از کنترل  –خطرات قهری اکثر 

انسان از قبیل خشکسالی ، سیل ، بارانهای  

سیل آسا ، تگرگ و ... . همچنین زیان های از 

سوی اشخاص ثالث در صورتی که ناشی از 

 سوء نیت آنها باشد

 اختیاری تمام خطر
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 بیمۀ محصوالت کشاورزی در ایران :

برای حمایت از کشاورزان و دامدارانی که محصوالتشان بر اثر حوادث و سوانح پیش بینی ناپذیر خسارت می دید و در راستای کمک به 

قانون تشکیل صندوق ویژه ای به نام صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت دیده محصوالت شمسی  1358ادامه فعالیت تولیدی آنان در سال 

کشاورزی و دامی در بانک کشاورزی به تصویب رسید پیرو تصویب این قانون ، قانون تشکیل صندوق امداد روستائیان ، مصوب 

 .ملغی گردید 1355/  4/  27ن مصوب ور روستائیاو طرح ایجاد صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در وزارت تعاون و ام 24/11/1353

ی با توجه به نقش بیمه در جبران زیانهای متوالی ، بازسازی توان مالی و ایجاد انگیزه برای افزایش بهره وری بهره برداران و نیز ناتوان

 5کشاورزی ، بر اساس تبصره  صندوق کمک به خسارت دیدگان محصوالت کشاورزی و دامی در تأمین خسارت واقعی آسیب دیدگان بخش

وزارت کشاورزی وقت مکلف گردید طی پنج سال از تاریخ تصویب قانون تشکیل صندوق کمک ،  1358مصوبه شورای انقالب در سال 

 مطالعات و اقدامات الزم را در مورد اجرای مقررات مربوط به بیمه محصوالت کشاورزی انجام دهد .

ه ای مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی وقت ، وزارت برنامه و بودجه وقت ، وزارت امور اقتصادی و همزمان با آغاز این فعالیت کمیت

دارایی ، وزارت بازرگانی ، بیمه مرکزی ایران و بانک کشاورزی مامور انجام مطالعات و تدوین الیحه قانونی وتهیه اساسنامه صندوق بیمه 

اده از مطالعات انجام یافته در داخل کشور و با بررسی و تحقیق درباره بیمه محصوالت محصوالت کشاورزی شدند . این کمیته با استف

کشاورزی در سراسرجهان ، الیحه مربوط به تأسیس صندوق بیمه محصوالت کشاورزی را تدوین و از سوی وزارت کشاورزی برای 

 تصویب به هیئت دولت و متعاقب آن به مجلس شورای اسالمی تقدیم نمود .

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و متعاقب آن پیش نویس اساسنامه صندوق بیمه  1362ه مذکور در تاریخ اول خرداد ماه سال الیح

به تصویب مجلس شورای اسالمی و سپس به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و آنگاه  1363محصوالت کشاورزی در خردادماه 

 (.9بدین ترتیب صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در بانک کشاورزی ایران تشکیل شد ) جهت اجرا به دولت ابالغ گردید .

قانون تأسیس صندوق بیمه محصوالت کشاورزی : به تدریج که صندوق بیمه محصوالت کشاورزی آمادگی الزم را برای  7بر اساس تبصره 

می نماید ، صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت دیده به  انجام وظایف خود بر اساس این الیحه درهرمنطقه و برای هر محصول اعالم

محصوالت کشاورزی و دامی به فعالیت خود در آن منطقه و برای آن محصول خاتمه داده و منابع و امکانات مربوطه را به صندوق بیمه 

 ( 7منتقل خواهد نمود . )

 صندوق بیمه محصوالت کشاورزی)ارکان ، اهداف ، وظایف ( :

 ساسنامه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی )فصل دوم ، ماده ششم ( ارکان صندوق بیمه عبارتند از :بر اساس ا

 بازرس قانونی –مدیر عامل  –هیات مدیره  –کمیته فنی  –مجمع عمومی 

نامه ریزی مرکب از وزیران جهادکشاورزی ، بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و بر الف ( مجمع عمومی :

کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی است . تعیین سیاستها و روشهای تحقق هدفهای صندوق بیمه با توجه و هماهنگی با اهداف برنامه 

 های بخش کشاورزی از اهم وظایف مجمع عمومی می باشد .

ه است که از نظر کارشناسی دارای اختیار و متشکل از نماینده هر یک از اعضاء مجمع عمومی و نماینده صندوق بیم ب ( کمیته فنی :

تخصص الزم در زمینه مربوط به وظایف هر یک از اعضای مجمع عمومی و صندوق بیمه است و نسبت به مسائل مربوط به صندوق بیمه 

مسئولیتهای خود از  که از طرف مجمع عمومی ارجاع می شود ، بررسی و اقدام می کند . صندوق بیمه نیز می تواند در مورد کلیه وظایف و

 نظر های مشورتی کمیته فنی بهره گیرد .

مرکب از پنج نفر شامل : مدیر عامل بانک کشاورزی و یک نفر از اعضاء هیات مدیره بانک کشاورزی و سه نفر دیگر  ج ( هیات مدیره :

رایی صندوق بیمه و همچنین تهیه و تنظیم به معرفی وزیر جهاد کشاورزی می باشد . تصویب آئین نامه های داخلی و دستورالعملهای اج

 بودجه و ترازنامه حساب سود و زیان و گزارش ساالنه صندوق بیمه به مجمع عمومی از اهم وظایف هیات مدیره می باشد .

صندوق بیمه مدیر عامل بانک کشاورزی ، مدیر عامل صندوق بیمه نیز هست . مدیر عامل باالترین مقام اداری و اجرایی  د ( مدیر عامل :

است و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد کلیه عملیات صندوق بیمه با رعایت مقررات طبق اساسنامه در 

 اختیار او می باشد .

طبق قانون سازمان حسابرسی می باشد . بازرس قانونی عالوه بر وظایف مندرج در قانون اصالح قانون تجارت  ه ( بازرس قانونی :

( مکلف است نسبت به مطابقت تصمیمات هیات مدیره و عملکرد صندوق بیمه با قوانین و آئین نامه ها مراقبت و 1347اسفند  24)مصوب 

 (.7ماید)در مواقع الزم گزارش به مجمع عمومی ارائه ن

اجتماعی و فرهنگی  –صندوق بیمه بر اساس اهداف و سیاستهای دولت در بخش کشاورزی در قالب برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی 

کشور اهداف و برنامه های اجرایی خود را با همکاری شبکه گسترده ، توانمند و متخصص بانک کشاورزی و همچنین مشارکت سایر 

مانند : سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها ، مراکز خدمات کشاورزی ، نظام  متولیان بخش کشاورزی

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، تشکل خانه کشاورز ،  شبکه دامپزشکی ، سازمان امور عشایری و ... در سراسر کشور تحقق بخشیده 



14 
 

لت برای افزایش تولید محصوالت اساسی کشاورزی و باال بردن سطح درآمد کشاورزان و دامداران و و نهایتًا با اجرای سیاستهای حمایتی دو

افزایش توان تولیدی آنان نقش موثری را ایفا می کند و از این طریق به عنوان پشتوانه مطمئن در جهت تثبیت درآمد ، اطمینان خاطر بهره 

 (.7ا به نفس آنان می گردد )برداران بخش کشاورزی را فراهم نموده و سبب اتک

طبق قانون از وظایف اصلی و اولیه صندوق بیمه ، تأمین پوشش حمایتی برای انواع محصوالت زراعی و باغی ، دام وطیور ، زنبور عسل 

و حوادث ،  کرم ابریشم ، آبزیان پرورشی ، طرحهای جنگلکاری ، مرتعداری و آبخیز داری در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی 

قهری نظیر : تگرگ  ، طوفان ، خشکسالی ، زلزله ، سیل ، سرمازدگی و یخبندان ، آتش سوزی ، صاعقه ، آفات و امراض نباتی عمومی و 

قرنطینه ای و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاستهای توسعه بخش کشاورزی 

براین بکارگیری نظام بیمه محصوالت کشاورزی را می توان یکی از اهرمهای کارآمد برای توسعه کشاورزی ایران دانست  کشور است .بنا

 زیرا همانگونه که بیان  شد فلسفه وجود بیمه ها ، تعاون است  به این صورت که با استفاده از این سازوکار )بیمه محصوالت ( می توان از

کشاورزان بابت حق بیمه می پردازند )حق بیمه گزار( همراه با کمکهای مالی دولت )حق بیمه سهم دولت ( و طریق جذب مبالغ اندکی که 

پرداخت به موقع خسارت )غرامت( از طرف بیمه گر )صندوق بیمه( خسارتهای وارده به بخش و کشاورزان آسیب دیده را جبران نموده و 

 (.7امنیت بیشتری برای تولیدکنندگان فراهم آورد )

 انواع محصوالت و خطرات تحت پوشش بیمه کشاورزی:

در حال حاضر صندوق بیمه کشاورزی در هر کدام از انواع فعالیتهای تولیدی بخش کشاورزی )زراعت ، باغبانی ، دامپروری و دامداری ، 

مختلف و خاص هر مجموعه ،  پرورش انواع طیور ، طرحهای آبزیان پرورشی ، جنگلکاری ، مرتعداری و آبخیزداری ( به شیوه های

 .(8تولیدات این گونه فعالیتها را به شرح جداول ذیل تحت پوشش خدمات خود قرار داده است)

 

 ( انواع محصوالت زراعی تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی ایران 6جدول 

 مناطق قابل اجرا عوامل خطر تحت پوشش نام محصول ردیف

 -طوفان بارانهای سیل آسا -زلزله –سرما  – یخبندان –تگرگ  –سیل  گندم آبی 1

 زنگ زرد )فقط در سیستان (

 سراسر کشور

 سراسر کشور طوفان بارانهای سیل آسا -زلزله –سرما  –یخبندان  –تگرگ  –سیل  گندم دیم 2

 -طوفان بارانهای سیل آسا -زلزله –سرما  –یخبندان  –تگرگ  –سیل  جو آبی 3

 خشکسالی

 سراسر کشور

 –طوفان بارانهای سیل آسا  -زلزله –سرما  –یخبندان  –تگرگ  –سیل  دیمجو  4

 خشکسالی

 سراسر کشور

خسارت  –بارانهای سیل آسا  -طوفان  -زلزله –سرما  –تگرگ  –سیل  برنج 5

 ساعت بعد از برداشت 48وارده تا 

اصفهان . ایالم. 

لرستان . 

کرمانشاه.اردبیل . 

قزوین . سیستان و 

مازندران بلوچستان . 

. خراسان . گلستان . 

زنجان . آذربایجان 

شرقی  آذربایجان 

غربی . کهکیلویه . 

چهار محال و 

بختیاری . گیالن . 

 خوزستان .فارس

 سراسر کشور طوفان. بارانهای سیل آسا  -زلزله –سرما –تگرگ  –سیل  ذرت دانه ای 6

ذرت علوفه  7

 ای

 سراسر کشور بارانهای سیل آساطوفان.  -زلزله –سرما –تگرگ  –سیل 
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اردبیل . کرمان  طوفان. بارانهای سیل آسا -زلزله –سرما –تگرگ  –سیل  ذرت بذری 8

.گلستان . خوزستان . 

 مازندران

 -بارانهای سیل آسا -طوفان.  -زلزله –سرما –تگرگ  –سیل  پنبه 9

 خشکسالی

 سراسر کشور

طوفان. بارانهای سیل   -زلزله –بهاره سرمای -یخبندان–تگرگ  –سیل  چغندر قند 10

 گرما فقط در خوزستان -آسا

 سراسر کشور

 اردبیل باد گرم فقط در سال دوم   -سرما ی بهاره  -یخبندان–تگرگ  –سیل  چغندر بذری 11

آفتابگردان  12

 آبی

 سراسر کشور حمله گنجشک-طوفان. بارانهای سیل آسا   -زلزله–تگرگ  –سیل 

اردبیل . گلستان .  عارضه عدم  غالف بندی  -بارانهای سیل آسا  -زلزله–تگرگ  –سیل  سویا 13

مازندران . 

خوزستان.آذربایجان  

غربی  کرمانشاه . 

 لرستان

 –یخبندان  -بارانهای سیل آسا -طوفان. -زلزله –سرما –تگرگ  –سیل  کلزا 14

 حمله پرندگان –خشکسالی 

 سراسر کشور

 –طوفان. بارانهای سیل آسا یخبندان  -زلزله –سرما –تگرگ  –سیل  گلرنگ 15

 گرما در زمان گلدهی -خشکسالی

 سراسر کشور

سیب زمینی  16

 بهاره

 سراسر کشور یخبندان -زلزله –سرما –تگرگ  –سیل 

سیب زمینی  17

طرح 

استمرار 

 تولید و پاییزه

آذربایجان شرقی .  یخبندان -زلزله –سرما –تگرگ  –سیل 

بوشهر . اصفهان . 

تهران . خراسان 

خوزستان . زنجان . 

سیستان و بلوچستان . 

فارس . قزوین . 

کرمان . کرمانشاه . 

 گلستان . هرمزگان

 سراسر کشور بارانهای سیل آسا -زلزله –سرما –تگرگ  –سیل  پیاز بهاره 18

پیاز طرح  19

استمرار 

 تولید و پاییزه

هرمزگان . سیستان و  آسابارانهای سیل  -زلزله –سرما –تگرگ  –سیل 

بلوچستان . بوشهر . 

خوزستان . فارس . 

کرمان . اصفهان . 

زنجان . مازندران . 

گلستان . تهران . 

قزوین . ایالم . 

 آذربایجان شرقی

سیل . بارانهای سیل آسا . یخبندان . تگرگ . گرما در زمان گلدهی .  لوبیای آبی 20

 زلزله . طوفان . خشکسالی

 سراسر کشور

سیل . بارانهای سیل آسا . یخبندان . تگرگ . گرما در زمان گلدهی .  نخود دیم 21

 زلزله . طوفان . خشکسالی

 سراسر کشور
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سیل . بارانهای سیل آسا . یخبندان . تگرگ . گرما در زمان گلدهی .  عدس دیم 22

 زلزله . طوفان . خشکسالی

 سراسر کشور

 خوزستان زلزله . سیل . تگرگ -سرما نیشکر 23

آفتابگردان  24

 دیم

خشکسالی . سیل . تگرگ . زلزله . طوفان . بارانهای سیل آسا. حمله 

 گنجشک

آذربایجان شرقی . 

آذربایجان غربی . 

گلستان . خراسان 

 شمالی

 

 ( انواع محصوالت باغی تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی ایران 7جدول 

 قابل اجرا مناطق عوامل خطر تحت پوشش نام محصول ردیف

سیل . تگرگ . زلزله . طوفان . سرما . بارانهای بی موقع در  نخلیات )خرما( 1

زمان تلقیح . باد گرم در هنگام گل . رطوبت و حرارت موثر بر 

 ترشیدگی . خشیدگی خوشه خرما

 سراسر کشور 

مرکبات )پرتقال  2

 . نارنگی . 

گریپ فروت . 

لیمو ترش و لیمو 

 شیرین (

 . زلزله . طوفان . سرما  سیل . تگرگ

 یخبندان در استانهای شمالی

 سراسر کشور

 سیل . تگرگ . زلزله . طوفان . سرما انار آبی 3

 .عوامل قهری موثر بر ترکیدگی و ـآفتاب سوختگی میوه

اصفهان . فارس . قم 

. مرکزی . یزد . 

خراسان . کرمان . 

کرمانشاه . قزوین . 

لرستان . تهران . 

بلوچستان سیستان و 

. چهارمحال و 

بختیاری . سمنان . 

کهکیلویه و بویر 

 احمد

سیل . تگرگ . سرمای بهاره . بارانهای بی موقع و مداوم زمان  زعفران 4

 برداشت . زلزله . خشکسالی

 خراسان

 سیل . تگرگ . زلزله . طوفان . برف سنگین  سیب 5

 بارانهای بی موقع و مداوم زمان تلقیح

 سراسر کشور

سیل . تگرگ . زلزله . طوفان . سرما. یخبندان زمستانه .  انگور آبی 6

 بارندگی بی موقع در زمان برداشت

 سراسر کشور

سیل . تگرگ . زلزله . طوفان . سرمای بهاره . برف سنگین .  بادام 7

 بارانهای بی موقع در زمان تلقیح گل

 سراسر کشور

سرمای بهاره . گرمازدگی زمان سیل . تگرگ . زلزله . طوفان .  پسته آبی 8

 تلقیح . بارانهای بی موقع در زمان تلقیح گل

 سراسر کشور

 سیل . تگرگ . زلزله . سرما.  چای 9

 بارانهای سیل آسا )فرسایش . رانش (. خشکسالی

 گیالن . مازندران

گل و گیاهان  10

 زینتی

گرما . برف و باران . سیل . تگرگ . زلزله . طوفان . سرما. 

 صاعقه

تهران . مرکزی . 

 خوزستان
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)گالیول . رز . 

 میخک(

 سیل . تگرگ . زلزله . طوفان . سرمای بهاره .  گردو 11

 بارانهای بی موقع زمان تلقیح . برف سنگین

کرمان . همدان . 

تهران . آذربایجان 

شرقی . خراسان . 

فارس . قزوین و 

 کرمانشاه

 سرماو یخبندان . سیل . تگرگ . زلزله . طوفان . زیتون 12

گرما و بادهای گرم در زمان تلقیح . رطوبت و مه و بارندگی در  

 زمان تلقیح . برف سنگین . رانش زمین

گیالن . زنجان . 

قزوین . سمنان . 

 فارس و گلستان

 

 ( انواع موارد تحت پوشش بیمه دام ، طیور و آبزیان پرورشی 8جدول 

 مناطق قابل اجرا  عوامل خطر تحت پوشش مورد بیمه ردیف

دام صنعتی )گاو  1

 شیری (

 

انواع بیماریهای دستگاه تولید مثل و نازایی ها . سقط جنین . مرده 

زایی و جنین مومیایی . ورم پستان فوق حاد و کور شدن دوکاریته 

. پارگی لیگافتهای پستان . بیماریهای دستگاه گوارش . بیماریهای 

م پرده قلب . عوارض کبدی . متابولیک.بیماریهای کلیوی . تور

عوارض ریوی . کوری دو چشم . بیماریهای اندام حرکتی . در 

رفتگی ها و شکستگیها. مارگزیدگی . یون . تب برفکی . سل و 

 بروسلور . صاعقه . سیل . زلزله

 سراسر کشور 

 گوسفند و بز 2

 

تلف شدن دام در اثر خشکسالی . حمله وحوش . سیل . تگرگ . 

زدگی . صاعقه . زلزله . حوادث حین کوچ . حوادث  سرما . یخ

حمل و نقل . تصادفات جاده ای . آتش سوزی غیر عمد . 

مارگزیدگی هارگزیدگی . پرت  شدن از کوه و کلیه بیماریهای 

 غیر مدیریتی

 سراسر کشور

واحدهای  3

)انواع پرواربندی

 گوساله و بره (

 

 سراسر کشور غیرمدیریتی تلف شدن یا ذبح اجباری دام به دالیل مختلف

گاوهای بومی و  4

 آمیخته

 سراسر کشور تلف شدن یا ذبح اجباری دام به دالیل مختلف غیرمدیریتی

انواع طیور  5

)مادر.اجداد و 

 تخمگذار تجارتی (

نیوکاسل . گامبرو . الرینگوتراکئیت . کوکسیدیوز . کوریزا . سی 

. سیل . طوفان .  آر دی . کلی باسیلوز . آنفلوانزا . برونشیت

 صاعقه . آتش سوزی غیر عمد

 سراسر کشور

طیور گوشتی )طرح  6

روزه  طرح  48

 روزه ( 56

نیوکاسل . گامبرو . کوکسیدیوز .. سی آر دی . کلی باسیلوز . 

آنفلوانزا . برونشیت . سیل  طوفان . صاعقه . آتش سوزی غیر 

 عمد

 سراسر کشور

ماهیان پرورشی  7

 )سردآبی (

 سراسر کشور عوامل خطر غیر عمدی در شرایط مناسب مدیریتیکلیه 

ماهیان پرورشی  8

 )گرمابی (

 سراسر کشور کلیه عوامل خطر غیر عمدی در شرایط مناسب مدیریتی
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سیل . طوفان . زلزله . تغییرات پیش  بینی نشده جوی )افزایش یا  میگوی پرورشی 9

و سرمازدگی کاهش دما ( که منجر به کاهش اکسیژن استخرها 

 میگوها گردد. ریزش دیواره استخرها در اثر عوامل غیر مدیریتی

 سراسر کشور

اسب )نژادهای  10

 اصیل ایرانی( 

بیماریهای دستگاه گوارشی و دل دردها . بیماریهای دستگاه تنفسی 

. نقص عضو و صدمات وارده به اندام حرکتی دام . کوری دو 

چشم . بیماریهای شامل : مشمشه . گورم  مارگزیدگی . 

هارگزیدگی . سخت زایی . سقط جنین . خفگی . حوادث حین        

 نه درمان آماده سازی حیوان . سیل . زلزله . هزی

 سراسر کشور

زلزله . آذرخش )صاعقه ( . حمله وحوش . مارگزیدگی .  شتر پرورشی 11

هارگزیدگی . سیل . طوفان شن . برق گرفتگی . حوادث و 

تصادفات . فرو رفتن در باتالق . بیماریها شامل : بروسلوز 

تریپانوزومیازیس . آبله . سل . سخت زایی . پنومونی . کوری دو 

ری و جرب حاد . آب آوردن شکم . بلع جسم خارجی . چشم . گ

خونریزی قلبی . الغری مفرط . شکستگی لگن و اندامهای 

 حرکتی

 سراسر کشور

حوادث حمل و نقل و جابه جایی ) هنگام کوچ ( . بارندگی سیل  زنبور عسل 12

آسا . سرما و گرمای ناگهانی . سمپاشی . حمله وحوش . سیل . 

اغقه . آتش سوزی غیر عمد . انواع بیماریها زلزله . طوفان . ص

به استثنا ء عوامل مدیریتی . خشکسالی به جز استانهای گیالن . 

 مازندران . گلستان

 سراسر کشور

 سراسر کشور مانند عوامل خطر دام صنعتی )گاو شیری ( گاومیش 13

 

 ( تقویم بیمه محصوالت کشاورزی9جدول 

 شرح روز ماه

 15 فروردین

20 

31 

 آغاز بیمه محصول آفتابگردان آبی و دیم . پیاز و سبی زمینی بهاره

 آخرین مهلت بیمه محصول گلرنگ بهاره

 آخرین مهلت بیمه باغ های مرکبات در استانهای گیالن و مازندران

اردیبهش

 ت

1 

15 

31 

 آغاز بیمه محصول سویا و لوبیا

 آغاز بیمه استخرهای پرورش میگو

 چغندر قند و نخلیات –محصول برنج آخرین مهلت برای بیمه 

 15 خرداد

31 

31 

 آخرین مهلت برای بیمه محصول لوبیا . سیب زمینی بهاره و پنبه

 آغاز بیمه محصول ذرت دانه ای

 آخرین مهلت برای بیمه محصول پیاز بهاره

 20 تیر

31 

 آخرین مهلت برای بیمه آفتابگردان آبی و دیم

 آخرین مهلت برای بیمه محصول سویا

 30 مرداد

31 

 آغاز بیمه خیار گلخانه ای )کشت اول(

 آخرین مهلت برای بیمه محصول ذرت دانه ای و ذرت بذری

 1 شهریور

15 

30 

 آغاز بیمه محصول کلزا . گوجه فرنگی گلخانه ای و گوجه فرنگی فضای باز

 آغاز بیمه محصول گندم آبی و دیم و گلرنگ پاییزه

 آغاز بیمه محصول جو آبی و برنج

 1 مهر

15 

 آخرین مهلت برای بیمه خیار گلخانه ای ) کشت اول (

 آغاز بیمه محصول نخود و عدس دیم
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 آخرین مهلت برای بیمه محصول گوجه فرنگی گلخانه ای 30

 25 آبان

30 

 آخرین مهلت برای بیمه محصول گلرنگ پاییزه

 گوجه فرنگی فضای بازآخرین مهلت برای بیمه محصول جو آبی و باغات انار و محصول کلزا و 

 15 آذر

30 

 آخرین مهلت برای بیمه محصول زعفران و باغات پسته

 آخرین مهلت برای بیمه محصول گندم آبی و دیم . نخود و عدس

 15 دی

20 

 آخرین مهلت برای بیمه محصول باغات زیتون

 آخرین مهلت برای بیمه باغات گردو . بادام آبی . زرد آلو و چای

 1 بهمن

15 

30 

30 

 آغاز بیمه باغ های خرما

 آغاز بیمه محصول گلرنگ بهاره

 آخرین مهلت برای بیمه باغهای مرکبات در استانهای کرمان . فارس . خوزستان .هرمزگان

 آغاز بیمه محصول خیار گلخانه ای )کشت دوم (

 15 اسفند

20 

28 

 آغاز بیمه محصول پنبه . آغاز بیمه استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی

 آغاز بیمه محصول چغندر قند

 آخرین مهلت برای بیمه گل و گیاهان زینتی و محصول خیار گلخانه ای ) کشت دوم (

 

 (8* بیمه انواع دام ، طیور و آبزیان پرورشی در تمام طول سال قابل اجراست )          

 

 نحوه برخورداری از خدمات بیمه کشاورزی :

رزی با توجه به فعالیت خود و همچنین خطرهایی که ممکن است واحدهای تولیدی شان را تهدید کند می هر کدام از تولیدکنندگان بخش کشاو

توانند به شعب بانک کشاورزی مناطق خود مراجعه کنند و با تنظیم قرارداد بیمه از مزایای آن برخوردار شوند . افرادی که در قالب 

از واحد تولیدی خود بهره برداری می نمایند ، می توانند به وسیله نماینده شرکت  تشکلهایی مانند تعاونیهای تولیدی در بخش کشاورزی

تعاونی تولید )به صورت گروهی ( ضمن عقد قرارداد بیمه ، محصوالت خود را تحت پوشش خدمات حمایتی صندوق بیمه درآورند . بدیهی 

ء و واحد تولیدی شان )مزارع . باغات . تعداد دام و ... ( به است در تنظیم بیمه نامه های گروهی مشخصات و مختصات هر یک از اعضا 

تفکیک در ضمائم بیمه نامه درج می گردد و بنابراین در صورت بروز خسارت ، کارشناس صندوق بیمه در بررسی خسارت ، محاسبه و 

یابی قرار گیرند . سایر افرادی که به پرداخت غرامت به نحوی عمل می نماید که هر یک از اعضا به عنوان بیمه گزار مستقل مورد ارز

طور انفرادی مشغول بهره برداری از واحد تولیدی و مزارع خود هستند می توانند با مراجعه به شعب بانک کشاورزی و یا سایرکارگزاران 

به بیمه نمودن محصوالت صندوق بیمه ضمن قرارداد بیمه از مزایای بیمه کشاورزی برخوردار شوند .کشاورزان و تولیدکنندگانی کهمایل 

 خود می باشند بایستی دقت نمایند تا در هنگام عقد قرارداد بیمه با توجه به شرایط اقلیمی منطقه خود و نیز احتمال وقوع عوامل خطری که

را بیمه کنند تا در تولیدات آنها را تهدید می نماید ، نسبت به انتخاب گزینه مناسب و پرداخت حق بیمه مربوطه عمل نموده و محصوالت خود 

 هنگام وقوع خسارت بتوانند از حداکثر مزایای بیمه محصوالت استفاده نمایند . بدیهی است تولیدکنندگان نیز به عنوان بیمه گزار بر اساس

امل موارد شرایط و مفاد آئین نامه های اجرایی بیمه محصوالت که در فرمهای قرارداد بیمه نیز منظور شده است ، موظفند ضمن رعایت ک

نسبت به کنترل و اعمال مدیریت در واحد تولیدی خود اقدامات الزم و شایسته را به عمل آورند و در صورت بروز خسارت در اولین 

فرصت ، وقوع حادثه را به بیمه گر )صندوق بیمه محصوالت کشاورزی ( اطالع دهند تا کارشناسان این صندوق بتوانند پس از بررسی های 

 به ارزیابی خسارت ، محاسبه غرامت و پرداخت آن اقدام الزم را به عمل آورند .الزم نسبت 

 کارگزاری بیمه کشاورزی :

درصدی بیمه  50. بند ج ( پوشش حداقل  18یکی از تکالیف عمده صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در برنامه چهارم توسعه کشور )ماده 

(. از  7محصوالت کشاورزی و عوامل تولید با بهره برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه چهارم می باشد )

دوق بیمه نیز بر پرهیز از تورم سازمانی تاکید شده است بنابراین بهره گیری از بخش خصوصی و ایجاد زمینه طرف دیگر در اساسنامه صن

اشتغال برای متخصصات بخش کشاورزی در راه تحقق هدفهای توسعه کمی و کیفی بیمه محصوالت کشاورزی و همچنین ارائه خدمات بیمه 

روز خسارتهای فراگیر ، واگذاری قسمتی از عملیات بیمه کشاورزی به بخش خصوصی را ای مطلوب و به موقع به بیمه گزاران در زمان ب

آغازنمود و طی  1381اجتناب ناپذیر می نماید . صندوق بیمه در راستای اجرایی نمودن این رویکرد ، مطالعات ویژه ای را از نیمه دوم سال

استانی شد . بدین ترتیب فرمهای قرارداد و درصد کارمزد کارگزاری بخشنامه ای خواستار ایجاد آمادگی الزم برای آن در واحدهای 

محصوالت تحت پوشش ) برای سه مرحله : صدور بیمه نامه . ارزیابی خسارت . نظارت و کنترل ( به طور مقدماتی تنظیم گردید و پس از 

ه صندوق بیمه در قالب یک طرح فراگیرجهت تنظیم آئین نامه تشخیص صالحیت کارگزاران و بررسی و تصویب آن در جلسات هیات مدیر
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اجرا به مدیریت ستادی شعب بانک کشاورزی کلیه استانها ابالغ شد . دراین طرح اعضای اتحادیه های حرفه ای تک محصولی ، اعضای 

رنامه ریزی کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، اعضای سازمان نظام دامپزشکی کشور ، مشاوران سازمان مدیریت و ب

، کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان ممتاز و خبره عضو خانه کشاورز و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صالحیت با رعایت 

 82 – 81سایر شرایط در اولویت حق انجام امور کارگزارای بیمه کشاورزی قرار گرفته اند.در اولین سال شروع این طرح در سال زراعی 

تفاهمنامه و قرارداد کارگزاری تنظیم گردید و این حرکت در سالهای بعد به رشد شتابنده خود ادامه داد بگونه ای که برای  400ار  ، بیش

قرارداد کارگزاری بالغ گردیده است .با توجه به  2500به بیش از  84 – 83و در سال زراعی  1200این رقم به  83 – 82سال زراعی 

آمده در راه توسعه بیمه کشاورزی و بنا به تشخیص مدیریت صندوق بیمه ، ضرورت تواناسازی کارگزاران بیمه شرایط جدید به وجود 

مطرح گردید و الجرم تنظیم برنامه های ویژه در این خصوص و استفاده از راهکارهای کارآمد جهت ارتقاء سطح  1384کشاورزی در سال 

بخش خصوصی و تعاونی بیمه کشاورزی مورد توجه خاص قرار گرفته است . طراحی و دانش ، بینش و مهارتهای بیمه ای کارگزاران 

اجرای دوره های آموزشی ، بررسی وضعیت کنونی کارگزاران در قالب طرح نیازسنجی آموزشی طرح "تدوین دستورالعمل بکارگیری و 

برنامه هایی است که در راه تواناسازی کارگزاران اعطای پروانه ارزیابی خسارت بیمه کشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی" از جمله 

(. بدیهی است ایجاد هماهنگی دراجرای عملیات کارگزاری در نقاط مختلف کشور و حصول یکنواختی در روشهای 8مطرح می باشد )

ای مدون ایجاب می اجرایی عملیات بیمه توسط کارگزاران ، ضرورت کنترل و نظارت بر امور کارگزاریها را بر اساس اصول برنامه ه

 .  نماید . از همین رو صندوق بیمه دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز را پس از تهیه و تدوین ، جهت اجرا به کلیه استانها ابالغ نموده است

 

 در بیان کلی کارگزاران بیمه کشاورزی را می توان تحت عناوین زیر تعریف نمود :

 حصوالت کشاورزی استکارگزار ، نماینده فروش صندوق بیمه م •

 کارگزار ، بازاریاب بیمه محصوالت کشاورزی است  •

 کارگزار ، مروج و مبلغ بیمه محصوالت کشاورزی است •

 کارگزار ، در ماموریتهای اعزامی )در نظرمردم ( نماینده بانک کشاورزی و صندوق بیمه محصوالت کشاورزی است •

 مراحل عملیات بیمه کشاورزی :

کشاورزی بدون شک گسترش و بالندگی امروز خود را مرهون همیاری بی دریغ کلیه کارگزاران کار آزموده در  صندوق بیمه محصوالت

سراسرکشور می داند . اگر چه در این راه پرفراز و نشیب همکاریها و مساعدتهای ارزشمند وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و مؤسسات 

ورزی ( در پیشرفت و تحقق اهداف عالیه صندوق بیمه بسیارچشمگیر و تأثیرگذاربوده است و به تابعه آن ) به عنوان متولیان اصلی بخش کشا

 هر طریق توانسته است موفقیت اجرایی بیمه محصوالت را تضمین نماید .

 به طور کلی عملیات اجرایی بیمه محصوالت کشاورزی به سه قسمت عمده تقسیم بندی می شوند :

 اد بیمه :الف ( عملیات انعقاد قرارد

بعد از ارسال آئین نامه دستورالعمل اجرایی و جدول تعرفه حق بیمه ها از طرف ستاد صندوق بیمه برای تمامی شرکتهای بیمه محصوالت 

کشاورزی ارسال و کارگزاران بیمه محصوالت کشاورزی در جریان امور مربوط به عملیات اجرایی بیمه انواع محصوالت کشاورزی و 

) برای سال مورد عمل ( قرارمی گیرند.کارگزاران بیمه با آغاز فصل انعقاد قرارداد بیمه برای هرمحصول نسبت به تنظیم  دامی تحت پوشش

فرمهای مربوطه در حضور کشاورزان و دامدارانی که داوطلب بیمه نمودن فعالیتهای خود هستند ، اقدام نموده و بدین ترتیب ، محصوالت 

قابل عوامل خسارت زای قهری و طبیعی بیمه می شوند .در مورد زراعت هایی که تحت نظارت یک سازمان کشاورزی و دامی مناطق در م

متولی قرار دارند مانند پنبه ، سویا ، کلزا و دیگر دانه های روغنی )که تحت نظارت شرکت سهامی توسعه و کشت دانه های روغنی است ( 

ی قند و سندیکای چغندرکاران است ( و ... صندوق بیمه از همکاری این سازمانها برای و همچنین چغندر قند ) که تحت نظارت کارخانه ها

تشویق کشاورزان و نیز انعقاد قرارداد بیمه به صورت گروهی استفاده می نماید . در این گونه موارد کارشناس صندوق بیمه از سوی شعبه 

مربوطه مراجعه می نماید و یا این که ممکن است سازمان مورد نظر خود بانک کشاورزی منظقه برای انعقاد قراردادها به محل سازمان 

رمزد مستقیمًا به عنوان کارگزار صندوق بیمه عمل نموده و اقدام به عقد قرداد با بیمه گزاران نماید و در پایان فصل مبلغی را تحت عنوان کا

 (. 8کارگزاری از صندوق بیمه دریافت نماید )

یور و آبزیان پرورشی باید متذکر شد که پس از بازدید گروه کارشناسی )شامل : کارشناس و دامپزشک صندوق در خصوص بیمه دام ، ط

صب پالک بیمه ( قبل از انعقاد قرارداد بیمه از موارد بیمه ای مورد عمل و بعداز کنترل سالمتی و بهداشتی و معاینه رایگان دامها ، اقدام به ن

در موقع بروز خسارت ، شناسایی و ارزیابی موارد خسارت دیده با دقت و سرعت عمل بیشتری انجام  گیرد  گوش برای انواع دامن موده تا

.به این ترتیب پس از تنظیم قرارداد بیمه نامه و دریافت حق بیمه ، مورد بیمه در محصوالت زراعی و باغی برای یک دوره تولید محصول 

برای مرغداریها و استخرهای پرورش انواع آبزیان برای یک دوره پرورشی تحت پوشش  و در بیمه انواع دام به مدت یک سال شمسی و

 بیمه قرار می گیرند . 
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 ب ( عملیات ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت :

مرحله ارزیابی خسارت که در واقع نبض سیستم عملیاتی بیمه محسوب می شود توسط کارشناسان مجرب شعب بانک کشاورزی ) که دوره 

تخصصی بیمه محصوالت کشاورزی را آموزش دیده اند( و یا کارگزاران بیمه کشاورزی با هدایت و کنترل مدیر خدمات بیمه ای  های

 استانها تحت نظارت مدیریت ستادی شعب بانک کشاورزی سراسر کشور اجرا می شود .

ن نامه ها و دستورالعملها ی اجرایی در محل حادثه حضور کارشناسان بیمه پس از اطالع از وقوع خسارت با رعایت کلیه مفاد مندرج در آئی

از  یافته و پس از بازدید موارد خسارت دیده ) در صورت لزوم با استفاده از ابزار و وسایل ارزیابی ( بررسی های الزم را انجام داد ه و پس

 ی نمایند .تعیین میزان و درصد خسارت ، گزارشات فنی مربوطه را به ستاد صندوق بیمه ارسال م

در هنگام وقوع حوادث عمده مانند وقوع سیل ، کارشناسان بیمه مستقر در ستاد مرکزی صندوق بیمه به صورت گروههای کارشناسی به 

منطقه خسارت دیده اعزام می شوند تا در کنار کارشناسان بیمه استان مورد عمل در انجام بازدیدها و ارزیابی خسارات شرکت نموده و به 

تیب این مرحله را با دقت نظر بیشتری انجام دهند . در برخی موارد نظر به نوع و میزان خسارت وارده ، کارشناسان صندوق بیمه از این تر

نظریات فنی کارشناسان ، متخصصان و محققان سازمانهای جهاد کشاورزی و دیگر مؤسسات و مراکز کشاورزی ، دامی و منابع طبیعی 

(.پرداخت غرامت ، آخرین مرحله از 8درجهت انجام وظایف خود از دقت و تالش بیشتری استفاده کرده باشند ) کشور استفاده می کنند تا

سلسله عملیات برای یک دوره بیمه ای محسوب می شود . کارشناسان بیمه شعب براساس محاسبات انجام شده و درصد خسارات وارده که در 

غرامت مربوط به خسارت دیدگان را محاسبه و مستقیمًا به صورت نقدی و یا با واریز وجه گزارشهای ارزیابی خسارت درج گردیده است ، 

 به حساب پس انداز بیمه گزار مربوطه نزد شعب بانک کشاورزی ، پرداخت می کنند .

 ج ( نظارت و بازرسی برعملیات بیمه :

بیمه ) از حیث فنی و مالی ( و همچنین جهت برطرف صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به منظور اطمینان از صحت و سالمت اجرایی  

نمودن نقاط ضعف و نقایص احتمالی موجود در آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی بیمه در طول سال با اعزام کارشناسان متخصص و 

د .عملیات نظارتی که توسط مامور خبره به مناطق مختلف کشور، نسبت به اعمال نظارت و کنترل بر عملیات بیمه محصوالت اقدام می نماین

یا گروه مامورین ستادی صندوق بیمه در مناطق اعمال می شود ، شامل مجموعه اقداماتی است که کلیه مراحل و فرایند بیمه گری از زمان 

 (7انعقاد قرارداد بیمه ، چگونگی ارزیابی و برآورد خسارات و نیز نحوه محاسبه و پرداخت غرامت را در بر دارد .)

 به طور کلی عملیات نظارتی و بازرسی صندوق بیمه به شرح ذیل می باشد :

 الف( نظارت ادواری بر عملیات اجرایی تحقق یافته سال قبل

 ( نظارت و بازرسی بر عملیات اجرایی سال جاری و مورد عمل  ب

 ( نظارت و بازرسی عملیات عقود بیمه فی مابین بیمه گر و بیمه گزار  ج

 ( اعمال نظارت و بازرسی بر عملیات ارزیابی خسارات   د

 ( اعمال نظارت و بازرسی بر امور پرداخت غرامت  ه 

 عملکرد صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از آغاز تا کنون :

 ( :1368( تا شروع برنامه پنجساله اول توسعه کشور )1363الف ( عملکرد صندوق بیمه از آغاز تأسیس )

صندوق بیمه تنها دو زراعت پنبه و چغندر قند را که از محصوالت اساسی و صنعتی مهم شمرده می شوند و به علت داشتن در آغاز فعالیت 

منابع اطالعاتی وآماری ) سازمان پنبه ، شرکت توسعه و کشت دانه های روغنی و کارخانه های قندکشور ( دسترسی به سوابق خسارتی آنها 

ن خراسان و مازندران )گرگان ( در مقابل عواملی نظیر سیل ، تگرگ ، سرما و یخبندان زیر پوشش خدمات را معین می نمود . در دو استا

درصد  80بیمه قرار داد . در همین زمان به منظور تشویق کشاورزان و ایجاد انگیزۀ الزم برای مشارکت در این برنامه ، دولت پرداخت 

درصد از سطح کشت  5/41،  64 – 63نخستین سال اجرای برنامه یعنی سال زراعی حق بیمه کشاورزان را نیز بر عهده گرفت . در 

هزار هکتاری زراعت پنبه در استانهای  129درصد از سطح کشت  7/47هزار هکتاری زراعت چغندر قند در استان خراسان و 63

استان دیگر برای اجرای  3حصوالت کشاورزی ، در سال دوم فعالیت بیمه م مازندران و گلستان )گرگان( زیر پوشش بیمه قرار گرفتند .

با توسعه پوششهای بیمه به  66 – 65آزمایشی طرح بیمه به استانهای اولیه اضافه شدند . سومین سال ارائه خدمات بیمه در سال زراعی 

مستمر و پیگیر و بهره  سطح کشور و اعالم شروع بیمه سویا به عنوان سومین محصول استراتژیک همراه بود. در سال چهارم با تالش

گیری از نتایج مطالعات اجرایی بیمه دراستانها و مناطق کشت صندوق بیمه موفق به تعمیم پوشش بیمه ای محصوالت پنبه و چغندر قند و 

تی سویا و نیز پوشش جدید برای محصول زراعت برنج شد . از آنجا که هر محصول زراعی عالوه بر خطرات تهدیدکننده عمومی از خطرا

خاص خود نیز دچار خسارت می شود  لذا طیف موضوع پوشش های بیمه با ورود محصوالت جدید گسترش بیشتری یافت .در پی تکامل 

که پنجمین سال فعالیت صندوق  68 – 67تدریجی برنامه بیمه و کسب تجربه های اجرایی توسط کارشناسان صندوق بیمه ، در سال زراعی 

ار هکتار از اراضی زیر کشت محصوالت یاد شده و نیز زراعت گندم در دو منطقه زیر پوشش بیمه قرار گرفتند هز 370بیمه بود ، بیش از 

 (.7اجتماعی و فرهنگی کشور بود ) –. این سال مقارن با نخستین سال اجرای برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی 
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 برنج و برنجکاری :

یا کشت شده و مبدأ پیدایش آن آسیای جنوب شرقی بخصوص کشورهای هندوچین می باشد که پس برنج از قدیمی ترین گیاهانی است که در دن

از گندم بیشترین سطح زیر کشت اراضی زراعی جهان را بخود اختصاص و نقش چشمگیری در تغذیه مردم جهان و ایران دارد . براساس 

  2002الی   1991و متوسط عملکرد شلتوک جهان طی سالهای  آمار منتشره سازمان خوار و بار جهانی میزان سطح زیر کشت ، تولید

هزار هکتار بالغ   147144هزار هکتار به   145776سطح زیر کشت برنج جهان از   میالدی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است .

درصد  4/11میلیون تن رسیده که    576ه  میلیون تن ب  517درصد افزایش داشته است . میزان تولید شلتوک نیز از    9/0گردید که حدود 

درصد افزایش را نشان می دهد  11کیلوگرم ارتقاء که    3916کیلوگرم به    3526رشد داشت و متوسط عملکرد شلتوک در هکتار نیز از 

میزان تولید شلتوک درصد رشد و  6/16هزار هکتار با   630هزار هکتار به  524.طی سالهای فوق الذکر سطح زیر کشت ایران نیز از 

درصد داشته متوسط عملکرد شلتوک ایران نیز از  1/22هزار تن افزایش داشته که رشدی معادل   2887هزار تن به    2364نیز از  

 درصد رشد را نشان می دهد. 2/19کیلو گرم در هکتار افزایش که  4724کیلوگرم به   3960

درصد کل کشت برنج کشور را تشکیل می دهد. استانهای   75دران می باشد که حدود  عمده کشت برنج کشور در استانهای گیالن و مازن

گلستان ، فارس ، خوزستان ، اصفهان ، کهکیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری ، ایالم ، سیستان و بلوچستان ، قزوین ، زنجان، 

 (1و اردبیل در رده های بعدی قرار می گیرند )آذربایجان غربی و شرقی ، لرستان ، خراسان ، کردستان ، کرمانشاه 

 ویژگیهای زراعی برنج  :   

متر   5/1گره در طول ساقه می باشد. ارتفاع آن به   12تا  8برنج گیاهی یکساله ، علفی و ساقه آن همانند گندم بند بند و تو خالی و دارای  

سیله زبانچه گل کاماًل محصور که شلتوک نامیده می شود.برنج گیاهی است پرچم و دانه سفید رنگ آن بو 6هم می رسد. گلهای برنج دارای  

) در آسیا    Oryza. Sativaگونه بوده که فقط دو گونه  23که در جهان دارای    Oryzaبا تنوع ژنتیکی و توان سازگاری زیاد از جنس 

(.کشت برنج در 1با قدمت و تنوع ژنتیکی کمتر ) در جنوب آفریقا ( کشت می گردد )   Oryza. Glabrima، اروپا ، آمریکا، ایران ( و 

ایران به دو صورت کشت نشائی ) احداث خزانه ( و کشت مستقیم انجام می شود که روش اول در اکثر نقاط کشور مرسوم و روش کشت 

سانتی  25پس از سپری نمودن رشد اولیه که اندازه نشاء حدود مستقیم بیشتر در جنوب کشور ) استان خوزستان ( رواج دارد و نشاء برنج 

متر رسیده باشد به زمین اصلی انتقال و مابقی رشد برنج در مکان جدید ادامه می یابد و با طی نمودن مراحل رشدی پنجه زنی ، آبستنی ، 

خرمنکوبی و سپس عملیات تبدیل در کارخانه های  خوشه دهی و مرحله رسیدن دانه برنج کامل می گردد و در خاتمه نیز با عملیات درو ،

 (.1شالیکوبی به برنج سفید قابل مصرف تبدیل می گردد )

 :  عبارتند ازتولید برنج  های هزینه

 )ارزش به ریال( 86 -87: هزینه تولید یک هکتار شالیکاری درشهرستان رودبار درسال زراعی 10جدول

 ارقام بومی ) صدری ( شرح عملیات ردیف

 کل هزینه قیمت واحد تعداد / مقدار

1 
خاک 

 ورزی

 1060000 530000 دفعه 2 شخم

 800000 160000 نفر 5 مرزکشی و کرت بندی

 540000 540000 دفعه 1 ماله کشی وتسطیح برای آب تخت

 450000 150000 نفر 3 نهر کشی و الیروبی

2 
تهیه 

 خزانه

 300000 150000 نفر 2 ایجادخزانه

 150000 15000 کیلوگرم 100 مقدار بذر



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ارزش به ریال(86 – 87هزینه تولید یک هکتار شالیکاری درشهرستان رودبار درسال زراعی دنباله : 11جدول 

 ارقام بومی ) صدری ( شرح عملیات

 کل هزینه قیمت واحد تعداد / مقدار

4 

 122125 488.5 کیلوگرم 250 و حمل کودشیمیایی تهیه داشت

 120000 120000 نفر 1 کودپاشی شیمیایی

 مبارزه

 بیولوژیک

 40000 160 کارت 250 تریکوکارت 

 140000 - - - نفرروزکار

 تهیه سم و

 حمل آن و

 سمپاشی

 129000 43000 لیتر 3 علف کش

 425000 17000 کیلوگرم  25 حشره کش 

 128000 64000 لیتر  2 قارچ کش

 480000 160000 نفر 3 سمپاشی

 2100000 150000 نفر 14 وجین 

 270000 - - - آب بهاء 

 2250000 100000 نفر  22.5 آبیاری و مراقبت 

 

 

 

 150000 - - - ضدعفونی کردن و خیساندن بذر

 150000 150000 نفر 1 بذر پاشی

 150000 150000 نفر 1 کود و سم مصرف شده در خزانه

 264000 22000 کیلوگرم 12 تهیه پالستیک

 150000 150000 نفر 1 پوشش خزانه

 کاشت 3

آن به زمین  کندن نشاءو حمل

 اصلی

 360000 180000 نفر 2

 2700000 180000 نفر 15 نشاءکاری
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 ریال()ارزش به 86 – 87هزینه تولید یک هکتار شالیکاری درشهرستان رودبار درسال زراعیدنباله : 12جدول 

 ارقام بومی ) صدری ( شرح عملیات

 کل هزینه قیمت واحد تعداد / مقدار

5 

برداشت 

و پس از 

 برداشت

 2520000 180000 نفر 14 درو و دسته بندی محصول

 1260000 180000 نفر 7 جمع آوری محصول

 750000 150000 نفر 5 حمل شالی به انبار و انبارکردن 

 600000    )بوسیله دام یا ماشین(کرایه حمل شالی 

 980000 140000 نفر 7 خرمنکوبی و کیسه گیری خرمنکوبی

 150000 2500 کیسه 60 خرید کیسه

 600000 150000 نفر 4 جمع آوری محصول فرعی

 428000 - - - بیمه سهم زارع

 1028306    (%5هزینه های متفرقه عملیات ) 

 21466200    جمع هزینه عملیات

 

 )ارزش به ریال(86 – 87: هزینه تولید یک هکتار شالیکاری درشهرستان رودبار درسال زراعی 13جدول  

 ارقام بومی ) صدری ( شرح عملیات

 کل هزینه قیمت واحد تعداد / مقدار

6 

مرحله 

تبدیل 

شلتوک 

 به برنج

 174000 3000 کیسه 58 حمل شلتوک از انبار به کارخانه 

 200000 100000 نفر 2 بارگیری شلتوک از انبار به کارخانه

 2625000 750 کیلوگرم 3500 هزینه خشک کردن و تبدیل در کارخانه

 63000 3000 کیسه 21 حمل برنج از کارخانه به انبار یا مراکز خرید 

 100000 100000 نفر 1 بارگیری برنج از کارخانه به انبار یا مراکز خرید

 1970256    ( %8سودسرمایه درگردش ) 

 8000000    اجاره بهاء زمین

 34598456    جمع کل هزینه تولید)ناخالص ( 
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   کیلوگرم  3600 عملکردشالی

   کیلوگرم  2100 برنج حاصل از عملیات تبدیل ) برنج سفید ( 

 درآمد فرعی 

 3000000 15000 بسته 200 کلش

 420000 800 کیلوگرم 525 سبوس

 1890000 15000 کیلوگرم 126 برنج نیم دانه 

 630000 6000 کیلوگرم 105 برنج دانه مرغی

 5940000     جمع درآمدهای فرعی 

 

 کیلوگرم 2100÷  100=  21کیسه  21×  3000=  63000هزینه حمل برنج سفید ریال ***  

      

 )ارزش به ریال(86 – 87رودبار درسال زراعی  : هزینه تولید یک هکتار شالیکاری درشهرستان14جدول 

 ارقام بومی ) صدری ( شرح عملیات

 کل هزینه قیمت واحد تعداد / مقدار

 28658456    خالص هزینه به کسر درآمد فرعی

   کیلوگرم 1869 برنج قابل عرضه ) تجاری (

  15334   قیمت تمام شده هرکیلوگرم برنج 

  4600  %30 تولیدکننده  سود

  19934   قیمت تمام شده هرکیلو برنج با احتساب سود

  3/7082   قیمت تمام شده هرکیلوشلتوک 

  5/1770  %25 سودتولیدکننده

  8/8852   قیمت تمام شده هرکیلوشلتوک با احتساب سود 

 25000  کیلوگرم 1 قیمت برنج سفید
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 )ارزش به ریال(86 – 87درشهرستان رودبار درسال زراعی  : هزینه تولید یک هکتار شالیکاری15جدول 

 ارقام پرمحصول شرح عملیات ردیف

 کل هزینه قیمت واحد تعداد / مقدار

1 
خاک 

 ورزی

 1060000 530000 دفعه 2 شخم

 800000 160000 نفر 5 مرزکشی و کرت بندی

 540000 540000 دفعه 1 ماله کشی وتسطیح برای آب تخت

 450000 150000 نفر 3 کشی و الیروبینهر 

2 
تهیه 

 خزانه

 300000 150000 نفر 2 ایجادخزانه

 640000 8000 کیلوگرم 80 مقدار بذر

 100000 - - - ضدعفونی کردن و خیساندن بذر

 150000 150000 نفر 1 بذر پاشی 

 150000 150000 نفر 1 کود و سم مصرف شده در خزانه

 220000 22000 کیلوگرم 10 تهیه پالستیک

 150000 150000 نفر 1 پوشش خزانه

 کاشت 3

کندن نشاءو حمل آن به زمین 

 اصلی

 360000 180000 نفر 2

 2700000 180000 نفر 15 نشاءکاری

 

 )ارزش به ریال(86 – 87: هزینه تولید یک هکتار شالیکاری درشهرستان رودبار درسال زراعی 16جدول          

 ارقام پرمحصول عملیات شرح

 کل هزینه قیمت واحد تعداد / مقدار

4 

 203155 508 کیلوگرم 400 تهیه و حمل کودشیمیایی داشت

 240000 120000 نفر 2 کودپاشی شیمیایی

 مبارزه

 بیولوژیک

 40000 160 کارت 250 تریکوکارت

 70000 - - - نفرروزکار
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 )ارزش به ریال(86 – 87تولید یک هکتار شالیکاری درشهرستان رودبار درسال زراعی : هزینه 17جدول 

 ارقام پرمحصول شرح عملیات

 کل هزینه قیمت واحد تعداد / مقدار

5 

برداشت 

و پس از 

 برداشت

 2880000 180000 نفر 16 درو و دسته بندی محصول

 1440000 180000 نفر 8 جمع آوری محصول

 900000 150000 نفر 6 به انبار و انبارکردنحمل شالی 

 800000 - - - کرایه حمل شالی )بوسیله دام یا ماشین(

خرمنکوبی و کیسه  خرمنکوبی

 گیری
 1120000 140000 نفر 8

 207500 2500 کیسه 83 خرید کیسه

 428000 - - - بیمه سهم زارع

 900000 150000 نفر 6 جمع آوری محصول فرعی

 7/1033082    (%5هزینه های متفرقه عملیات ) 

7/2169743    جمع هزینه عملیات

7 

      

 

 

 

 تهیه سم و

 حمل آن و 

 سمپاشی

 129000 43000 لیتر 3 کش علف

 510000 17000 کیلوگرم  30 حشره کش 

 64000 64000 لیتر  1 قارچ کش

 480000 160000 نفر 3 سمپاشی

 2100000 150000 نفر 14 وجین 

 270000 - - - آب بهاء 

 260000 100000 نفر  26 آبیاری و مراقبت 



28 
 

 )ارزش به ریال(86 – 87: هزینه تولید یک هکتار شالیکاری درشهرستان رودبار درسال زراعی 18جدول 

 ارقام پرمحصول شرح عملیات

 کل هزینه قیمت واحد تعداد / مقدار

6 

مرحله 

تبدیل 

شلتوک 

 به برنج

 249000 3000 کیسه 83 حمل شلتوک از انبار به کارخانه 

 300000 100000 نفر 3 بارگیری شلتوک از انبار به کارخانه

 3087000 630 کیلوگرم 4900 هزینه خشک کردن و تبدیل در کارخانه

 90000 3000 کیسه 30 حمل برنج از کارخانه به انبار یا مراکز خرید 

بارگیری برنج از کارخانه به انبار یا مراکز 

 خرید
 200000 100000 نفرروز 2

 1/2049875    (%8سود سرمایه درگردش )

 8000000    اجاره بهاء زمین

 8/35673312    جمع کل هزینه تولید )ناخالص( 

   کیلوگرم 4980 عملکرد شالی

   کیلوگرم 2940 برنج حاصل از عملیات تبدیل )برنج سفید( 

 درآمد فرعی 

 3300000 15000 بسته 220 کلش

 514500 700 کیلوگرم  735 سبوس

 2234400 9500 کیلوگرم 2/235 برنج نیم دانه 

 551250 3750 کیلوگرم  147 برنج دانه مرغی

  6600150    جمع درآمدهای فرعی 

 

 )ارزش به ریال(86 – 87رودبار درسال زراعی : هزینه تولید یک هکتار شالیکاری درشهرستان 19جدول       

 ارقام پر محصول شرح عملیات

 کل هزینه قیمت واحد تعداد / مقدار

 8/29073162    خالص هزینه به کسر درآمد فرعی

   کیلوگرم 8/2557 برنج قابل عرضه )تجاری(
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  5/11366   قیمت تمام شده هرکیلوگرم برنج 

  95/3409  %30 سودتولیدکننده 

  45/14776   قیمت تمام شده هرکیلو برنج با احتساب سود

  5838   قیمت تمام شده هرکیلوشلتوک 

  5/1459  %25 سودتولیدکننده

  5/7297   قیمت تمام شده هرکیلوشلتوک با احتساب سود 

 21000  کیلوگرم 1 قیمت برنج سفید 

 

 عملیات + جمع کل مراحل تبدیلی شلتوک به برنج سفید .%( = جمع هزینه  8سود سرمایه در گردش ) -

 %(+ اجاره بهاء زمین 8جمع هزینه عملیات+ جمع کل مرحله تبدیل+ سود سرمایه درگردش ) -جمع کل هزینه تولید -

 % محاسبه گردیده است .  60برنج حاصل از عملیات تبدیلی ضریب  -

 است . % شالی برآورد گردیده 15میزان سبوس برابر با  -

 % برنج سفید منظور گردیده است . 5برنج دانه مرغی معادل  -

 میزان برنج سفید برآوردگردیده است . %8و برای ارقام پرمحصول  %6برنج نیم دانه برای ارقام بومی  -

 برنج دانه مرغی .  –برنج نیم دانه  –برنج قابل عرضه = برنج حاصل ازتبدیل  -

 برنج قابل عرضه .÷ نج = خالص هزینه به کسر درآمد فرعی قیمت تمام شده هرکیلوگرم بر

درآمد  –% هزینه عملیــات بعنـوان سودسرمایه درگردش + اجاره بهاء زمین  8قیمت تمام شده هرکیلوگرم شلتوک = جمع هزینه عملیـــات +

 (10عملکرد شالی . )÷ فرعی 

شناخت مسائل فني و مدیریتي از زراعت برنج و نقش اصول و روشهاي نمونه برداري از مزارع و ارزیابي خسارت ، 

 آنها در میزا ن ارزیابی خسارت محصول :

ارزیابي خسارت اولین مرحله بررسي خسارت است . یعني تخمین برآورد حمایتي كه در نتیجه و اثر یك عامل خطر تحت پوشش  •

 بیمه حادث شده است . 

خسارتي كه برآورد مي شود یك خسارت غیر عمدي به گیاه است و یا به عبارت دیگر خسارتي است كه به درآمد بالقوه از محصول  •

 به علت تأثیرات یك رویداد فیزیكي چون تگرگ و طوفان و یا سایر خطرات به مورد بیمه ، صدمه وارد مي كند . 

ت زراعي اندازه گیري یا برآورد و دامنه خسارت بالفاصله پس از وقوع بیمه هاي تك خطر: در طرحهاي تك خطر بیمه محصوال •

 سانحه طبیعي امكان پذیر است .

بیمه هاي چند خطر : در بیمه چند خطر كه چندین نوع سانحه طبیعي بیمه مي شود ، بازدید از منطقه براي برآورد مستقیم حجم  •

 (  8ه و تكنیك برآورد عملي نیست )خسارت هر زمان كه سانحه اي روي مي دهد به لحاظ هزین
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  امروزه بیمه در دنیا بر اساس میانگین بازده منطقه است و افت تولید را مالك پرداخت غرامت قرار مي دهند .  •

 غرامت پرداختي                               

 = تست خسارت 

 حق بیمه                 

 ت عبارتند از :روشهاي ارزیابي خسارت برای پرداخت غرام •

 روش انفرادي  .1

 روش ناحیه اي )در سطح گسترده ( .2

 عوامل و فاكتورهایي كه در ارزیابي خسارت باید مورد توجه قرار گیرد : •

 واحد مورد بیمه  .1

 ارزش محصوالت مورد بیمه در رفتار  .2

 پایه و اساس پرداخت غرامت .3

 یا خطر خاصي مثل تگرگ(عوامل خطر متعدد یا خاص ) هر عاملي كه روي بازده اثر بگذارد  .4

 دامنه روشهاي ارزیابي خسارت : •

 روش مستقیم ارزیابي  .1

 روش غیر مستقیم ارزیابي  .2

 بیشترین دقت
 

 ارزیابي خسارت محصوالت كشاورزي
 

 كمترین دقت

 تخمین چشمي نمونه برداري شمارش تمام گیاهان

 خسارت برنج( جدول تعداد استاندارد نمونه برداری برای ارزیابی 20جدول 

 حداقل تعداد نمونه ها در آزمایشهایي كه باید انجام شود

 حداقل تعداد نمونه برداریها مساحت زراعت )هكتار (

 5 هكتار 20تا 

40 10 

80 15 

120 20 

200 25 

400 30 

 

 عوامل موثر بر روي شدت ضربه و حمله عامل خطر به محصول :

 واریته یا رقم  .1

 رسیدگي  .2

 وضع ظاهري گیاه  .3

 رطوبت خاك  .4

تراكم بازده محصوالت : محصوالت با بازده بیشتر در هر خسارت به طور نسبي خسارت كمتري را در مقایسه با محصوالت با  .5

 بازده پایین تر تحمل مي كند . 
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 به ریال( ( پرداخت خسارت به هر مرحله از وارد شدن صدمه به شالیزار)ارقام21جدول 

درصد خسارت  مراحل خسارت شالیزار ردیف

 محاسباتی

مبلغ غرامت قابل پرداخت ریال / 

 هکتار

 1،500،000 20 خزانه 1

 4،725،000 63 نشاء کاری 2

 6،150،000 82 پنجه زنی 3

 7،500،000 100 ساقه رفتن تا ظهور خوشه 4

 7،500،000 100 خوشه دهی تا برداشت 5

 

 سطح خسارت )به هکتار( = محاسبه غرامت قابل پرداخت×میزان خسارت×درصد پیشرفت عملیات زراعی ×تعهد بیمه گر

 استان گیالن 88 -89 ( حق بیمه زراعت برنج وبرخی از محصوالت در سال زراعی22جدول      

کل حق بیمه بر اساس  نوع محصول

 گزینه 

 مبلغ غرامت سهم بیمه گزار سهم دولت

      1190000 1120000 2310000 برنج

24000000          

   5000000 180000 520000 700000 هندوانه

 4500000 80000 ---- 80000    کلزا

           7200   10800     18000    زنبور عسل

300000 

 650000  35000 35000 70000 کرم ابریشم

 

 خسارت به شالیکاران در سالهای اخیر( میزان 23جدول                               

 مبلغ تعداد سطح خسارت به هکتار سال زراعی

87-86 995/4970 8608 8،293،292،500 

88-87 1/6285 8845 20،688،226،650 

 769،191،000 1265 14/633 87-88بابت خزانه 

 

 موانع ومشکالت موجوددربیمه محصوالت وراهکارهای پیشنهادی: 

درصد از 51(.بدین صورت بوده که75-85اینکه بیشترین عامل خسارت به محصوالت کشاورزی طی دوره ده ساله     )باتوجه به  -

درصد مربوط به 18درصدبه دلیل سرما و یخبندان و 15درصد به علت سیل و16خسارت دربخش زراعت مربوط به خشکسالی و

می توان  باکاهش حق بیمه سهم کشاورز و افزایش سهم بیمه دولت  سایرعوامل نظیر تگرک ، طوفان و...می باشد مطلوبیت بیمه را

درصد وتشویق بخش خصوصی و فراهم نمودن شرایط مطلوب برای ورود بخش 60درصد به 51وهمچنین جبران  خسارت ها از

بین خصوصی به خدمات بیمه کشاورزی وهمچنین تعریف مشخص از محصوالت استراتژیک و همچنین ترویج فرهنگ بیمه در 

بهره برداران ومشتریان بیمه رامی توان برخی ازچالشهای  فراروی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی نام برد وهمچنین سرعت 

 درعقدقراردادها ، ارزیابی سریع خسارت عدالت دربرخورد با مشتریان سرعت درپرداخت غرامت از دیگر موارد می باشند.

 فرمهای مورد استفاده درزراعت برنج

 تعالیبسمه 
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 1فرم شماره 

 بیمه نامه زراعت                                                تاریخ صدور                                                                   

تان                          شماره بیمه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی                     شعبه                     کدشعبه                 اس

 نامه 

 بیمه گر : صندوق بیمه محصوالت کشاورزی -1

 مشخصات بیمه گزار :  اصالتًا                به نمایندگی           خانم/آقا           شماره ملی                           شماره -2

 شناسنامه 

تاریخ تولد               شرکت                شماره ثبت                مورخ                             صادره               فرزند      

 نشانی 

 -2                                        -1کد پستی                                با صاحبان امضاء مجار 

نوع بذر :                     تاریخ                                  138      -8سال زراعی      مورد بیمه :                           -3

 کشت :

نابع آب نوع کشت : آبی                  دیم                   مکانیزه کامل                             مکانیزه                       م -4

: 

که جزءالینفک  1نچه بیمه گزار به نمایندگی از طرف افراد یا شرکت مبادرت به عقد بیمه نماید می بایست فرم صفحه توجه :  چنا

 بیمه نامه می باشد تکمیل کند .

محل زراعت مورد بیمه  -5

 )حدود اربعه (

 مساحت به هکتار قریه بخش شهرستان  استان 

: 1قطعه 

 شمال 

  غرب شرق جنوب

: 2قطعه 

 شمال

  غرب شرق جنوب

: 3قطعه 

 شمال

  غرب شرق جنوب

 بیمه نامه که جزء الینفک این قرارداد می باشد . 1عوامل خطرتحت پوشش بیمه : شرح مندرج در صفحه شماره  -6

مدت قراردا : از کاشت ) حداکثر زمان کاشت          ( تا قبل از برداشت محصول )حداکثر               ( به استثناء زراعت -7

 برنج 

مساحت بیمه شده ) به حروف(                           -8

 هکتار

حداکثر تعهد بیمه گر                                  ) موضوع  -11

 بیمه نامه (ظهر6بند

برای هکتار                                                                            

 ریال 

پرداخت کمک دولت                                                      -12

 ریال 

 کل حقوق بیمه بر اساس گزینه شماره  -9

 پرداختی کشاورز                                  ریال  -10

صندوق در قبال دریافت حق بیمه مندرج در فوق متعهد می شود که در صورت بروز وتأیید خسارت ناشی از این بیمه نامه -13

 . مطابق نظر کارشناس و دستورالعملها اجرایی زراعت مورد بیمه به بیمه گزار غرامت پرداخت نماید

 محل پرداخت غرامت بانک کشاورزی شعبه ................................ خواهد بود. -14

=بیمه گزار ضمن قبول و تایید کلیه مفاد مندرج در متن و ظهر این بیمه نامه و آگاهی کامل از بیمه نامه و دستورالعمل اجرایی 15

خطرهای تحت پوشش به زراعت بیمه شده موضوع خطر را در اسرع مورد بیمه شده متعهد است در صورت بروز خسارت از 

 روز کتبًا به شعبه بانک یا به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی اعالم نماید . 7وقت و حداکثر ظرف 

 صدور این بیمه نامه به هیچ وجه دلیلی بر تایید مالکیت بیمه گذار نمی باشد . -16

 بیمه گزار یا نماینده او                                                       صندوق بیمه محصوالت کشاورزی یا    

 ار نماینده او  نام ونام خانوادگی                                                                      نام و نام خانوادگی بیمه گز 

 امضاء یا اثر انگشت                                                         مهر و امضاء                                    
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 فرم صندوق بیمه محصوالت کشاورزی       

 گزارش خسارتهای عمومی و پرداخت غرامت گروهی زراعت .......... – 3فرم شماره : 

................تاریخ اعالم خسارت ...............استان .......... شعبه....... قریه عامل خطر ....................تاریخ وقوع خسارت 

 ................تاریخ بازدید اولیه ..............تاریخ بازدید نهایی ......................

ف
دی

ر
 

نام ونام 

خانوادگی 

 بیمه گذار

شماره و 

تاریخ 

بیمه و 

ردیف 

 وکالتنامه

نام 

 پدر

 شماره

 شناسنامه

سطح 

بیمه 

 شده

سطح 

سبز 

قبل از 

وقوع 

 خسارت

سطح 

 خسارت

درصد 

پیش 

رفت 

عملیات 

 زراعی

حداکثر 

تعهد 

بیمه 

گر با 

توجه 

به نوع 

 گزینه

ارزش 

محصول 

برداشت 

 شده

غرامت 

قابل 

 پرداخت

تاریخ و 

امضاء 

بیمه 

گزار و 

اعالم 

 رضایت

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

  

 نام ونام خانوادگی کارشناس بازدید کننده                                             امضاء          

 نام و نام خانوادگی نماینده صندوق بیمه   

× درصد خسارت × سطح خسارت دیده × ارزش محصول برداشت شده = درصد میزان برداشت شده در سطح خسارت دیده حداکثر بیمه % 

 حداکثر تعهد بیمه گر 

 عوامل خطر قهری و طبیعی تحت پوشش بیمه محصوالت
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 منابع و مآخذ :

 انتشارات فارابی  -1376 -« کاشت و داشت و برداشت برنج »-اخوت ، سید محمد ، وکیلی ، دانش-1

انتشارات بیمه مرکزی  -1381-ترجمه دکتر عبدالناصر همتی و دکتر علی دهقانی « مبانی نظری و عملی بیمه » -اوترویل ، ژان فرانسوا-2

 ایران 

 انتشارات بیمه مرکزی ایران  -1378-د حیاتی ، ترجمه دکتر محم« حقوق بیمه »-بو روزه -3

 انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی -1380-«بررسی فقهی عقد بیمه » -جمالیزاده ، احد  -4

 « بیمه محصوالت کشاورزی ، تکیه گاه اقتصاد کشاورزی ایران» -رحمانی ، محمد -5

  151ماهنامه زیتون شماره -1381-

 بیمه مرکزی ایران-1388 –سال«انتشارات بیمه مرکزی ایران» -سالنامه بیمه مرکزی ایران -6

 1383 –ستادبرگزاری بزرگداشت بیستمین سال تأسیس صندوق بیمه محصوالت کشاورزی-7

 انتشارات بیمه محصوالت کشاورزی  -1384-جزوه و مقاالت آموزشی کارگزاران بخش خصوصی-فرزانه،محمد-8

انتشارات معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس  -1380-ورزی در ایران و جهان بیمه محصوالت کشا -مجلس شورای اسالمی-9

   7014شورای اسالمی شماره 

 http://www.allahsoso.blogfars.comوبالگ:  -10
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 : 2عنوان پروژه 

 «كرم ساقه خوار نواري برنج » 

(Chilo suppressalis Walk.) 
 

 

 فاطمه محمدی پور  : جوــــــــــدانش

 اسماعیل پورکاظم      کارشاس ارشد زراعت راهنما :  تیداستا

  فرزاد مجیدی           دکترای آفات گیاهی                           

 

 

 کرم ساقه خوار نواری برنج :  

 Chilo  برنجنواری از مهمترین  آفات  برنج  که  سالیانه  خسارات  هنگفتی  را بر جای  می گذارند، کرم  ساقه خوار 

Suppressalis    از خانواده" Pyralidae , Lp."  می باشد  . این  آفت  ، حشره ای  است  که برای اولین بار  در

کرد  و در مدت  کوتاهی  با افزایش  جمعیت  و ایجاد  خسارت   در  مزارع  تنکابن  و رامسر  طغیان  1351سال  

 .(6د )اقتصادی  شدید  نظر  همگان  را جلب  نمو

ه ب کرم  ساقه  خوار  برنج  که بعنوان  یکی  از  خطرناکترین آفات  برنج  در دنیا  بشمار  می آید ، در زمستان     

ج  و یا  علفهای هرز  اطراف  مزرعه  بسر می برد  و  در  صورت  الرو کامل  در داخل  ساقه های  خشک  برن

در داخل  ساقه  درجه  سانتیگراد  باشد  ، شفیره ها  10حدود  اوایل  اردیبهشت  ، هنگامیکه  حداقل  دمای  هوا حدود 

سط  الروها  ، های  باقیمانده  برنج  سال  قبل  و یا  علفهای  هرز  مزرعه و در  اطراف  سوراخهای  ایجاد شده  تو

 .(6) تشکیل  میگردد

می رسند .  در  حدود  بیستم  اردیبهشت  ماه اولین  پروانه ها  ظاهر  میشوند  که در اواسط  خرداد  به حداکثر  خود

عدد تخم توسط  هر پروانه  گذارده میشود   230عمر  پروانه ها حداکثر  یک هفته است  و در این  مدت  بطور متوسط  

روز بسته به دمای  محیط  انجام  می   11تا  5درجه  سانتیگراد  بمدت   12تا   10خمها  در  دمای  حداقل  . تفریخ ت

نسل  و از زمان نشاء کاری  تا هنگام  برداشت  برنج  در مزارع  فعالیت    3تا  2گیرد .  این  کرم در طول  سال  

 (6.)است بیشتر زیستی  دارد. خسارات  وارده  طی  نسلهای  دوم  و سوم 

          امروزه  با کرم  ساقه خوار  برنج  به سه  طریق : زراعی  ، شیمیایی  وبیولوژیک  مبارزه میشود. از                                     

 آفت  ، ایجاد  شبکه  مراقبت  و پیش آگاهی  با استفاده  از  اطالعات های   اساسی  برای مبارزه  با این  راه    

 جوی است  که کمتر مورد  توجه  قرار  گرفته است در صورتیکه  ثابت  شده است  ، مراحل  سیکل دگردیسی    

 .ای  جوی  داردآفت همبستگی  باالیی  را  با دما و سایر  پارامتره این    

 در مبارزه  بیولوژیک ، از )) زنبور تریکو گراما (( برای  پارازیته کردن  تخم پروانه  ساقه خوار   برنج    

 (8د.)استفاده  میشود  که نحوه  و زمان  فعالیت این  زنبور  نیز  تابعی  از شرایط  جوی  بویژه  دما می باش    

 

 :کرم ساقه خوار نواری برنج مناطق انتشار 

( این آفت در 3جمع آوری و شناسایی شده است.) 1863کرم ساقه خوار برای اولین بار توسط والکر در سال       

كشورهاي ازقبیل ژاپن ، فیلیپین،هندوستان،چین، كشور هاي جنوب و جنوب شرقي آسیا ،مصر، اسپانیا، فرانسه ،ایتالیا، 

براي اولین بار در مزارع برنج غرب مازندران  توسط  برنج کار های  1351ر ایران در سال استرالیا پراكنده است.د

( در حال حاضر عالوه بر شالیزارهاي شمال ایران در 8روستای سرخانی شهسوار ، جمع آوری و گزارش شده است)
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خوار نواري برنج م ساقهكراراضي برنجكاري آذربایجان شرقي وغربي، قزوین، زنجان واصفهان نیز انتشار دارد. 

 ( 6شد.) بامي كاملتخم، الرو، شفیره وحشره :  داراي چهارمرحله زیستي

 

 شكل شناسي :     

 حشره بالغ:            -الف     

رنگ عمومی بدن ، زرد و گاهی متمایل به قهوه ای روشن است. در بال های جلویی حشرات کامل، چند لکه نقره ای       

لکه قهوه ای وجود دارد. بالهای زیرین به رنگ زردمتمایل به سفید و اطراف بال ها   5رنگ و در حاشیه انتهای هر بال 

 (2مجهز به ریشک می باشد. )

ماده برنگ زرد روشن و یا  قهوه اي روشن و رنگ پروانه هاي ماده نر تقریبا" خاكستري و كمي تیره تر  پروانه هاي      

مي باشند.افراد ماده از لحاظ جثه درشت تر از افراد نر هستند. بالهاي جلویي شب پره ها داراي چند لكه نقره اي و یك 

میلي متر مي باشد ،افراد نر   35تا  25اده با بال هاي باز ردیف  لكه هاي سیاه قابل  مشاهده  است. اندازه شب پره م

میلي متر متفاوتند. شكم در ماده ها دوكي شكل و نسبتا" ضخیم ودرنرها از ابتدا به طرف  30تا20كمي كوچك تر و از 

 (6انتها به تدریج باریكتر مي گردد . )

                        

 تخم : –ب        

ا به رنگ سفید متمایل به کرم یا زرد روشن بوده و در موقع باز شدن به رنگ خاکستری در می آیند. تخم ها تخم ها ابتد      

به وسیله حشرات ماده به طور دسته جمعي در دو یا  چند ردیف كنار هم روي برگ ودر امتداد رگبرگها یا روي غالف 

این موقع است که الرو پوسته تخم را سوراخ نموده و از برگ قرار مي گیرند.تخم ها با افزایش سن سیاه می شوند و در 

 (6آن خارج می شود.)

 الرو:-پ 

الروهاي خارج شده از تخم داراي سر بزرگ می باشند. رنگ کپسول سر آنها ، زرد روشن و نسبتا" متمایل به قهوه ای       

نوار طولی به رنگ ارغوانی روشن کشیده شده است  که سه نوار  5روشن است. در سطح پشتی و جانبی بدن الروها ، 

( طول الروها موقعی که به 8پشتی باریک می باشد.)–نوار وسطی  آن در وسط و دو نوار دیگر در طرفین قرار دارد و

میلي متر و  5/1( اندازه الروهاي نئونات حدوا" 1میلیمتر می شود.) 5/2و عرض کپسول سر  26رشد کامل می رسند 

 ( 6میلي متر مي رسد . ) 20الروهاي كامل 

                                                  

 شفیره: –ت      

میلي  12شفیره ها ي این آفت ابتدا  به رنگ قهوه اي روشن و سپس به رنگ قهوه اي  تیره در مي آیند و اندازه آن تا       

(  محل تشکیل آن در بهار و تابستان ، داخل ساقه های باقی مانده برنج در مزرعه می باشد .طول  6متر مي رسد.)

 (1ر است.)میلیمت 5/2و قطر آن  5/13-11شفیره 

                                          

 خسارت  و عالئم آن:     

عالئم خسارت در گیاه میزبان به دو صورت ظاهر می شود . اگر گیاه جوان مورد حمله قرار گیرد ، برگ میانی )       

نه ها صورت گیرد، سبب ( و اگر آلودگی در شروع تشکیل دا1جوانه مرکزی ( زرد شده و کم کم خشک می شود )

الغری و شکننده شدن آنها می شود. ساقه های آلوده بسیار ضعیف و شکننده بوده به طوری که در اثر نسیم شکسته شده 

 (8و باعث خراب شدن و انهدام ساقه های مجاور میگردد.) 
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نج صورت گیرد ، در آن صورت یا اگر مبارزه با نسل اول به خوبی انجام نگیرد و حمله آفت در مرحله گل کردن بر      

دانه اصال" تشکیل نمی شود و یا اینکه خوشه های برنج سفید رنگ ، الغر، سبک و بسیار شکننده مانده و در موقع 

خرمن کوبی ، برنج ها خرد شده و از نظر قیمت و بازار پسندی ، بسیار تنزل پیدا می کنند. در موقع برداشت نیز ساقه 

اقه خوار با وزش باد شکسته و روی زمین می افتند . این ساقه ها دارای سوراخ های ریز زیادی های آلوده به کرم س

 ( 1هستند که در داخل آنها الروهای زیادی دیده می شوند .)

 . كندهاي برنج تغذیه ميباشد كه از ساقهمهمترین خسارت این آفت مربوط به مرحله الروي آن مي       

 ( 6در دو مرحله بوته هاي برنج را مورد حمله قرار مي دهند.) خوار نواري برنجالروهاي ساقه      

 مرحله اول:     

هاي جوان ها و ساقهطوریكه بوته و در مرحله رویشی برنج ایجاد می شود به است حشرهنسل اول  خسارت مربوط به       

 Dead) هاي مركزيموجب مرگ جوانه ین موقعمي شوند. در ا كم خشكابتدا زرد و كمتوسط الرو ها،  مورد حمله

hearts)بوته هاي آسیب دیده در این مرحله از رشد برنج )مرحله پنجه زني (اغلب با ایجاد پاجوش جبران مي  شوند.مي

( در این مرحله ، عکس العمل گیاه میزبان  بصورت تولید ساقه های جانبی ظاهر می شود و بدین وسیله بوته 6گردد.) 

یب دیده  تا حدودی خسارت وارده را جبران می کنند اما اگر حمله آفت مصادف با ظهور خوشه ها و گل کردن های آس

بوته ها باشد، گیاه نمی تواند خسارت وارده را جبران نماید بنابراین دانه ای در خوشه تشکیل  نمی شود و سبب سفید 

صورت گیرد سبب الغری و شکننده شدن آنها میشود.   شدن خوشه ها می گردد. اگر آلودگی در شروع تشکیل دانه ها

ساقه های آلوده بسیار ضعیف و شکننده بوده به طوری که در اثر نسیم شکسته شده و باعث خراب شدن و انهدام ساقه 

های مجاور می گردند.البته خاصیت ترمیم در ارقام پر محصول بیشتر از ارقام محلي مي باشد.فعالیت شب پره هاي نسل 

ول تا اواخر خرداد مشاهده مي گردد به طوریكه شكار آن در این زمان توسط تله هاي نوري به صفر مي رسد.این نوع ا

 (8كه معموال مصادف با اواسط خرداد ماه مي باشد.)افتددر مرحله رویشي گیاه برنج اتفاق مي  خسارت

اگر مبارزه با نسل اول به خوبی انجام نگیرد و حمله آفت در مرحله گل کردن برنج صورت گیرد ، در آن صورت یا       

دانه اصال" تشکیل نمی شود و یا اینکه خوشه های برنج سفید رنگ ، الغر، سبک و بسیار شکننده مانده و در موقع 

ار پسندی ، بسیار تنزل پیدا می کنند ساقه های برنجهای آلوده خرمن کوبی ، برنج ها خرد شده و از نظر قیمت و باز

 (1دارای سوراخ های ریز زیادی هستند که در داخل آنها الروهای زیادی دیده می شود.)

 

 مرحله دوم:       

 خوشه تشكیل  ظهور شب پره هاي نسل دوم از دهه اول تیرماه شروع مي گردد.فعالیت الروهاي این نسل  مصادف با       

ها در خوشه سفت نشده و منجر به و گل دادن گیاه برنج بوده به طوریكه در اثر حمله الروها به گیاه، دانه هاي اولیه

هاي ( معروف است. خوشهWhite headsها)اصطالحًا به سفید شدن خوشه کهشود هاي برنج ميخشك و پوك شدن دانه

در ارقام دیررس و پر محصول كه دیرتر كاشت یم و كاماًل نمایان هستند.برنج در سطح مزرعه برافراشته، مستق شده سفید

 (6مي گردند امكان ایجاد نسل سوم بسیار زیاد مي باشد .)

 

 زیست شناسي:       

این آفت زمستان را به صورت الروهاي كامل داخل بقایاي برنج و پوشالهای باقیمانده از محصوالت بعد از برداشت          

ساقه هاي بعضي از علف هاي هرز میزبان واسط داخل و اطراف مزرعه و یا موجود در مرزهای حاشیه  و داخل 

 (1مزارع برنج و نهرهای آبیاری مانند سوروف و اویار سالم  بسر مي برد.)

 (       6در مناطق خشك مانند اصفهان و میانه با ایجاد سوراخ هاي درشت در قسمت طوقه زمستان را مي گذراند)         
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کرم ساقه خوار از لحاظ دامنه میزبانی چند خوار بوده و در مزارع  در دوره رشد برنج )خزانه و زمین اصلی ( ،           

 روی بوته ها تخمریزی کرده و سیکل زندگی و نسل های خود را در روی میزبان اصلی تکمیل می نماید و پس از   

 (8وی علف های هرز موجود در اطراف مزرعه مهاجرت می نمایند.)برداشت برنج ، الروها به ر         

 باگرم شدن هوا در فروردین الروهاي داخل ساقه برنج و یا علف هاي هرز به شفیره تبدیل مي شوند و اواخر             

 ( 6فروردین یا اوائل اردیبهشت حشرات كامل ظاهر مي شوند.)         

 همزمان با مرحله خزانه گیري و انتقال نشاِء  به زمین اصلي  شروع  مي گردد. پروانه هایفعالیت شب پره ها          

 عددی 3-27ساعت بعد از ظهور  جفت گیري کرده و افراد ماده تخمهای خود را در دستجات  48نر و ماده          

 روی ساقه، سطح زیرین و یا روی برگهای فوقانی  برنج قرار می دهند.حشرات ماده پس از تخمگذاری ، روی          

(  اوج  تخمگذاري نسل اول نیمه اول خرداد است كه این موضوع با 8آن را با ماده قهوه ای رنگی می پوشانند.)         

افراد  ماده كرم ساقه خوار نواري برنج در طول عمر خود  معموال" سه شرایط اكولوژیكي هر منطقه متفاوت مي باشد.   

عدد در هر  200تا چهار بار جفت گیري كرده و سه تا چهار  مرتبه تخمریزي مي كنند.هر فرد ماده  هر بارحداكثر تا 

جمعي زندگي و تغذیه دسته تخم قرار مي دهد.الروها زمانیكه از  دستجات تخم خارج مي شوند در كنار هم و بطور دسته 

مي كنند.الروهاي جوان ابتدا از  پارانشیم برگ تغذیه كرده، سپس از غالف برگ وارد یا از پاي طوقه وارد ساقه برنج 

شده واز آن تغذیه مي كنند  ودر آنجا به شفیره و سپس به پروانه تبدیل مي شوند.چرخه زندگي این آفت با توجه به شرایط 

 ( 5. )كندنسل ایجاد مي 3تا  2این حشره در شرایط گیالن  مي كشد . روز طول  40تا30محیطي

به غالف برگ حمله ور شده و از همانجا ساقه را سوراخ  3الروی برگخوار است و از سن  2و  1این آفت در سن          

مردگی و خشک شدن برگ کرده و به داخل ساقه نفوذ می کند و با تغذیه از داخل ساقه ها باعث قطع آوندها، زردی و پژ

ها می شود. الروهای سن آخر قبل از اینکه به شفیره تبدیل شوند، قسمتی از ساقه برنج را به طرز ظریفی نازک می کنند 

 ( 8) تا پروانه ها بتوانند به راحتی از آنجا خارج شوند. خروج حشرات کامل مصادف با سبز شدن نشاِءها در خزانه است

    

 میزبان:       

 (6علف هاي هرز شال تسبیح، سوروف، ني و اویارسالم را می توان بعنوان میزبان این آفت نام برد. )        

 

 مدیریت :

 هاي مختلف     ( براساس روشIPMبراي كنترل آفات مهم برنج در ایران امروزه استراتژي مدیریت تلفیقي آفات)         

 ها گردند كه تاثیر كنترل را به حداكثر برساند. این روشزراعي، مكانیكي، بیولوژیكي و شیمیایي به نحوي تلفیق مي         

 :عبارتند از

 كنترل زراعي و مكانیكي و فیزیكي  -1

 كنترل بیولوژیكي  -2         

 (6كنترل شیمیایي) -3         

 كنترل زراعي:     

در شالیزار انجام شده و این  عمد یا غیرعمد به طور عملیات یا كارهایی است كه كلیه فات برنج شاملكنترل زراعي آ     

 . شامل:ندشوموجب كاهش تعداد جمعیت آفت مي فعالیت ها

 شود.حذف غذای آفات مي و موجب كاهش جمعیت که بعد از برداشت باقیمانده در شالیزار هاي برنجشخم زدن ساقه   -   

گیاهچه اي به تخم ساقه خوار برنج آلوده گردید، بوته هاي  تا چنانچه به طور منظم بازدید گردد هاي برنجاز خزانه     -   

 .  آلوده قبل ازانتقال نشاء به زمین اصلي حذف گردند
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موشها و  ز قبیل بعضي از آفات ا هاي هرز روي مرزها و داخل مزارع برنج موجب از بین رفتن پناهگاهكندن علف   -   

ند،اما به منظور حفظ دشمنان طبیعي الزم است علف هاي كنده شده روي مرزها قرار گیرندتا گردمي زیان آ ور حشرات

آسیبي به آنها وارد نگردد.زیرا این كار فعالیت دشمنان طبیعي را در مزارع برنج بیشتر كرده و موجب تعادل انبوهي 

 جمعیت آفات مي گردد.

 این عمل داده شوند تا كامال" خشك شده و باهاي بریده شده در معرض آفتاب قرار ساقه محصول، مان برداشتدر ز   -  

 نا مناسب گردد. خوار برنجالروهاي ساقه شرایط براي زندگي

    : در صورت مشاهده بوته هاي آلوده به كرم ساقه خوار در مرحله رویشي و در نسل اول  این آفت، وجین كردن     -  

 كندن  پنجه هاي آلوده  نقش مهمي در كاهش جمعیت آفت ایفا مي كند.         

 استفاده از فرمون جنسي كرم ساقه خوار برنج      -  

 كاشت همزمان گیاه برنج در منطقه به منظور كاهش تعداد نسل آفت و نهایتا" كاهش خسارت آن    -  

 مي تواند  در مقابل    هستندزني باالیي برخودارصول برنج از قدرت پنجهچون ارقام پرمح شت ارقام پرمحصول:كا    -  

 ترمیم نماید. برنج    جوانه زده و خواركرم ساقه نسل اولخسارت         

)نیتروژنه( در دو تا سه مرحله زیرا اگر همه كودهاي ازته در اوایل رشد گیاه مصرف شود،  تهتقسیط مقدار كودهاي از   -  

خوار به داخل ساقه گیاه ساقه يالروها آسان هاي گیاه برنج شده و در نتیجه نفوذباعث رشد و نرم شدن بافتاینكار 

آور و عوامل بیماریزا بخصوص عامل بیماري بالست برنج افزایش شود و خسارت توسط حشرات زیانپذیر ميامكان

 یابد.مي

 اجرای کشت گیاه دیگر بعد از برداشت برنج    -   

 (8استفاده از ارقام زودرس یا تهیه خزانه زیر پالستیک)  -   

 آب تخت نمودن مزرعه بالفاصله بعد از شخمک تراکم جمعیت کرم ساقه خوار د مزارع شخم خورده )پس از          -   

 برداشت( با قطعات کشت شده با شبدر مقایسه و مشخص گردید که شخم زمستانی در مقایسه با شخم بهاره ویا        

 مزارع شبدرکاری که آن هم در بهار قبل از ظهور پروانه های ساقه خوار شخم زده می شوند، تأثیری بر  کاهش       

 (  7جمعیت آفت ندارد)   

 

 كنترل بیولوژیكي:     

نواري برنج كه خوار باتوجه به سابقه طوالني استفاده از سموم شیمیایي براي كنترل آفات مهم برنج به ویژه كرم ساقه      

گذرد، مخاطرات زیست محیطي بسیار زیادي از جمله اختالل در سالمت محیط زیست، ظهور بالغ بر سي سال مي

و همچنین كاهش و نابودي جمعیت دشمنان طبیعي در زنجیره پذیري آفات به سموم شیمیایي مصرفي مقاومت و تحمل

 (8غذایي و اكوسیستم زراعي برنج را به دنبال داشته است.)

 

 شکار پروانه ها با تله نوری:      

به منظور جمع آوری حشرات کامل و ممانعت از تخمریزی آنها می توان از تله نوری با نور زرد استفاده نمود زیرا این      

 (1ه به سمت نور زرد بهتر جلب می شود.)حشر

 

 کنترل فرمونی :     

 ل:داخلی پروانه ساقه خوار برنج با فرموۀقدرت جلب کنندگی فرمون سنتز شد     

  Z-11-hexadecenal, Z-13-octadecenal                                Z-9-hexadecenal, 
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میلی گرم در مقایسه با فرمون خارجی آن در دو منطقه شهرستان رشت و  2و  1، 5/0با دزهای  1:5:1به نسبت       

روز تعویض شدند، تله های آزمایشی  30و  20بررسی شد. فرمونهای آزمایشی به فاصله  1380صومعه سرا در سال 

تا آخرین شکار پروانه های نر آفت ادامه یافت. تعداد پروانه از نوع دلتا چسبنده بوده و این بررسی از ابتدای کشت برنج 

میلی گرمی در منطقه رشت  2و  1،  5/0های شکارشده در تله های فرمونی ساقه خوار برنج سنتز شده داخلی با دزهای 

بیشتر پروانه شکار شده فرمون خارجی بسیار  229عدد بوده که در مقایسه با تعداد  1135و  931، 1125به ترتیب 

بوده است. مالحظه می شود نتایج حاصله امید بخش بوده است لذا می توان از آنها در قالب مدیریت تلفیقی کرم ساقه 

 (3خوار برنج بهره گیری نمود.)

با نصب تله های فرمونی در سطح مزارع می توان در عمل جفتگیری حشرات بالغ نر ایجاد اختالل نمود. در این روش       

لوله خیزران حاوی  100فرمونی استفاده می شود که از ابتدای فصل زراعی، همزمان با نشاِء برنج با نصب از مواد 

متر و قرار دان ورقهای پلیمر اجراِء می شود که سبب اشباع محیط از  10×10گرم فرمون در هکتار به فاصله  4/0

ه های نر ایجاد می شود و در نتیجه پروانه های مواد فرمونی شده و گیجی و سردرگمی خاصی در رفتار جفتگیری پروان

ماده موجود در مزرعه ، شانس خود را برای جفتگیری از دست می دهند و تخمهایی که حشرات ماده می گذارند، لقاح 

 (    4نیافته هستندو جنینی از آنها تشکیل نخواهد شد و در نهایت این عملیات سبب عقیم شدن تخمها می شود.)

شود استفاده از خوار نواري برنج بكار گرفته ميهایي كه براي كنترل آفات مهم برنج بخصوص كرم ساقه یكي از روش       

گردد.که در ادامه به آنها كه این كار باعث سالم ماندن محیط زیست و حفظ زنجیره غذایي مي ،باشدمي آندشمنان طبیعي 

 اشاره می شود: 

 (  6. )برد نام توانمي آفت زنبور پارازیتوئید تریكوگراما  را عي مهم این* از دشمنان طبی      

 رنگ وشفافاین حشره داراي جثه كوچك بوده و اندازه آن حدود  یك میلي متر و به رنگ قهوه اي روشن با بالهاي بي      

مفید ۀ گردد.این حشرهاسازي ميهاي گیالن و مازندران درسطح وسیع ر در مزارع برنج استاناست  كه بالغ بر ده سال

برد. این زنبور اي را انگلي كرده و آنها را از بین ميخوار نواري برنج و سایر آفات پروانهآفت ساقه دستجات تخم

 گردد.پرورش، تكثیر و نهایتًا در مرحله تخم این آفت رهاسازي مي انبوهخیز كشور بصورت امروزه در استانهاي برنج

یاد آوري است که رها سازي زنبور تریكوگراما باید در مرحله اي از زندگي یعني در مرحله تخم ساقه خوار الزم به       

برنج  و آنهم دو تا سه بار به طوریكه بعداز مشاهده اولین پرواز ، حداكثر پروازو بعداز اوج  پرواز  شب پره صورت 

عدد زنبور تریكوگراما استفاده مي  600تا500شامل  گیرد. در هر بار رها سازي تعداد صد تریكوكارت و هر كارت

 (6گردد.)

خوار نواري برنج كه از دستجات تخم ساقه( Conocephalus sp )هاي شاخك بلندملخ* از حشرات مفید دیگر مي توان    

را نام برد. این حشره به رنگ سبز روشن تا سبز تیره و با شاخك بسیار بلند و در جمعیت باالیي  كندتغذیه مي

  (6.)كنددرشالیزارها  زندگي مي

 (:.Metioche sp*  سیرسیرك شكارگر با نام علمي) 

ي روشن تا تیره  با نیز از دستجات تخم آفت ساقه خوار نواري برنج تغذیه مي كند.  این حشره مفید  به رنگ قهوه ا    

 (6جثه كوچك تا متوسط مشاهده مي گردد. این حشره بر خالف سایر سیرسیركهااز حشرات گیاهخوار تغذیه مي كند )

 (:Mantis religiosa )حشره دعاخوان 

این حشره در رنگهاي باشند. خوار برنج ميساقه شب پرهاز شكارگرهاي مهم در اصطالح به شیخك معروف مي باشند 

 (6ز روشن وقهوه اي با جثه بسیار بزرگ و با جمعیت اندك فعالیت مي كند.)سب

 (: Paederus fusipes*   حشره پدروس)

. این حشره به رنگ قرمز تا سیاه  كندخوار نواري برنج تغذیه ميمعروف به)) دراكوال(( كه از دستجات تخم ساقه     

 برنج و منازل مسكوني زندگي كرده و تاول هاي پوستي  براق  با بالپوشهاي كوتاه و جمعیت زیاد درمزارع
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 (6دردناكي را در انسان ایجاد مي كند.)      

 :(Andrallus spinidensندرالوس)آ* سن شكارگر

به رنگ قهوه اي با جثه متوسط و سر كوچك و با دو خار در طرفین پیش گرده ، این حشره را كامال" متمایز مي كند،در  

ده مي شوند .این حشره بوسیله خرطوم بلند خود كه در زیر سر آن قرار دارد  از محتویات داخل بدن شالیزارها مشاه

 (6میزبان مخصوصا" الروها تغذیه كرده وباعث خشك وچروكیده شدن آنها مي گردند.)

 *از راسته طیاره مانندها :

 نام برد. این حشرات در حال پرواز      مي توان آسیابكها وسنجاقكها را كه شكارگرهاي مهم مزارع  برنج هستند  

 كامال"شبیه طیاره بوده و داراي جثه متوسط تا بسیار بزرگ مي باشند.این حشرات از سایر حشرات از قبیل پروانه     

ها،پشه ها و مگس هاكه در حال پروازهستند شكار و از آنها تغذیه مي كنند. طیاره مانندها داراي سربزرگ وعریض   

 (.14تر از قفس سینه،با چشمهاي درشت   و شكم باریك و بلندبا رنگ هاي گوناگون مشاهده مي گردند )شكل

 * از شاخه بندپایان: 

هاي پرهكنند و از شكارگرهاي مهم شبالغ بر ده گونه در مزارع برنج زندگي ميمي توان عنكبوتها را نام برد كه ب     

 (6هستند.) هاي گرگيمعروف به عنكبوت .Lycosa spهاي عنكبوت .باشندخوار نواري برنج ميساقه

ل كشور ها در مزارع برنج شماجزء فراوان ترین گونه  .Argiope spو  .Tetragnatha sp يهمچنین عنكبوتها      

.این بند پایان از لحاظ رنگ و جثه بسیار متنوع آور بعهده دارندكه نقش مهمي را درتعادل جمعیت حشرات زیان،باشندمي

 (6مي باشند.)

خوار نواري برنج و سایر آفات برنج  عوامل بیمارگر قارچي با نام علمي از دیگر دشمنان طبیعي كرم ساقه*               

Beauveria bassiana  وMetarhizium anisopliae  خوار كه تمام مراحل زیستي كرم ساقهمي توان نام بردرا

 (6نموده وآنرا از بین مي برد.) نواري برنج را بیمار

حشرات گیاهخواري كه بوسیله این دو گونه  قارچ آلوده مي شوند در ظاهر داراي دو رنگ كامال" متمایز مي باشند، به        

اولي پوشش سفید تا رنگ كرم و گونه دومي با پوشش سبز اطراف بدن حشره را احاطه مي كند. این دو طوریكه گونه 

 (6.)گونه در مزارع برنج  قابل رؤیت  مي باشند

 كنترل شیمیایي:     
  كنترل نمود: توان در خزانه و در زمین اصلي به طریقه شیمیایی به روشهای زیرخوار نواري برنج را ميكرم ساقه      

 خزانه:      

با توجه به اینكه تهیه نشاء دراغلب موارد در زیر پوشش پالستیكي انجام مي گیرد، لذا آلودگي  به كرم سا قه خوار برنج       

گیاهچه به دستجات تخم مي  و سایر آفات كاهش مي یابد، نیازي به سمپاشي نخواهد بود، امادرصورت مشاهده آلودگي

 آلوده را با دست  جمع آوري و آنها را از بین برد. توان نشاء 

 زمین اصلي:        

الرو )سنین متوسط(ساقه خوار برنج در صد ساقه  8تا6چنانچه تعداد در مزرعه اصلي براي مبارزه با نسل اول و دوم      

نین بر اساس مطالعات انجام شده مشاهده گردید، سمپاشي با رعایت تمام  جوانب  توصیه شده، قابل استفاده مي باشد. همچ

براي ارقام زود رس   .اگر دو تا سه الرو ساقه خوار برنج دریك متر مربع مشاهده گردد ، سمپاشي قابل توصیه مي باشد

با تو جه به اوج پرواز پروانه ساقه خوار برنج در منطقه و همچنین تاریخ كاشت یك بار سمپاشي ولي  براي ارقام دیرس 

درصد )براي  10یا  5دو بار سمپاشي با دیازینون گرانول  یا دیر كاشت با توجه به تداخل نسلهاي دوم و سوم حد اكثر 

 30درصد به مقدار  5كیلوگرم در هكتار و در نسل دوم از دیازینون گرانول  15رصد به مقدار د 10نسل اول دیازینون 

گردد و در صورت برخورد با نسل سوم این حشره الزم است در با شروع این نسل یكبار از كیلوگرم در هكتار استفاده 

توان ميهمچنین مبارزه صورت پذیرد. ( عملحشره كش مایع و یك تا ده روز بعد از حشره كش گرانول استفاده گردد 
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از سم دیگري با نام ري جنت  مصرف نمود.كیلوگرم درهكتار درصورت آلودگي 30به مقدار  %4سم پادان گرانول از

كیلوگرم در هكتار نیز قابل مصرف مي باشد.  در استفاده از سموم شیمیایي همواره  20درصد گرانول به مقدار  2/0

پنج تا هفت روز پس از حداكثر تعدادشب پره هاي ساقه خواركه توسط تله هاي نوري در هر توصیه مي گردد که 

 (6)شهرستان جمع آوري مي گردند به كشاورزان اعالن  مبارزه شیمیایي انجام شود.

 (مراحل و سموم مبارزه با کرم ساقه خوار برنج1دولج

 

                              

 

 

 

 

 

      

 عوامل تغییر دهنده جمعیت آفت عبارتند از:

دیر کشت نمودن مزرعه: هوای سرد بهار که باعث دیر کشت نمودن مزرعه می شود یکی از عوامل باال رفتن     .1      

 جمعیت آفت می باشد. 

 بقایای گیاهی: سبب می شود شرایط برای پایداری آفت مهیا و اثر عوامل نامساعد روی آن کم شود.    . 2      

 الروهای زمستان گذران آفت در این محدوده بسر می برند(  %60سانتیمتری:) 7قطع بوته ها از باالتر از    . 3      

ارقام برنج حاوی سیلیس پایین: ارقام با سیلیس کم در ساقه ها، باعث طغیان این آفت می شوند. بنابراین هرچه   .  4      

 مناسب بودن محتویات گیاه برای تغذیه مفید و مؤثر است.میزان سیلیس ساقه ها باال باشد در نا 

برنج هایی که برگ و ساقه طویل دارند ، به تغذیه و خسارت آفت حساستر   می باشند. بنابراین، وضعیت گیاه در   . 5      

 تغذیه آفت بسیار تعیین کننده است . 

ای ازته باعث تشدید خسارت آفت می شود، پس مصرف مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی: مصرف کوده   . 6       

 .کود باید متناسب با نیاز گیاه و وضعیت خاک مزرعه صورت گیرد 

 

 : (Sesamia inferens(Walker)خوار صورتي برنج كرم ساقه
 (Lep.  ،Noctuidaeخانواده:     )  

 مناطق انتشار:

اندونزي، ژاپن، كره، مالزي، نپال، پاكستان، فیلیپین، سنگاپور، این آفت از بنگالدش، كامبوج، چین، هندوستان، 

 (6النكا، تایوان، تایلند و ایران گزارش شده است.)سري

 

 شكل شناسي:

 حشرات بالغ:

اي پراكنده،با نوار قرمز مایل به ارغواني كه بصورت هاي قهوهاي روشن با تعدادي لكههای جلویي این حشره قهوهبال 

هاي جلوئي هاي جلوئي به طرف نوك بال كشیده شده است. نوارهاي روشن در كناره نوك بالاط مركزي بالشعاعي از نق

شود. شاخك افراد هاي اصلي دیده ميهاي زرد روشن در طول رگبالهاي عقبي مایل به سفید با فلسگردد. بالمشاهده مي

 نوبت سوم           نوبت دوم           نوبت اول           سموم            

 کیلو در هکتار 40    کیلو در هکتار  40   کیلو در هکتار 30   %5دیازینون    

 کیلو در هکتار 20   کیلو در هکتار  20   کیلو در هکتار  15   %10دیازینون    

 کیلو در هکتار 20   کیلو در هکتار 20   کیلو در هکتار 15   )گرانول( %3فورادان    

 کیلو در هکتار 35   کیلو در هکتار  35    کیلو در هکتار 30   )گرانول( %4پادان    
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میلي متر مي  30تا 23و عرض آن با بالهاي باز  17تا  15نر پروش و ماده نخ وش است. طول بدن افراد بالغ  

 (6باشد.)

 ها:تخم    

تخم های تقریبًا كروي که در ظاهر شبیه به دانه های تسبیح و به صورت دسته جمعي مشاهده می شوند. اندازه آنها 

تغییر رنگ پیدا مي یج باشند و به تدرهاي تازه به رنگ سفید مایل به زرد تا كرم ميمتر است. تخممیلي 5/0×4/0

 (6.)كند

 الرو: 

الروهاي تازه)نئونات( از تخم خارج شده ، سفید تا كمي مایل به زرد و با كپسول سرسیاه با پیش قفسه سینه صاف دیده  

شود و به اندازه یك میلي متراست. الروهاي كامل در طرفین بدن داراي یك نوار طولي و به رنگ صورتي قابل مي

 (6میلي مترمي رسد.)  3میلي متر و عرض آن به 35تا  25ل الرو هاي بالغ مشاهده است.  طو

 شفیره:

 (6شود.)اي تیره با جسم پودري مایل به رنگ آبي دیده مياي روشن تا قهوهشفیره به رنگ قهوه       

 خسارت:

دند.  این نوع خسارت شبیه گرهاي داخلي آن موجب خشك شدن آن ميالروها پس از ورود به داخل ساقه و تغذیه از بافت

( می باشد. این عالئم معمواًل در مرحله رویشي گیاه برنج Dead heartsخوار نواري برنج یعني)به خسارت كرم ساقه

افتد.  در مرحله زایشي  گیاه برنج پس از ورود الرو به داخل ساقه و تغذیه از داخل ساقه موجب سفید شدن اتفاق مي

 اصطالح انگلیسي  آن را با عنوان  گردد كه درها ميخوشه

White heads شوند. این حشره ها پوك و سفید ميهاي موجود روي خوشهشناسند. در این مرحله دانهمي

ها این آفت در زراعت خواردهد. در میان ساقهفاژ)چندخوار( بوده و نیشكر و ذرت را نسبت به گیاه برنج ترجیح ميپلي

باشد. الروهاي این آفت در شالیزارها بیشتر داخل علف های هرز سوروف زندگي خوردار ميبرنج از اهمیت كمتري بر

 (6كند.)مي

 زیست شناسي:

تایي مي گذارد و  5تا1شب پره هاي این حشره تخمهاي خود را در محل اتصال دمبرگ به ساقه برنج در ردیف هاي 

اي تفریخ دهند. تخم ها در دوره یك هفتهیاه قرار ميتایی بین غالف برگ و ساقه گ 8تا  3بعضا"در ردیف هاي  هاي

باشد و عدد مي 100تا  30شوند. دستجات تخم این آفت هیچ پوشش موي روي آنها وجود ندارد. یك دسته تخم بین مي

 (6باشد.)روز در مناطق گرمسیري مي 10تا  6دوره جنیني تخم 

گردند. هاي جانبي غالف برگ وارد ساقه ميسوراخ كردن قسمتالروهاي نئونات ابتدا از غالف برگ تغذیه و سپس با 

شوند.وقتي كه به آخرین الروها در طي مراحل رشدي  چندین بوته را سوراخ كرده و از ساقه اي  وارد ساقه دیگر مي

در  باشد ولیسن الروي مي 5سن الروي مي رسند بیش از یك الرو در داخل هر ساقه دیده نمي شود.این آفت داراي 

نماید. سپس نمایند. آخرین سن الروي داخل ساقه برنج زمستانگذراني ميسن الروي هم ایجاد مي 8تا  6مناطق معتدله 

افتد. الروهاي قبل از هاي برنج اتفاق ميگي در قاعده ساقهشوند. شفیرهالروها در داخل ساقه برنج تبدیل به شفیره مي

نمایند. معمواًل این سوراخ با بعضي از مواد ره كامل سوراخي را ایجاد ميشفیره شدن براي خارج شدن در مرحله حش

باشد. بالفاصله بعد از ظاهر شدن در روز مي 83تا 46شود. سیكل زندگي این آفت از تخم تا حشره كاملپوشیده مي

از اوایل فروردین نسل در سال دارد.شب پره هاي نسل اول  4تا 3كنند.این حشره ریزي ميگیري و تخمطبیعت، جفت

ظاهر و پس از جفتگیري روي گیاهاني چون لویي تخمریزي مي كنند. الروهاي این آفت تا اواخر اردیبهشت ماه داخل 

ساقه مي مانند و سپس در قسمت باالي طوقه تبدیل به شفیره مي گردند.از اوایل تیر ماه شب پره هاي نسل دوم ظاهر شده 
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نج تخمریزي مي كنند.نسل بعدي شب پره در دهه دوم مرداد ماه ظاهر و در اوایل ودر اواسط تیر ماه روي گیاه بر

 (6شهریور روي برنج تخمریزي مي كنند.)

 میزبانها:

 (6گیاهانی چون: برنج، علف هرز، سوروف، اویارسالم بعنوان میزبان این آفت گزارش شده اند.)

 مدیریت: 

 ( کنترل بیولوژیکی:1

هاي این آفت توسط زنبور باشد. تخمهاي واسط براي زنبور تریكوگراما مياز میزبانتخم این حشره بعنوان یكي 

باشد. گردد، انگلي شده و قابل كنترل ميخوار نواري برنج رهاسازي ميتریكوگراما كه در مزارع برنج علیه آفت ساقه

زندگي این آفت تغذیه می  رسد دیگر دشمنان طبیعي كه در مزارع برنج وجود دارند از مراحل مختلفبنظر مي

 (6نمایند.)

 ( كنترل شیمیائي:2 

باتوجه به پائین بودن انبوهي جمعیت این آفت در شالیزارهاي شمال ایران و همچنین اینکه از اهمیت اقتصادي زیادي 

 (6باشند، نیاز به مبارزه شیمیائي احساس نمی گردد.)برخوردار نمي

 

 : (Scirpophaga incertulas(Walker)خوار زرد برنج )ساقه
 (Lep.) Pyralidae,خانواده: 

 شكل شناسي:

باشند و یك جفت لكه سیاه روشن در وسط هر بال جلوئي مشاهده حشرات ماده به رنگ مایل به سفید تا مایل به زرد مي

لكه سیاه دیده  هاي جلوئي آنها دو ردیفرسند که در نوك بالتر بنظر ميگردد. اندازه نرها كوچكتر و كمي تیرهمي

ها متر هستند. شكم مادهمیلي 36تا 24ها متر و مادهمیلي 30تا  20ها در حدود شود. عرض بدن افراد نر با عرض بالمي

 (6داراي موهاي مایل به زرد قابل مشاهده می باشند. شكم نرها باریكتر و از موهاي پشتي نازك پوشیده شده است.)

 تخم:  

 (6اي پوشیده شده است.)مسطح به رنگ سفید كه با موهاي مایل به قهوهها به شكل بیضي، تخم

 الرو:

باشد. سن الروي مي 6اي و  داراي باشد. سر و پیش قفسه سینه كاماًل رشد كرده و قهوهبدن الرو سبز مایل به زرد مي

 (6متر است.)میلي 20متر طول دارد و اندازه آخرین سن الروي میلي 5/1اندازه اولین سن الروي حدودًا 

 شفیره:

متر عرض دارد. شفیره ها در یك پیله میلي 13متر طول و میلي 12باشد و حدودًا شفیره به رنگ سبز كم رنگ مي

 (6دهد.)اي تیره تغییر رنگ مياي روشن و سپس به قهوهگیرند. پیله ابتدا قهوهابریشمي سفید قرار مي

 مناطق انتشار:

را افغانستان، بنگالدش، قوبان، كامبوج، چین، هند، اندونزي، ژاپن، مالزي، میانمار، نپال، مناطق انتشار این آفت 

 (6النكا، تایوان، تایلند و ویتنام گزارش نموده اند.)پاكستان، فیلیپین، سنگاپور، سري

 خسارت و اهمیت اقتصادي:

تغذیه نموده و در دو مرحله رویشي و زایشي  هاي داخل ساقهالروهاي این آفت پس از ورود به داخل ساقه برنج از بافت

 Deadمركزي یا) كند. در مرحله رویشي گیاه برنج الروهاي این آفت ایجاد مرگ جوانهگیاه برنج ایجاد خسارت مي

heartsباشد ایجاد سفید نمایند ولی در مرحله زایشي گیاه برنج كه معمواًل در مرحله تشكیل خوشه و دانه برنج مي( مي

( می کنند. در شمال ایران این آفت وجود ندارد اما براساس گزارش رضواني در ارقام White headها)خوشهشدن 
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درصد و  19تا  1زودرسي  از مزارع برنج استان سیستان و بلوچستان مشاهده شده است. در هندوستان خسارت این آفت 

درصد كاهش عملكرد را سبب  10تا  5فیلیپین  گردد و دردرصد موجب كاهش عملكرد مي 80تا  38در ارقام دیررس 

 (6شده است.)

 زیست شناسي:

نماید. دستجات تخم این آفت با موهاي ریزي ميعدد در نزدیك نوك لبه برگ تخم 200تا  100یك فرد ماده به تعداد حدود 

ترین دماي براي تفریخ بباشد. مناسعدد مي 80تا  50اي تا نارنجي روشن پوشیده شده است. یك دسته تخم شامل قهوه

باشد. بعد از تفریخ تخم، روز مي 9تا  6هاي جنیني این آفت گراد است. دورهسانتيدرجه 24-29دستجات تخم این آفت 

باشند که پس از الروهاي نئونات به سمت نوك برگ در حركت بوده و داراي خاصیت فتوپریودیسم مثبت)نورگرا( مي

شوند. در طي مرحله رویشي گیاه برنج الروها قاعده گ حركت و داخل ساقه برنج ميمدت كوتاهي به طرف غالف  بر

تر هاي مسنشوند. در بوتهمتري سطح آب قرار دارند سوراخ كرده و وارد آن ميسانتي 5تا  10گیاه برنج را كه حدود 

این آفت داراي  c ˚ 23-29ند. در دماي كنهاي باالتر وارد ساقه شده و بعد از تغذیه به طرف پائین گیاه حركت مياز گره

روز  46تا  20باشد. دوره الروي به مدت سن الروي مي 4فقط داراي  c ˚ 29-35باشد ولی در دماي سن الروي مي 5

كشد تبدیل روز طول مي 9گردند و پس از طي دوره شفیرگي كه تا هاي برنج تشكیل ميها داخل ساقهكشد. شفیرهطول مي

 (6گردند.)ميحشرات بالغ 

 میزبان:

 (6كند.)خوار زرد برنج منوفاژ بوده و فقط از گیاه برنج تغذیه ميكرم ساقه

 مدیریت:

 كنترل زراعي:

سانتیمتري داخل ساقه قراردارند ، الزم است  40تا 10در هنگام برداشت محصول برنج چون الروها در ارتفاع  -1 

 برنج از محل طوقه برداشت گردد.

ستانه : طبق بررسي هاي انجام شده عمل آب تخت شالیزارها در مناطق با زمستان سرد میزان تلفات این آب تخت زم -2

 درصد باال مي برد. 78آفت را نسبت به قطعات بدون آب تخت تا 

 قطع گیاه لویي در اطراف مزرعه تا حدودي در كاهش جمعیت آفت روي برنج تأثیر دارد. -3 

اف مزارع برنج خودداري گردد چون این آفت گیاه ذرت را به عنوان میزبان اصلي تغذیه از كاشت گیاه ذرت در اطر -4

 ( 6نموده ودرعدم وجود میزبان به برنج خسارت وارد مي كند.)

 كنترل بیولوژیكي:

تاكنون دشمنان طبیعي كه روي این آفت در شالیزارهاي ایران فعالیت كند، گزارش نشده است. اما در سایر كشورهاي 

و شكارگرهایی از   .Telenomus. spهاي مختلف زنبور تریكوگراما یا زنبور خیز دشمنان طبیعي از قبیل گونهنجبر

و غیره كه معمواًل در شالیزارهاي  Ophionea spو  Paederus sp(، حشره Lycosa spقبیل عنكبوت گرگي)

باشند. گزارش شده است كه در مزارع برنج شمال ایران ، زنبور كنند، قابل توجه ميشمال ایران نیز فعالیت مي

تریكوگراما دستجات تخم این آفت را همزمان با رهاسازي این زنبورعلیه كرم ساقه خوار برنج انگلي مي كند.در سایر 

دنیا از قبیآلمریكاي جنوبي از زنبور تریكوگراما علیه آن استفاده مي گردد. در مزارع نیشكر استان كشورهاي برنج خیز 

 وجودارد و روي این آفت فعال مي باشد.    Platytelenomus hylasخوزستان زنبورپارازیتویید ي با نام 

 كنترل شیمیایي:

 (6باشد.)گردند براي كنترل این حشره نیز مؤثر مييخوار نواري برنج استفاده مهایی كه براي كرم ساقهكشحشره

 

 



47 
 

  
 

  
 

  
 

  



48 
 

 منابع: 
 ؟ -1384 -آفات گیاهان زراعی ایران )حشرات و کنه ها( -خانجانی ، م  .1

 -1355 -بررسی بیواکولوژیکی آفات کرم ساقه خوار برنج در مازندران شرقی  -وشاه حسینی ، ج  -رضوانی ، ن.ع  .2

 3جلد  –گیاهی آفات و بیماریهای 

مؤسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت  -1382 -استفاده از فرمون جنسی در مبارزه با کرم ساقه خوار برنج -صائب، ح .3

 ترویج و نظام بهره برداری ،دفتر رسانه های ترویجی، نشریه ترویجی، وزارت جهاد کشاورز

 ساقه خوار برنج  بررسی مکانیسمهای مقاومت ژنوتیپهای برنج نسبت به کرم -صائب، ح .4

Chilo suppressalis Walk  پایان نامه دکتری(واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد  -1387  -در استان گیالن(

 تهران -اسالمی

 دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز -1359 -آفات و بیماریهای برنج و روشهای مبارزه با آنها –کمالی  ، ک  .5

 مؤسسه تحقیقات برنج کشور -1388 -رع برنجآفات مزا -مجیدی ، ف .6

بررسی تراکم ساقه خوار برنج پس از برداشت و ارزیابی شخم زمستانه یا کشت شبدربر  -موسوی ، م . ر. و کریمیان، ذ .7

   55شماره  –آفات و بیماریهای گیاهی  -1366 -جمعیت الروهای زمستان گذران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 : 3عنوان پروژه 

 «مورفولوژی گیاه برنج » 

" Rice morphology " 
 

 سمیه عاشــــوری   جو :ــــــــدانش

 اسماعیل پورکاظم ... کارشناس ارشد زراعت  استاد راهنما :

 

 

 مقدمه :

نام اصلی برنج در ایران از کلمه ورنج و یا بارنج گرفته شده و در طول تاریخ بتدریج به ورنج و برنج تبدیل گردیده 

 oryzeaeبه قبیله  oryza spمینامند. برنج زراعی با نام علمی   )بج(است, در برخی از مناطق استان گیالن آن را 

تعلق دارد. یک گیاه علفی روز کوتاه و یک ساله نیمه  gramineae(poaceae)و خانواده  poaideae,زیر خانواده

آبزی است. هر چند برنج در مناطق گرمسیری بعد از برداشت با تولید پنجه های جدید از محل گره ها میتواند به صورت 

عی . گیاه برنج در مرحله رسیدگی دارای یک ساقه اصلی و تعدادی ساقه فر(ratoon cropping)چند ساله رشد کند

معروف به پنجه است.ساقه ها مدور,تو خالی و بند بند هستند که آخرین بند آن,خوشه را به همراه دارد و دارای برگ 

های مسطح بدون دمبرگ و متقابل است.ارتفاع گیاه در واریته ها و شرایط محیطی مختلف تفاوت دارد. ارتفاع برنج از 

متر است. گونه های 2-1ت. ارتفاع ارقام تجاری برنج متر در ارقام شناور متغیر اس5سانتی متر تا 40

دارای تفاوت های مرفولوژیکی اندکی با هم می باشند.مهمترین تفاوت های آنها  o.sativaو   o.glaberrimaزراعی

 است. glaberrimaفقدان انشعابات  ثانویه خوشه و وجود کرک بر روی پوشینه )لما( و طول زبانک در گونه

 یکی برنج شامل :مرحله مرفولوژ

مرحله رشد رویشی شامل جوانه زنی,گیاهچه ای و پنجه زنی و مرحله رشد زایشی شامل تشکیل خوشه و خوشه دهی 

,گلدهی و مرحله رسیدگی دانه است. حاصل هر یک از مراحل ,تشکیل اندامهایی چون:ریشه,ساقه,برگ,گل آذین و دانه 

 اخت. است که به برررسی هر یک از آنها خواهیم پرد

 

 ریشه:

توزیع ریشه در برنج به نحوی است که آن دسته از ریشه هایی که در موقعیت پائین تری قرار گرفته اند نه تنها بزرگتر 

و طویلترند بلکه از قدرت رشد بیشتری نیز برخوردارند. ریشه برنج دارای یک بافت هادی بنام آئرانشیم 

(Aerinchym می باشد که اکسیژن حاصل از ) فرآیند فتوسنتز از طریق این بافت به ریشه منتقل گردیده و بدین ترتیب

( ارقام جدید دارای بافت آئرانشیم بیشتری در ریشه هستند 4در مقابل کمبود اکسیژن در شرایط غرقابی مقاومت می کند.)

یزیولوژیکی باالتری داشته که موجب می شود اکسیژن بیشتری از اندامهای هوایی برای ریشه تأمین شده و ریشه فعالیت ف

 (4باشد.)

سیستم ریشه توسعه یافته عامل مهمی در عملکرد محسوب می شود. الگوی ریشه دهی برنج تابعی از توانایی ژنتیکی و 

شرایط محیطی است افزایش طول ریشه به موازات رشد اندامهای هوایی صورت می گیرد. ظرفیت جذب آب و مواد 

میزان زیادی به مرفولوژی و فعالیت فیزیولوژیکی سیستم ریشه بستگی دارد . اختالف غذایی توسط ریشه برنج به 

موجود در الگوی سیستم ریشه ارقام مختلف برنج ، توجیه کننده تفاوت عملکرد ارقام برنج می باشد. تحقیقات نشان داده 

سبت سطح مقطع آوندهای چوبی به است که ارقام پر محصول هندی و ژاپنی دارای سیستم ریشه ای عمیق تری بوده و ن

سطح برگ آنها زیادتر است که نشان دهنده ی توانایی بیشتر این گیاهان در تأمین آب و مواد غذایی مورد نیاز می باشد . 
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شواهد اخیر نشان دهنده ی آن است که سیستم ریشه ارقام جدید برنج نسبت به ارقام قدیمی کارآیی بیشتری دارند . 

ری با مقایسه ارقام جدید و ارقام استاندارد مشاهده کرده اند که ارقام جدید به واسطه ی رشد بیشتر و پایین دانشمندان بسیا

(در رابطه با رشد ریشه برنج 4بودن نسبت اندامهای هوایی به ریشه قابلیت بیشتری از نظر جذب آب و امالح دارند . )

ی رنگ سفید ، ضخیم و نسبتًا فاقد انشعاب هستند . به مرور این نکته قابل توجه است که ریشه های جوان برنج دارا

( برنج از 7زمان که از عمر برنج می گذرد این ریشه ها طویل, منشعب ، نازک, سست و به رنگ قهوه ای می گردند .)

د که سیستم ریشه ی اصلی یا اولیه خود در طول فاز رویشی ) وژتاتیو ( انشعابات طویل نازک و زیادی تولید می کن

دارای رنگ قهوه ای روشن می باشد . عالوه بر این ریشه های نازک طویل و زیاد برنج دارای تعدادی محدود ریشه ی 

سانتی  25 – 20(ریشه برنج معموأل در الیه های فوقانی خاک و در عمق 5غیر منشعب ضخیم و سفید رنگ است . )

 (6متر قرار می گیرد .)

( سیستم ریشه ای برنج به واریته ، 5افشان است و هرگز به عمق خاک نفوذ نمی کند.) سیستم ریشه دهی برنج گسترده و

 بافت خاک ، حاصلخیزی ، تهویه و وضع رطوبتی خاک بستگی دارد . 

 ( .1ریشه برنج عمدتًا دو نوع است:)

و بعد از مدتی از بین  الف ( ریشه های اولیه: یا ریشه بذری که از بذر منشأ می گیرند که دارای عمر کوتاهتری بوده 

 می روند و وظیفه آنها عمل جذب مواد غذایی در ابتدای رشد گیاه می باشد.

( و 6ب( ریشه های ثانویه ) نابجا ( که از گره های پایین ساقه و ریشه های اولیه با انشعابات فراوان به وجود  می آیند) 

 جایگزین ریشه های اولیه در جذب مواد غذایی می شوند. 

بخش ریشه های حصیری و ریشه های گره ای تقسیم می  2شامل : ریشه های تاجی است که خود به  شه های ثانویهری

شوند . هر دوی آنها از گره ها حاصل می شوند ولی ریشه های گره ای ، از گره های باالی سطح خاک بوجود می آیند 

( ریشه های 1انتی متر ( کشت شوند به وجود می آیند.)س 80و معمواًل در واریته هایی که در آب های عمیق ) بیش از 

نوع هستند ریشه های سطحی یا افشان و ریشه های  2طوقه از گره های پائینی بوجود می آیند . ریشه های طوقه 

 معمولی .

: موقعیکه میزان هوای خاک کم است بطور افقی گسترش می یابند همانطور که این عمل بیشتر در  ریشه های سطحی 

 آخرین مراحل رشد رخ می دهد.

: بصورت لوله ای شکل روی الیه خارجی ریشه ها گسترش می یابند,  آنها در جذب آب و مواد  ریشه های موئین

 (7غذایی نقش مهمی را بر عهده دارند.)

زراعت آپلند ، ریشه برنج تا عمق یک متری یا بیشتر در خاک نفوذ می کند ،  زیرا در آنجا محدودیت نفوذ در سیستم  

اکسیژن وجود ندارد ولی در سیستم های کشت در آب عمیق  به علت محدودیت نفوذ اکسیژن , ریشه برنج به ندرت تا 

های برنج یک نوع بافت هدایت کننده هوا برای  ( هر چند در روی ریشه1سانتی متر ی نفوذ می کند) 40عمق بیش از 

(. ریشه های برنج تا زمان تشکیل پانیکول به حداکثر رشد خود می رسند و در همین مرحله 5تأمین اکسیژن وجود دارد)

به دلیل نیاز زیاد به اکسیژن ، ریشه های حصیری در سطح خاک تشکیل می گردند تا تبادالت گازی به حداکثر برسد . 

(. سازگاری ریشه برنج بیشتر در 1از آن میزان تلفات ریشه ها به مراتب بیش از تولید ریشه های جدید می شوند ) بعد 

زمین هایی است که اکسیژن آن به حالت طبیعی کم باشد  زیرا ریشه این گیاه به اکسیژن هوا نیاز چندانی نداشته بلکه از 

 (. 3اکسیژن محلول در آب استفاده می نماید)

شه ها بایستی عمیقأ و به طور وسیع و یکنواخت نفوذ نمایند تا بتوانند مواد غذایی را بخوبی از خاک بگیرند. هر چه ری

 (7خاک سطح االرض عمیق یا فاصله بین سطح و خاک سفت زیاد تر باشد نفوذ ریشه عمیق تر خواهد بود.)
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 ( :culm or stemساقه ) 

( هر ساقه برنج از یک سری گره 2میان گره است .) 20تا 10استوانه ای شکل و نرم با ساقه برنج توخالی ، افراشته ، 

(node و میان گره تشکیل شده است . طول میان گره ها در واریته های مختلف و در شرایط محیطی مختلف بسیار )

ارای یک برگ و یک جوانه است متفاوت است ، ولی عموما از پایین به باال طول میان گره ها افزایش می یابند. هرگره د

( 3( تعداد گره ها با توجه به دوره رسیدگی ارقام نیز متفاوت است .)1که می تواند رشد کرده و یک پنجه تولید کند.)

( ارقام زود 1گره باالیی دارای میان گره های بلند هستند.) 4 -5عدد هستند که فقط  13 – 16تعداد گره های هر ساقه 

 (3ره کمتری روی ساقه نسبت به ارقام دیر رس می باشند .)رس برنج دارای گ

 30در تعدادی از واریته های برنج که در آب های عمیق کشت می شوند ، میان گره های پایینی آنها به تنهایی بیش از 

مین د که گیاه را روی ز( میان گره های  اصلی که طوالنی شده اند بیشتر تمایل دارن1سانتی متر رشد می کنند.)

میلی متر تغییر می کند البته طول ساقه مربوط  4 -6سانتی متر و قطر آن بین  500- 300( ارتفاع گیاه از 7.)بخوابانند

به تعداد گره ها و فاصله آنها می باشد و همچنین شرایط محیط و نمو نیز در آن دخالت عمده دارد ، ولی در شرایط مشابه  

( طول ساقه بستگی به تعداد میان گره و برگ برنج دارد . از قاعده 5می باشد. ) نمو طول ساقه یکی از مشخصات ارقام

ی تحتانی ترین گره ساقه اصلی برنج تعدادی انشعابات راست نیز خارج می گردد. میان گره های ساقه ی برنج از لحاظ 

 می شود . طول آنها بلند ترپهنا تقریبا یکنواخت هستند و بتدریج که به انتهای ساقه می رسند 

طول اولین میان گره  ساقه ی برنج در حدود یک میلی متر و طول آخرین میان گره به چند سانتی متر می رسد . طول 

نیز می رسد. گره های ساقه های برنج نیز ضخیم تر از  cm 10 – 30بعضی از میان گره های انتهایی ساقه ی برنج به 

رنگی در قاعده میان گره می باشند. ساقه های برنج به دلیل  Rulvinusمیان گره های آن هستند و معموال دارای 

 (5ساختمان مخصوصی که دارند امکان خوابیدن و ورس را فراهم می کنند .)

( 1پنجه تولید می کند.) 5تا  4(و هر گیاه در مزرعه به طور متوسط 3قدرت تولید پنجه در برنج خیلی زیا د است .)

 40تا  30روز بعد از کاشتن بذر شروع می گردد و گاهی اوقات تعداد ساقه های جانبی به  21تا  18عمل پنجه زدن از 

 (. ساقه ی برنج دارای سیستم انتقال هوا است که به بافت های ریشه متصل هستند2عدد می رسند )

بین ساقه اصلی و دومین  ( که معموال ما1به پنجه هایی که از ساقه اصلی بوجود می آیند پنجه های اولیه گفته می شود.)

( گرچه 1( هم چنین پنجه های دوم و سوم نیز ممکن است بهمین طریق بوجود آیند. )7برگ از پایین ایجاد می شود .)

پنجه هنوز به گیاه مادر متصل است در دوره بعدی رشد مستقل می شود بطوری که خودش تولید ریشه می نماید.در پایین 

 قدیمی تر قرار دارد .ترین نقطه ساقه اصلی پنجه 

روز پس نشاء کردن ادامه دارد. پس از حداکثر  50 – 60روز پس از نشاء کردن شروع می شود و تا  10پنجه زدن از 

پنجه زنی تعداد پنجه ها کاهش می یابند چون پنجه های ضعیف از بین می روند.ارقام اصالح شده در مرحله گل کردن 

د کمتری پنجه از بین می روند.با افزایش فاصله بین بوته ها تعداد پنجه در هر بوته دارای پنجه زیادتری بوده و تعدا

(ساقه های 7افزایش می یابد. اگر فاصله بین بوته ها خیلی زیاد باشد ممکن است تعداد پنجه ها در هر متر مربع کم شود.)

بیشتری نسبت به ساقه های ضخیم دارند و  ( ساقه های نازک ، توان تولید2اولیه قطور تر از ساقه های جانبی هستند.)

ضخیم بودن ساقه و میان گره مقاومت به ورس گیاه را بیشتر می کند . میان گره های پایینی کوتاه هستند و نزدیک سطح 

( در فصل بارانی تعداد پنجه 1زمین به صورت فشرده وجود دارند و از گره های این بخش پنجه ها بوجود می آیند..)

(به پنجه هایی که تولید خوشه کنند پنجه مؤثر گفته می شود و پنجه هایی که 7از فصل خشک تولید می شود. ) زیاد تری

 (5عدد میان گره می باشند.) 20تا10(هر ساقه دارای حدود1تولید خوشه نکنند ، پنجه غیر مؤثر نامیده می شوند.)

به شرح زیر است : در انواع زود رس در روی هر ساقه تعداد برگ بر روی ساقه در انواع مختلف برنج متفاوت بوده و 

برگ بوجود  16-17برگ تشکیل می شود مانند برنچ گرم چمپا و غریب .در انواع متوسط رس حدود 15 – 14حدود 
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برگ در روی ساقه بوجود می آید مانند برنج های  19-18میآید مانند برنج سرد چمپا. در انواع دیر رس معموال حدود 

 رم ، دم سیاه  و دم زرد )به طور کلی برنج های گروه صدری( . موسی طا

روز ادامه می یابد و  50 – 55روز و در فصول خشک  40تا  45از نکات قابل توجه آنکه پنجه زنی گیاهان در فصول 

ری خوشه ی در این میان پنجه هایی که زود تر تشکیل می شوند نسبت به پنجه هایی که بعدأ بوجود می آیند ظرفیت بارو

 (6آنها بیشتر بوده و عملکرد شان نیز بیشتر است.)

 

 (:leavesرگ ها)ب

 2(آنها  از گره ها منشا می گیرند و از 7برگ های برنج کشیده ,منفرد و متقابل و دارای رگبرگ های موازی هستند.)

(محل اتصال 2دارد.)( در محل اتصال پهنک برگ یک لیگول طویل وجود 5بخش غالف و پهنک تشکیل شده اند.)

غالف به پهنک را یقه گویند.غالف در طول خود تولید یک شکاف میکند.غالف برگ بصورت حلقه تمام میان گره را در 

( پهنک برگ باریک و دراز و دارای ناخنک بلند و کرکدار هستند. برگ برنج به خاطر وجود لیگول و 5بر میگیرد.)

 (2ابل تشخیص است.)ناخنک خاص خودش از سایر گرامینه ها ق

(غالف های نزدیک قائده گیاه معموأل بلندتر از میان گره 1قسمت بالشتک غالف برگ معموأل با گره در هم آمیخته است.)

هم قرار می گیرند.در برگهای دهم به بعد در  هایی است که آنها را می پوشاند و بدین ترتیب در این محل غالف ها روی

کوتاه تر از میان گره ها می شوند. غالف برنج دارای سلول های اپیدرمی است که اغلب  گیاه برنج غالف ها معموأل

 (5حاوی مواد رنگی بوده و این مواد یا در قائده مواد جمع شده یا بطور یکسان در سطح بشره پخش میگردند.)

همین طور برگهای بعدی بوجود اول ساقه چه از بذر و سپس برگ اولیه و دومین برگ با اولین تیغه برگ بوجود میآید و 

زائده  2طرف قاعده 2(در قسمت پایین پهنک در7می آیند.آخرین برگ که در بر گیرنده خوشه است برگ پرچم نام دارد.)

(گوشوارک یا استیپول برنج 1کوچک بنام گوشوارک وجود دارد که در برگ های پیر امکان افتادن آنها وجود دارد.)

میلی متر طول دارد و معموأل قهوه ای رنگ است و با گل کردن برنج خشک  4 -2داسی شکل و در حدود 

(در قسمت باالی گوشوارک یک الیه نازک دیواره ای بنام زبانک ساقه را احاطه کرده است که ممکن است 5میگردد.)

 (1نوک تیز یا هاللی باشد.)

گوش بوده و دارای 3دارد.این زبانک غشایی زبانک یا لیگول برنج غشایی و بلند بوده و در موقع رسیدن شکاف بر می

سانتی متر است.زبانک برنج معموأل بیرنگ بوده اما ممکن است حاشیه های آن رنگ جزئی زرد  1-15طولی در حدود

(برگ برنج را بوسیله وجود گوشواره و زبانک از سایر علف های 5) گردد. کمرنگ بخود بگیرد که بتدریج محو می

 (7د.)گرامینه تشخیص میدهن

تعداد برگ ساقه اصلی معموأل بیشتر از پنجه ها میباشد و همین طور در پنجه های اول و دوم کمتر است.اولین برگ 

رشد نیافته را که فقط در قسمت قاعده ساقه اصلی وجود دارد و بدون پهنک و برگک دو ناوه است پیش برگ می 

دیده میشود که در بعضی انواع رنگی هستند.آخرین برگ  ( در سطح پهنای برگ برنج کرک های خیلی ظریفی1نامند.)

برنج پهن تر و کوتاه تر از سایر برگ های گیاه برنج است و در زمان به خوشه رفتن به صورت عمودی قرار می 

برگ انتهایی,کوچکتر از برگ 3تا2(معموال2( طول پهنک برگ از پایین بوته به طرف باال افزایش پیدا میکند.)5گیرد.)

(تعداد برگ از 2سانتی متراست.)5تا1سانتی متر و عرض آن 50 -60میانی هستند.اندازه طول پهنک برگ  های

(تعداد برگ بین 1خصوصیات ویژه هر گونه است و غالبا در شرایط محیطی یکسان با تغییر سالهای کشت متغیر است)

(در 5نواع زودرس و خشکه کاری دارد.)عدد متغیر است.انواع دیررس و غرق در آب تعداد برگ بیشتری از ا10 -20

برگ بر روی ساقه  18 -19برگ و در ارقام دیررس  16 -17برگ و در ارقام متوسط رس  14-15ارقام زودرس 

 (1اصلی تشکیل می شود.)
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 دانه:

خوزستان به کلمه شلتوک که عبارت است از دانه برنج همراه با پوست آن میباشد از لغت هندی چلتو گرفته شده که در 

نام چلتوک و در برخی نقاط ایران شلتوک نام دارد.در برخی مناطق کشور به خصوص خوزستان به آن چلتیک نیز گفته 

( از نظر گیاه شناسی دانه برنج یک میوه حقیقی بنام گندمه است بدین معنی که پوسته های میوه و دانه با هم 3میشود.)

 (5گ های مختلف از قبیل زرد,سفید و سیاه است.)(دانه برنج دارای رن4رشد می نمایند.)

جنین دانه ی با پوشینه را در اصطالح شلتوک مینامند که بعدأ با کوبیدن و جدا نمودن این پوشینه ها, دانه برنج معمولی 

و ( برنج قهوه ای ه طور عمده شامل:جنین,آندوسپرم و چند الیه دیواره سلول است که مجموعأ سبوس 5بدست می آید.)

 (1کپک را تشکیل میدهند.)

(ودر ارقام جاپونیکا پوسته,لمایی رشد نیافته و قسمتی از 7پوسته شامل:لما)پوسته خارجی(,پالئا)پوشش داخلی(است.)

دمگل را نیز در بر میگیرد.پوسته سخت و غیر قابل هضم بوده و باید از روی دانه حذف شود.سبوس و کپک نیز بدلیل 

میلی گرم  10 -45ماشین های مخصوص از دانه جدا شوند.وزن یک دانه بدون رطوبت فسادپذیری سریع باید با

(طول و عرض و ضخامت دانه در واریته های مختلف خیلی متفاوت است.وزن پوسته بطور میانگین 1است.)

یشه ای (مقطع دانه های برنج غالبأ ش4گرم است.)25 -45کل وزن دانه را تشکیل میدهد.وزن هزار دانه برنج%20حدود

(. پوسته پوشش سختی برای 7روز پس از باروری دانه به حداکثر وزن خود میرسد.)  21(. 5می باشد )

جزء اصلی لما و پالئاتشکیل شده است,قسمت پشتی شلتوک یعنی بخشی که رو به محور 2(پوسته بذر از 7بذراست.)

نی نقطه مقابل محور گل آذین لما قرار دارد.  پالئا اصلی گل آذین قرار دارد, پالئا نامیده میشود و جزء شکمی شلتوک یع

باالتر از لما قرار دارد و و منشأ لما محور گل آذین است و پالئااز یک دمگل کوتاه منشأ میگیرد.لما و پالئا هر دو به 

( لما 1شکل قایق بوده و دارای انتهای نوکدار هستند.گاهی اوقات نوک لما رشد کرده و به یک ریشک تبدیل میشود.)

لبه لما ,  2(.  1نسبت به پالئا پهن تر است,سطح دانه ی برنج قهوه ای به وسیله لما و بقیه به وسیله پالئا پوشیده می شود.)

لبه های پالئا را از قسمت بیرونی در میان میگیرد و از این رو لما و پالئا به راحتی از هم جدا نمی شوند.لما و پالئا یک 

برگ و پالئا 5باز میشوند و در پایان مرحله گل دهی بسته میشوند و هرگز باز نمیشوند.لما ازبار در زمان گل دهی 

(. بر روی محور سنبلچه 1برگک که هر یک دارای یک دسته آوند هستند, تشکیل شده و ساختمانی شبیه برگ دارند.)3از

ه های سنبلچه معروف است.در قسمت پایین زائده قایق مانند نوک تیز وجود دارد که به عنوان پوش2در زیر لما وپالئا

برآمدگی خیلی کوچک وجود دارد که به سختی می توان با چشم غیر مسلح دید,یکی از آنها در کنار لما و 2محور سنبلچه 

 دیگری در کنار پالئا بصورت متقابل وجود دارد که به آنها لمای عقیم می گویند.

غرقابی درشت تر است و معموال لمای بذر برنج های دیم ریشکدار است.در  دانه برنج های دیم در مقایسه با برنج های

ارقام قدیمی معموال ریشک وجود دارد اما در ارقام امروزی به جهت سهولت در بذر پاشی و برداشت محصول,ریشکها 

انی,بافت فیبری حذف شده اند. لما و پالئااز نظر ساختمان شبیه هم و به ترتیب از خارج به داخل شامل:اپیدرم فوق

اپیدرم,پارانشیم و اپیدرم تحتانی هستند.در اپیدرم فوقانی,سلول ها بطور منظم در ردیف های موازی هم,در امتداد یک 

محور طولی قرار گرفته اند و استحکام دیواره های سلولی مربوط به وجود سیلیس در آنها است که این امر باعث زبر 

سلول های سیلیسی پرزهای تک یا دو سلولی رشد کرده و طویل میشوند که در بخش شدن سطح اپیدرم شده است.در بین 

 (1نوک دانه,تعداد آنها بیشتر و سخت تر است.)

بافت فیبری)اسکلرانشیم(زیر اپیدرم,چند الیه سلول بوجود آورده که ضخیم و چوبی هستند.این بافت در صورت خشک 

آنجایی که این الیه به صورت طولی قرار گرفته است,در نتیجه پوسته شدن شکننده است و با جذب آب محکم میشود.از 

ها براحتی از هم جدا میشوند.دستجات آوندی,به همراه دستجات غالف آوندی زیر بافت فیبری قرار دارند و از قائده 

این سلول ها  پوست به محور سنبلچه متصل هستند.پارانشیم شامل چندین الیه از سلول های پارانشیمی است اما درون
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خالی است و بافت اسفنجی را بوجود میآورد.اپیدرم تحتانی شامل یک الیه سلولی نازک است که با اپیدرم فوقانی تفاوت 

 (1دارد.به این معنی که سطح آنها صاف است و سیلیسی نیست.)

از نشاسته,قند و پروتئین  (اندوسپرم اکثرأ1بخش عمده تشکیل شده که بخش اصلی آن آندوسپرم است.)2برنج قهوه ای از 

(در قسمت قائده شکمی اندوسپرم جنین قرار 7و جربی ساخته شده است.اندوسپرم انبار مواد غذایی برای جنین است.)

خط عمودی که تا 2دارد.در نوک اندوسپرم بقایای قسمت باالیی تخمدان)خامه(وجود دارد.در قسمت کناری برنج قهوه ای 

دارد.فاصله بین لبه های پشتی و شکمی در قسمت مرکزی دانه برنج قهوه ای را پهنای دانه حدودی برآمده هستند وجود 

(  1لبه رو به روی هم در قسمت کلفت تر مرکز دانه,ضخامت برنج قهوه  ای نامیده می شود.)2مینامند و فاصله بین 

الیه سلول جدا کننده تشکیل شده  سطح برنج قهوه ای توسط پریکارپ پوشیده شده است,اما قسمت قائده آن ناف,از یک

الیه سلول پارانشیمی در پایین تشکیل شده است.منشأ سلول های  6-7است.پریکارپ ازیک الیه سلول اپیدرمی در باال و 

اپیدرمی بافت اپیدرمی تخمدان است که در زیر سلول های پارانشیمی بنام مزوکارپ قرار دارد.در دانه های 

رده هستند.در زیر مزوکارپ یک الیه سلول با دیواره های سلولی نسبتأ ضخیم به طور منظم رسیده,سلولهای مزوکارپ م

قرار گرفته اند. در صورت بزرگ شدن عرضی این سلول ها,به آنها سلولهای متقاطع گویند.در زیر سلولهای 

ها سلول های لوله ای  متقاطع,سلولهایی موازی با محور طولی دانه برنج به صورت رشته طویل میشوند.به این رشته

 (1گفته میشود. )

دسته آوند است.یک دسته در سطح شکمی و پشتی و دسته های دیگر در مقابل آن نزدیک سطح شکمی 4پریکارپ دارای 

قرار دارند.دسته آوند سطح پشتی بزرگتر و قابلیت هدایت عناصر آن زیادتر است و تا باالی دانه رشد میکند و وظیفه آن 

دسته آوند دیگر خیلی باریک هستند و تا باالی دانه امتداد 3ل های آلی و عناصر معدنی به آندوسپرم است. رساندن محلو

ندارند و وظیفه آنها تأمین مواد غذایی برای رشد پریکارپ است.پوسته دانه,یک الیه غشإ نازک در داخل پریکارپ است 

الیه نازک از اگزوسپرم وجود دارد که تقریبأ به پوسته  که از پوسته داخلی تخمدان منشأ میگیرد. در زیر پوسته,یک

(الیه آلورون,خارجی ترین الیه بافت 1میچسبد. در دانه رسیده,اگزوسپرم با پوسته دانه مجموعأ پوسته نامیده میشود.)

پتاسیم  آندوسپرم است که تعداد الیه های این بافت به واریته و شرایط محیطی بستگی دارد و غنی از فسفر,منیزیم و

الیه, در  1-2است.سلول های الیه آلورون درقسمت کناری دانه به صورت یک الیه سلول میباشند,اما در قسمت شکمی

الیه سلول دارند,در قسمت نزدیک به جنین,الیه آلورون وجود ندارد.سلول های آلورون کوچک بوده و 5 -6قسمت پشتی

پروتئینی و اجسام لیپیدی در این سلول ها به مقدار زیاد وجود تقریبأ بصورت اتاقک های جدا از هم هستند.اجسام 

دارند,اما دانه های نشاسته در آنها دیده نمیشود.سلولهایی که معموال در یک الیه نزدیک به سلولهای آلورون و به طرف 

آلورون و داخل بذر قرار دارند,الیه زیر آلورون را تشکیل میدهند واز نظر خصوصیات حد واسط بین سلول های 

سلولهای ذخیره کننده نشاسته در داخل بذر هستند.زیر الیه آلورون بافت ذخیره کننده نشاسته قرار دارد. در داخل بافت 

 آندوسپرم ,سلول ها بزرگتر از سلول های آلورون میشوند.

ندوسپرم از سلول های از آنجایی که سلول های بافت آندوسپرم بصورت مایل به مرکز تشکیل شده اند و در نتیجه مرکز آ

منظمی تشکیل شده و معموأل خط مرکزی آندوسپرم به سمت شکمی نزدیکتر است,هر سلول با دانه های نشاسته پر شده 

است. همچنین ممکن است آنها حاوی تعداد کمی از اجسام پروتئینی باشند.بعد از جوانه زنی آندوسپرم جهت تغذیه جنین 

شده,دانه ای است که تمام الیه خارجی آلورون و جنین آن حذف شده است و فقط  به مصرف میرسد. برنج صیقل داده

 (1نشاسته بافت ذخیره ای باقی مانده است.)

میلی  متر است به عبارتی طول جنین دانه برنج 2جنین یک جسم کوچک به طول تقریبی
3

1
(که در 5طول دانه است )

جزء به وسیله ساقه بسیار کوتاهی به نام  2دارد,وشامل ساقه چه و ریشه چه است که این گوشه شکمی آندوسپرم قرار 

میان لپه بهم وصل هستند.برگهای جنینی بوسیله غالف سیلندر مانند بنام غالف ساقه پوشیده شده و ریشه چه نیز بوسیله 

پی بالست)برون پوست(پوشیده شده و بخش یک بافت نرم به نام غالف ساقه احاطه شده است. غالف ساقه بوسیله لپه و ا
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آوندی غالف ساقه نیز به وسیله یک قسمت کوچک با لپه مرتبط است. سلولهای لپه,متحدالشکل و دارای قطر یکسان 

(مدت زیادتری 1هستند و وظیفه آنها جذب مواد غذایی ذخیره از آندوسپرم و انتقال آن به جنین جهت جوانه زنی است.)

 (7م دانه ها بمرحله رسیدگی برسند زیرا خوشه  ها در یک موقع بیرون نمی آیند.)الزم است تا تما

 

 خوشه : 

 ( 2).دانه ها روی یک پانیکول آزاد که در امتداد باالترین گره ساقه است, تولید می شوند و عمومًا غالف دارند

شاخه های فرعی با محورهای ثانوی (و دارای 1ساختمان اصلی گل آذین برنج ، به خوشه ی ) پاینکول ( معروف است)

 ( که در قسمت باالیی آخرین میان گره ) panicle base(. که از بخش هایی چون پایه خوشه ) 3می باشد)

uppermost intternode( قرار دارد و محور اصلی )axis  )rachis  محور فرعی ،rachilla ( branch )  ،

یل شده است .محور اصلی خوشه,از پایه خوشه شروع و تا رأس ( تشک redicle( و دمگل ) spikeletخوشچه )

به طور متناوب انشعابات اولیه نمو می یابد.انشعابات ثانویه از روی آنها بوجود  cm 2-4گره است.در هر 8-10دارای

ست که ( گل آذین برنج بصورت خوشه ای مرکب ا1میآیند. خوشچه ها با دمگل کوتاه بر روی آن استقرار می یابند . )

سنبلچه وجود دارد . هر سنبلچه حاوی  150تا  75(  در هر پانیکول تعداد 2می رسد.) cm 43تا  13اندازه هر سنبله به 

لودیکول می باشد . طول خوشه  2کالله پر مانند و  2پرچم ، یک مادگی با 6یک گلچه بارور می باشد . گلچه ها شامل 

رار گرفته که همان لما و پالئاست . میوه غالفدار شلتوک نامیده می شود که است. دانه برنج در غالفی ق cm 10- 25ها 

ممکن است در اندازه ، شکل، رنگ و طول ریشک روی لما متفاوت باشد. پوسته برنج می تواند به آسانی توسط ساییدن 

یلی بلند( ، بلند ، متوسط و طبقه قلمی ) خ 4جدا و برنج سبوس گرفته یا برنج قهوه ای بدست می آید. انواع برنج ها در 

( از محل هر گره محور اصلی خوشه یک یا چند انشعاب اولیه به وجود می آید که بعدأ از همین 2کوتاه قرار می گیرند.)

انشعابات اولیه چندین انشعابات ثانویه تولید می شود ، که در مراحل بعد از هر یک از این انشعابات ثانویه یک یا چند 

(یا  (straightک گل به وجود می آید . خوشه ی برنج بر حسب وزن دانه های آن ممکن است راست خوشه چه یا ت

 ( باشند . droopyخمیده )

 (6تغییر می کند . ) cm 14-42طول خوشه های برنج بر حسب  ارقام مختلف ، متفاوت است و بین 

می یابد و در نوک نقطه رشد ساقه تشکیل می خوشه ، بخشی از میان گره باالیی است که در غالف برگ پرچم گسترش 

شود . زمانی که طول آن به یک میلی متر برسد با چشم غیر مسلح قابل دیدن است که در این مرحله ، ساختمان کرکدار 

 3( موقعیکه طول خوشه در داخل غالف برگ حدود یک میلیمتر باشد 1بسیار تکامل یافته و سفیدی ایجاد می کند . )

 (7ز اینکه خوشه بیرون بیاید, تولید می شوند.)برگ قبل ا

ما بین باالترین میان گره ساقه و محور خوشه گره نسبتًا توپری وجود دارد که به آن پایه یا قاعده ی خوشه می گویند . 

ند . پایه این گره معمواًل برگ یا جوانه تولید نمی کند ، ولی ممکن است انشعابات اول تا چهارم خوشه ، از آن منشاء گیر

ی خوشه غالبًا به صورت یک حلقه کرکدار مشخص می شود . ناحیه ی پیرامون پایه ، گردن خوشه نامیده می شود . 

محور خوشه, محور  اصلی گل آذین است و از پایه ی خوشه تا نوک آن امتداد یافته است . این عضو به صورت پیوسته 

داشته یا انشعابات خوشه از آن جدا می شوند . نقاط متورم روی محور و توخالی است ؛ مگر در نقاطی که گره ها قرار 

( 1( نامیده می شود) pulviniخوشه ، جایی که انشعابات از آنجا پدیدار می شوند, برآمدگی پانیکول ) بالشتک برگ ( ) 

ی خود انشعابات ثانویه به از هر گره محور اصلی ، انشعابات اولیه تولید می شود و از هر یک از این انشعابات به نوبه 

وجود می آیند . از انشعابات ثانویه ، پایه خوشچه ها ایجاد می شود . انشعابات اولیه ممکن است به صورت واحد یا جفت 

آرایش یافته باشند . ارقام مختلف دارای تفاوت های مشخصی از لحاظ طول ، شکل , زاویه انشعابات اولیه و همچنین 

روز  7ها روی خوشه هستند . زمان الزم جهت باز شدن تمام خوشچه ها در یک خوشه حدود وزن و تراکم خوشچه 
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( ارقام اصالح 1خوشچه روی هر خوشه قرار دارد .) 75-150بوده و تعداد  cm 10-25است . طول خوشه معمواًل 

 (7گل در هر خوشه دارند.) 100 – 120شده 

صورت افزایش در وزن خوشه ) ارقام سنتی ( یا به صورت افزایش در در ارقام مختلف ، افزایش عملکرد می تواند به 

تعداد خوشچه ) ارقام اصالح شده ( دیده شود . خوشچه بر روی پایه یک گل یا دمگل که از لحاظ مرفولوژیکی پایه گل 

 (1آذین محسوب می شود .ظاهر می گردد .)

 2گل وجود دارد که فقط یکی از آنها بارور شده و  3ل دانشمندان علم گیاه شناسی ، در روی هر سنبلک به طور معمو

( از این رو نوک فنجانی 2(و فقط گل باالیی باقی می ماند که رنگ آنهااکثرًا زرد می باشد.)3تای دیگر عقیم می مانند )

( ،  rudimentary glumesشکل دمگل به منزله ی یک جفت گلوم حقیقی که اصطالحًا به گلوم های اولیه موسومند ) 

است که بر روی آن یک گل ساده ایجاد می  rachillaبه حساب می آیند . خوشچه دارای یک محور کوچک ) فرعی (یا 

( ، خالی و یا  sterile lemmansشود . یک جفت برگچه های پایینی محور ، همیشه عقیم هستند و به گلوم های نازا ) 

گلوم های گل دهنده ، شامل لما و پالئا می باشند که لما از محور فرعی گلوم های بیرونی معروفند ، برگچه های باالیی یا 

 ( را تشکیل می دهند.flower،گلچه ) و پالئا از دمگل کوچک منشاء می گیرند، مجموعه لما و پالئا و اجزاء گل داخل آن

ز طول لمای عقیم عمومًا کوتاه تر از پوشینک ها ) لما و پالئا ( هستند و اندازه آن به ندرت ا
3

1
پوشینک ها تجاوز می  

کند . اندازه لمای عقیم ممکن است با هم مساوی یا نا مساوی باشد . در پوشینک ها همواره لما ، بزرگتر و سخت تر 

؛ رشته برگ تغییر شکل یافته طولی یا ناوه است که ناوه میانی ممکن است کرکدار یا بدون کرک باشد  5است و دارای 

( انتهای لما و پالئا توسعه پیدا کرده و نوک تیز شده اند 1ناوه تشکیل شده است . ) 3پالنا کوچک تر و نرم تر بوده و از 

( ، برگ تغییر شکل awnکه به آن اپیکول می گویند . اپیکول ها می توانند بر روی لما و پالئا به وجود آیند . ریشک )

ما ایجاد می شود . سطح لما و پالئا می تواند کرکدار یا بدون کرک باشد و در یافته سوزنی شکل است که از تکامل ل

هنگام ریزش یا خرمن کوبی خوشچه از محل دمگل ) جایگاه اتصال لمای عقیم پایینی و گلوم های توسعه نیافته ( جدا می 

غالف برگ یک بر آمدگی به  ( در دوره آبستنی در ته1شوند . خوشه در مرحله گل دهی به صورت ایستاده قرار دارد)

( 7روز قبل از گل کردن می باشد که در این حالت اندازه خوشه یک میلیمتر است.) 20-25وجود می آید. دوره آبستنی 

ولی بعد از پر شدن دانه به دلیل سنگینی حالت افتاده به خود می گیرد که همین وضعیت از عالئم پر شدن دانه است لما و 

دهی از هم جدا شده و پس از لقاح دوباره بسته شده و بهم قالب می شوند و دانه شروع به پر شدن می  پالئا در هنگام گل

 (7روز پس از تشکیل خوشه انجام می گیرد.) 35( ظهور گل 1کند .)

 (.و یک مادگی5حلقه متناوب قرار گرفته اند) 2پرچم بوده که پرچم ها بر روی  6شاخه پروش و 2گل برنج دارای کالله 

هستند ، لودیکول دو زائده کوچک ،  ) stigma (( و کالله(style( تک برچه ، خامه avaryکه حاوی یک تخمدان )

( .  دانه های گرده برنج در داخل پرچم های استوانه ای 1برگ مانند و گوشتی هستند که در پایه گل قرار گرفته اند . )

عدد قرار دارند. طول دانه های گرده در نوع ژاپنی معمواًل در بعضی مواقع کوتاه تر  500 – 1000شکل برنج به تعداد 

ع برنج هندی می باشد. ) با طولی تقریبًا از انوا
2

1
 mm (.)5  در زمان باز شدن گل متورم شده و به پوشینه و پوشینک )

فشار وارد می آورد و موجب باز شدن گل و قرار گرفتن پرچم ها بر رأس گل می شود . باز شدن بساک ها می تواند هم 

بالفاصله قبل یا بعد از آن باشد . بعد از ریخته شدن دانه های گرده ، لما و پالئا بسته می  زمان با باز شدن پوشینه ها و یا

( اول گل های باالی خوشه باز می شوند. در خوشه های بزرگ گل های ردیف پائین که باز می شوند معمواًل 1شوند .)

از و فشرده وجود دارد و برنج نیز یکی از نیمه ب –( پانیکول در برنج به صورت های باز 7بطور کامل پر نمی شوند.)

 ( 3گیاهان خود گشن می باشد .)

 (6درصد تغییر می کند . ) 0-3برنج گیاهی خود گشن است و میزان دگر گشنی در آن بسته به شرایط مختلف از 
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شد . زاویه محور اصلی خوشه برنج چند ضلعی است . اندازه و تراکم خوشه برنج بر حسب انواع مختلف متفاوت می با

درجه است که به کمک این درجات می توان  60ای که انشعابات اولیه خوشه نسبت به محور خوشه تولید می کند حدود 

تراکم خوشه را مشخص نمود. انبوهی خوشه را می توان با تعداد  دانه در هر واحد طول خوشه اندازه گیری نمود . 

عدد می باشد و مسلمًا بر حسب انواع مختلف متفاوت است .  500تا  50ین معمواًل در برنج تعداد  دانه های هر خوشه ب

هر خوشچه به طور معمول دارای یک گل می باشد و این گل به وسیله ی گلومی یا پوشینه ی وسطی احاطه شده است . 

ظریفتر دیگری رگه در روی خود دارد . طرف مقابل گلومل ، پوشینه  5گلومل دارای اندازه ی بلند و قایقی شکل و 

اندامهای جنسی گل را احاطه می نماید و به نام پالئا یا  پوشینه داخلی شناخته می شود. دو پوشینه کوچک نیزه ای شکل و 

عقیم در قاعده گلومل و پالئا قرار دارند که گلوم یا پوشینه خارجی شناخته شده و بندرت اندازه آنها بیش از
3

1
گلومل می 

 ردد .گ

گلوم در برنج نوک دار بوده و نوک امتداد رشد همان رگه وسطی پشت آن است . معمواًل گلومل ها بدون دندانه هستند 

پوشینه  2ولی در بعضی انواع حاشیه گلومها دارای دندانه های واضحی می باشد. گل های برنج مانند گندم دارای 

ام پوشینه داخلی یاپالئا می باشند. بلندی پوشینه های خارجی بین هفت خارجی یا گلوم ، پوشینه وسطی یا گلومل و سرانج

 و نه میلی متر می رسد و در روی پوشینه وسطی برنج نیز یک ریشک بسیار کوتاه وجود دارد.

سنبلچه برنج بر روی یک دمگل کوتاه بوجود آمده و معمواًل در موقع کوبیدن از آن جدا می گردد، در حالی که بعضی 

 ( .5این دمگل کوتاه و در موقع کوبیدن از دانه ) شلتوک( جدا نمی گردد) انواع
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 : 4عنوان پروژه 

 « بررسی واردات برنج ایران» 

" Rice inport to Iran " 
 

 

 مهـــــــــــــدی ُکهساری       جو :ـــــــــدانش

 اسمـــاعیـــــل پورکاظم ... کارشناس ارشد زراعت      د راهنما : اساتی

  غالمرضا خانکشی پور ... کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی                      

 

 

 مقدمه:

بی رویه و بی ثباتی  ، تولید آن بدلیل نحوه سیاست گذاری، وارداتبرنج دومین محصول زراعی پس از گندم می باشد که 

هزار تن واردات در  11اقتصادی جوابگوی نیاز داخلی نبوده و هر روز تقاضای واردات افزایش می یابد بطوریكه از 

رسیده واین موضوع تا جایی پیش رفته که واردات برنج را  88هزار تن در سال  383به یک میلیون و  1341سال 

روز تبدیل کرده است. واردات بی رویه برنج و سایر محصوالت کشاورزی بعنوان یکی از مسائل اقتصادی و سیاسی 

باعث تخلیه شدن کشور از ارز و پایین آوردن بهره وری و در نهایت فقر عمومی است. چنانکه فقر یکی از عوامل مهم 

زیست از جمله  در امر عدم امنیت ملی است. برخوردها، تشنج ها، فسادها، رفتارهای ناهنجار اجتماعی، تخریب محیط

 موارد برجسته عدم امنیت غذایی هستند. 

به اهمیت برنج بعد از گندم اشاره شده است که بر اساس پیش بینی این برنامه در سال  1400در تدوین برنامه ایران سال 

باید توجه تولید داخلی برنج نه تنها جوابگوی نیاز جامعه خواهد بود و بلكه نیازی به واردات نمی باشد. حال  1400

داشت با کدام سیاست تولید برنج، نظام کشت و استراتژی برنامه ریزان و قانونگزاران کشور می توان به این مهم دست 

 یافت و راه را برای خودکفایی برنج هموار نمود. 

امکان و در مبادالت سیاسی و اقتصادی موجود جهان برای رسیدن به هدف نهایی خودکفایی راهی جزء تولید در حد 

مصرف در حد ضرورت وجود ندارد. باید توجه داشت که هر ساله بدلیل نوسانات شدید قیمت و عدم ثبات نظام کشت، 

سطوح زیر کشت ارقام محلی و اصالح شده به شدت تغییر می کند و همین امر پیش بینی نسبی واردات را مشکل می کند 

هزار  500الی  300الح شده ممکن است نیاز واردات در سال به لذا بر اساس برنامه گسترش سطح زیر کشت ارقام اص

تن افزایش یابد. بنابراین اگر سیاست تجارت و واردات اصالح گردد و ارقام پر محصول مورد توجه قرار گیرند، 

ضرورت خاصی برای واردات وجود نخواهد داشت و این موضوع نقطه عطفی برای رسیدن به ضریب باالتر امنیت 

است زیرا بدلیل تخریب شدید زمین های زراعی کشورهای تولید کننده برنج )شوری خاکها، باال آمدن سطح آبهای غذایی 

 دریا، افزایش بی رویه و تصاعدی جمعیت آنها( آینده تأمین برنج از بازارهای بین المللی را محدود می کند.

 تاریخچه واردات برنج در ایران: 

شمسی صادر کننده برنج بوده است، طی این دهه خود یکی از وارد کنندگان عمده این ـ ایران که تا دهه چهل هجری 

هزار تن  540هزار تن به  11، میزان واردات از 1340 -64محصول محسوب گردیده است؛ بطوریکه طی سالهای 

هزار تن  265ز بیش ا 1350هزار تن، در دهه  15کمتر از  1340افزایش یافت. متوسط واردات ساالنه برنج در دهه 

 84، حدود 1350هزار تن بوده که نسبت به متوسط سال های دهه  555بالغ بر  1360برابر( و در دهه  18)حدود 

بالغ بر  1360سال اول دهه  5میلیارد ریال ارز جمعیت واردات برنج به خارج پرداخت گردیده است. رقم مزبور، طی 

 ( 6میلیارد ریال بوده است.) 101
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، بدلیل افزایش درآمدهای نفتی، واردات اکثر کاالها منجمله مواد غذایی نظیر برنج افزایش 1350ی اولیه دهه ـ طی سالها

سرسام آوری یافت. افزایش درآمدهای نفتی به دولت این امکان را داد که سیاست های وابستگی اقتصاد کشور به خارج 

های بی رویه روستاییان به شهرها آغاز گردید و بیش از  را پیش از پیش به مرحله اجرا در آورد.در پی آن، مهاجرت

میلیارد ریال ارز  131جمعًا حدود  1358ـ  64پیش توجه به بخش های تولیدی به باد فراموشی سپرده شد. طی سالهای 

رابر ب 4/2جهت واردات برنج در اختیار دالالن خارجی قرار گرفته است. الزم به توضیح می باشد که این رقم بیش از 

 (6می باشد.) 1350مجموع ارز پرداختی در دهه سالهای 

 1351در مقایسه با سالهای قبل، در مقیاس وسیعی صورت گرفت. در سال  1350بطور کلی، واردات برنج در سال 

صورت  1350درصد حجم واردات نسبت به سال  50تغییر عمده ای در سیاست های وارداتی برنج روی داد، بیش از 

درصد واردات برنج از  56مریکا نقش عمده ای را در صادرات برنج به ایران بر عهده گرفت، بطوریکه گرفت و آ

به بعد مجددًا نقش کشورهایی چون تایلند و پاکستان در واردات برنج  1355از سال  (6کشور مزبور صورت گرفت.)

ب اسالمی بدلیل تغییراتی که در سیاست های ایران افزایش یافت و نقش آمریکا رو به کاهش نهاد. پس از پیروزی انقال

خارجی کشور صورت گرفت، نقش آمریکا در صادرات برنج به ایران بتدرج حذف گردید و بازار برنج تقریبًا در اختیار 

 کشورهای تایلند، پاکستان و اوروگوئه قرار گرفت. 

بر این پایه استوار بوده که بیش از  بطور کلی، پس از انقالب اسالمی سیاست های خارجی در خصوص واردات برنج

پیش برنج مرغوب تر و ارزان تر با توجه به امکانات ارزی کشور خریداری گردد که البته محدودیت های موجود در 

( 6بازارهای جهانی و پایین بودن کیفیت در برخی از کشورها، همواره از عوامل محدود کننده محسوب گردیده است.)

بطور متوسط ساالنه حدود ششصد هزار تن برنج وارد کشور شده است و شاخص مقدار  1365ـ  68طی سالهای 

، شاخص 1368کاهش یافته است. در سال  1365هزار تن در سال  823به  1364هزار تن در سال  892واردات از 

ساالنه بطور  1368تا سال  1365افزایش یافت و بطور کلی واردات برنج طی سالهای  1457واردات برنج مجددًا به 

درصد افزایش یافته است. وجود  8/46درصد رشد داشته در حالیكه ارزش این واردات ساالنه بطور متوسط  21متوسط 

، پاکستان و 1365( ـ در سال 9اختالف زیاد بین این دو نرخ رشد، عمدتًا نشانگر افزایش قیمت های جهانی برنج است.)

در صادرات برنج به ایران جزء عمده ترین صادرکنندگان محسوب شده اند. سهم  تایلند از جمله کشورهایی بوده اند که

درصد و سهم سایر کشور ها در همین سال ها در  5/36و  8/44این کشورها از واردات ایران در سال مزبور به ترتیب 

ج به ایران از نقش درصد بوده است. طی سالهای بعد نیز کشورهای مزبور در صادرات برن 7/18واردات برنج ایران 

درصد  6/77و  1366درصد در سال  63به  1365درصد در سال  5/36عمده ای برخوردار بوده اند. سهم تایلند از 

، تایلند بعنوان 1365ـ  68( در مجموع طی سالهای 9تغییر یافته است.) 1368درصد در سال  3/40و  1367در سال 

گردید. پس از تایلند، پاکستان در رده دوم جای دارد. سهم این کشور از اولین صادر کننده برنج به ایران محسوب می 

رسیده است. برنج وارداتی  1368درصد در سال  1/14و  1367درصد در سال  2/7به  1365درصد در سال  8/44

رنج نیمه درصد از کل صادرات این کشور به ایران(، ب 83از کشور تایلند شامل برنج پوست کنده ولی با پوست داخلی )

 ( 6درصد( گزارش گردیده است.) 8/8درصد( و خرده برنج ) 2/8سفید کرده یا سفید کرده حتی صیقلی یا براق )

برنج وارداتی از کشورهای زیر خریداری شده است: پاکستان، تایلند، تایوان، ژاپن، کویت،  1368ـ بطور کلی، در سال 

بلژیک، پرتغال، لهستان، آرژانتین، اوروگوئه و استرالیا. میزان واردات در هندوستان، امارات، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، 

هزار تن رسید و در حال حاضر میزان وارد یک میلیون و  924به  76هزار تن و در نهایت تا سال  749به  69سال 

 (6رسیده است.) 88سیصدو هفتادو سه هزار تن در سال 
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 تولید و واردات برنج به روایت آمار: 

هزار تن آن در داخل تولید 600هزار تن در سال است كه یك میلیون و 900میلیون و  2متوسط مصرف برنج در ایران 

 (10شود. )مین ميأهزار تن از طریق واردات ت 300شود و مابقي، یعني یك میلیون و مي

ش براي خودكفایي در تولید برنج، به بیست و چهارم آذر ماه سال گذشته، بانك جهاني به ایران توصیه كرد كه به جاي تال

دردسر این محصول از خارج روي آورد. بانك جهاني در گزارشي با مقرون به صرفه دانستن واردات برنج واردات بي

میلیون دالر به این  300در مقایسه با تولید آن در داخل كشور، اعالم كرد: اجراي طرح خودكفایي برنج در ایران ساالنه 

هزار  900میلیون و  2م كرد: متوسط مصرف برنج در ایران كند. بانك جهاني در این گزارش اعالارد ميكشور زیان و

شود. چنانچه ایران بخواهد این رقم را هم در هزار تن از طریق واردات تأمین مي 300تن در سال است كه یك میلیون و 

بر اساس برآورد بانك جهاني براي  براي واردات آن بپردازد. داخل تولید كند، باید هزینه بیشتري در مقایسه با مبلغ الزم

میلیون دالر هزینه شود. این در حالي است كه براي واردات این حجم  900تولید این میزان برنج در داخل ایران باید 

 ( 10میلیون دالر پرداخت شود.) 600برنج فقط باید 

تن  659هزار و  44یك میلیون و  1384المي ایران،در سال مطابق آمار رسمي اعالم شده از سوي گمرك جمهوري اس

یك میلیون و  85هزار دالر ارزش داشت. سال  284میلیون و  345برنج وارد كشور شده بود كه این میزان واردات 

 1385هزار دالر وارد كشور شد. واردات برنج در سال  188میلیون و  403تن برنج به ارزش  192هزار و  216

به  1385درصد رشد داشت. ایران در سال  8/16درصد و به لحاظ ارزش  4/16به لحاظ وزن  1384سال نسبت به 

وارد كرد. شتاب  1384هزار دالر بیشتر از سال  904میلیون و  57تن برنج و به ارزش  533هزار و  171مقدار 

هزار تن برنج به ارزش  62و كمي فروكش كرد و در این سال به طور رسمي یك میلیون  86واردات برنج در سال 

میلیون دالر وارد كشور شد. با این حال واردات برنج در سال گذشته، باز هم روند صعودي به خود گرفت و در  427

میلیون دالر وارد كشور گردید كه نسبت به مدت مشابه سال 790هزار تن برنج به ارزش  383این سال، یك میلیون و 

 (9درصد رشد داشت.) 85و به لحاظ ارزشي  درصد 30گذشته به لحاظ وزني 

 310هزار تن برنج به ارزش  368اي یافته و در سه ماهه اول امسال كننده(ابعاد نگران1388جاري)این روند در سال

درصد از کل واردات کشور را شامل  66/2و  3میلیون دالر وارد کشور شده است که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 

میلیون دالر وارد کشور شده  97هزار تن برنج به ارزش  250ر حالي است که در سه ماهه اول پارسال، شود. این دمي

شد. به این ترتیب، مطابق آمار درصد از ارزش کل واردات کشور را شامل مي 74/0درصد از وزن و 77/2بود که 

درصد افزایش داشته  35/219و  89/46گمرک، در سه ماهه اول امسال واردات برنج از نظر وزن و ارزش به ترتیب 

 (9است.)

میلیون تن برنج به ایران خبر داد، معاون وزیر بازرگاني و مدیرعامل شرکت  4/1، فائو از واردات 85وقتي در سال 

هزار تن برنج در سال جاري )سال 400بازرگاني دولتي در همان زمان گفت: آمار فائو درباره واردات یک میلیون و 

ارد. محمدصادق مفتح افزود: هیچ زماني این میزان برنج به کشور وارد نشده است و قصد واردات این ( صحت ند85

میلیون تن برنج در داخل کشور تولید شده و فقط کسري آن از خارج وارد  2حجم را نیز نداریم. به گفته وي بیش از 

تن برنج از  192هزار و  216ورود یك میلیون و ، آمار گمرك از 85شود. البته این در حالي بود كه در همان سال مي

مبادي رسمي كشور حكایت داشت. براساس برخی آمارهای موجود، میزان تولید داخل برنج در كشور، بیش از دو میلیون 

هزار تن  600هزار تن، و براساس آمار فقط با واردات  500هزار تن است و میزان مصرف دو میلیون و  200و 

اي در بین محافل اقتصادي دامن زد. هاي گستردهانتشار چنین آمارهایی، به شائبه (3داخل را كنترل كرد.)توان بازار مي

برخي از كارشناسان اعتقاد داشتند كه در پرونده برنج وارداتي، باید به دنبال سرنخي همچون قضیه واردات شكر بود. در 

ازرگاني، به تجار اجازه واردات چند میلیوني شكر به ایران ها از سوي وزارت بمورد شكر، صفر كردن ناگهاني تعرفه

واحد كوچك و بزرگ تولید شكر ختم شد و در مقابل  38تعطیلي حدود را داد كه پایان این ماجرا به تعطیلي و نیمه
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میلیاردها تومان سود به جیب واردكنندگان شكر سرازیر شد.این موضوع سبب شد كه برخي از كارشناسان چنین 

رویه قیمت هایي، افزایش بياریویي را براي واردات برنج نیز محتمل بدانند اما وزیر بازرگاني با رد چنین فرضیهسن

 گوید:داند و ميسابقه ميبرنج در ایران و بازارهاي جهاني را علت واردات این حجم بي

شود و آیا ما باید در تمام کاالها يتومان م 8000اگر جلوي واردات برنج را بگیریم، برنج مازندران هر کیلوگرم »

 ( 3«)خودکفا باشیم؟

گوید: با توجه به اینکه امسال نیازي به واردات برنج نداریم از دولت درخواست در این زمینه دبیر انجمن برنج ایران مي

ر امسال را وی وضعیت تولید این محصول استراتژیك د کنیم که از وارد کردن برنج به داخل کشور جلوگیري کند.مي

هاي شد، شاهد نبودیم و جز در استانبیني ميگوید: خشکسالي را که براي امسال پیشکند و ميخوب توصیف مي

ها هم کاهش سطح زیرکشت نامحسوس خوزستان، فارس و اصفهان، کاهش سطح زیرکشت نداشتیم که البته در این استان

سال گذشته به مقدار کافي 3گوید: در او در مورد واردات برنج مي است و خیلي در میزان تولید برنج تاثیرگذار نیست.

ها بود، با توجه به اینکه وضعیت تولید امسال هم بسیار بینيبرنج وارد کشور شده است و تولید پارسال هم بیش از پیش

قبل انجام شده است، هاي هایي که در سالسازيجاري به عالوه ذخیرهخوب است؛ بنابراین میزان تولید برنج در سال

طور کامل شده است.ایشان با اشاره به اینکه تنها مشکل ما این است که نیازي کشور از واردات برنج بهموجب بي

جمهوري دستور خرید این مقدار برنج تولید دهد: رئیسمقداري برنج از سال گذشته در انبارها مانده است، توضیح مي

 (3دنبال خرید آن نرفت.)کوبي و انبارها مانده بود، دادند، اما کسي به جات شاليداخل را که از پارسال در کارخان

گوید: براي كند و ميدر همین مورد، وزیر بازرگاني به موضوع اعمال ارزش ریالي بر واردات برنج اشاره مي

ال به حساب دولت واریز ری 500اظهاري مقرر شد واردكننده به ازاي هر كیلو برنج وارداتي هزار و جلوگیري از كم

 (8شود.)افزاید: این مبلغ از طریق وزارت جهادكشاورزي براي رفع نیازهاي تولیدكنندگان داخلي هزینه ميكند.وي مي

دهد كه براي نخستین بار و با تصویب دولت، سود مدیرکل دفتر برنج و حبوب وزارت جهادکشاورزي نیز خبر مي

آید كه آیا شود. حال این سؤال پیش ميخیز توزیع ميهاي برنجاورزان استانحاصل از واردات برنج کشور بین کش

تبع آن، كاهش سطح زیركشت برنج در كشور و زیان تولیدكنندگان و در مقابل پرداخت بخشي از رویه و بهواردات بي

برنج تا از راه آن تولید  تر است یا اتخاذ تدابیر مناسب براي وارداتاین زیان از راه درآمدهاي گمركي دولت مناسب

 ؟دچار زیان نشود

 

 تولید برنج در ایران و نقش آن در واردات:

ـ بر نج گرچه در ایران بعنوان دومین غذای اصلی محسوب می شود ولی جایگاه تولید و سطح زیر کشت آن در دنیا 

نقش و جایگاه ایران در تولید برنج دنیا . درصد سهم کل برنج تولید جهان را دارد لذا /5بسیار ناچیز است بطوریكه حدود

(  متأسفانه از جهت واردات برنج جزء چند کشور برتر وارد کننده برنج دنیا است و جای تأمل 9بسیار ناچیز است.)

 21/7نشان می دهد که رشد ساالنه برابر  1377تا  1357زیادی دارد. بررسی تولید برنج در طی دورۀ بیست ساله 

نشان می دهد که عواملی همچون واردات برنج باعث شده است  78تا  66گاه به آمار سالهای بین درصد بوده است ن

بصورت غیر مستقیم با کم کردن انگیزه تولید و گسترش ارقام محلی روند افزایش میانگین تولید در واحد سطح و در 

 (6نهایت تولید کل برنج با نقصان مواجه گردد.)

دویست هزار تن افزایش یافته است، فائو در گزارش خود موسوم  1388برنج ایران در سال بر طبق گزارش فائو تولید 

را یک میلیون و شصد هزار تن برآورد کرد و اعالم کرد  1387به چشم انداز غذای جهانی، تولید برنج ایران در سال 

گذشته از استان های  (8ید.)هزار تن افزایش در سال جاری به یک میلیون هشتصد هزار تن رس 200این میزان با 

شمالی ایران یعنی گیالن و مازندران و گلستان در چندین استان دیگر هم برنج کشت می شود با این همه محصول تولیدی 

داخل کفاف نیاز کشور را نمی دهد و نیاز به واردات داریم. در سالهای اخیر وارد کنندگان برنج هر کیلو برنج پاکستانی 
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ال و هر کیلو برنج تایلندی درجه یک را چهار هزار ریال و برنج درجه دو تایلندی را کیلویی دو هزار را پنج هزار ری

ریال وارد کرده اند ولی متأسفانه می بینیم که پس از برداشت محصول کشورمان هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت بیست 

ت مصرف کننده می رسد و متأسفانه هیچ نظارتی بر این هزار ریال بدس 22هزار ریال و هر کیلو برنج تایلندی با قیمت 

هزار تن برنج طارم در انبارها یا شالیکوبی مشتری مانده است  65تنها در استان مازندران بیش از   (8قیمت ها نیست.)

برنج  و آب و هوای مرطوب منطقه در مدت کوتاهی همه آنها را از قابلیت استفاده ساقط خواهند کرد. وارد کننده های

هزار ریال بهره می برند در حالی که به نظر می رسد هیچ تنظیم بازاری روی قیمت های  19روی هر کیلو برنج حدود 

برنج وارداتی نیست و به تولید کننده داخلی که اکثر آنها زندگی خود را با زمین های زیر یک هکتاری برنج می گذرانند 

 (8د را افزایش دهند.)درصد قیمت های خو 20حتی اجازه نمی دهند 

 

 قیمت برنج تولید داخلی:

افزایش قابل مالحظه یافته است. قیمت های عمده فروشی برنج آن، طی  1346ـ 56ـ قیمت برنج تولید داخلی طی سالهای 

درصد و یا  157درصد و قیمت های خرده فروشی این محصول، طی دوره مزبور  10این دوره بطور متوسط ساالنه 

ترین عواملی که در رشد قیمت های مذکور مؤثر بوده درصد رشد نموده است. عمده  9/9بطور متوسط سالیانه بیش از 

 اند عبارتند از: 

 الف(کیفیت برنج.

 ب(خصوصیات ظاهری و فیزیکی.

 ج(افزایش درآمد اقشار شهری ناشی از رشد درآمدهای نفتی. 

گان قرار برنج های ایرانی در مقایسه با برنج های وارداتی دارای کیفیت بهتری بوده و بیشتر مورد قبول مصرف کنند

می گیرند. بطور کلی تغییر الگوی مصرف اقشار شهر نشین، خود یکی از فاکتورهای اصلی در جهت افزایش مصرف 

رخ داده است بطوریكه  1353بیشترین افزایش در قیمت برنج در سال  1346ـ 56( طی دوره 6برنج تلقی می گردد.)

ای عمده فروشی و خرده فروشی محصول مزبور به علی رغم افزایش شدید در حجم واردات برنج، شاخص قیمت ه

افزایش یافته است. قیمت های عمده فروشی برنج و نیز قیمت های  1352درصد نسبت به سال  52درصد و  61ترتیب 

به چندین برابر افزایش یافته است و  1357خرده فروشی آن، طی سالهای پس از انقالب اسالمی در مقایسه با پایان سال 

ن افزایش آنگونه بوده که رابطه وثبات نسبی قیمت های محصوالت عمده زراعی را کاماًل دگرگون ساخته میزان ای

 ( 6است.)

بطور کلی، پس از انقالب اسالمی گروه های واسطه، سلف خر، تجار و سرمایه داران در ارتباط با تجارت برنج فعالیت 

راه داشتن افزایش هزینه تولید که ناشی از شرایط انقالب بوده های گسترده ای نمودند. این فعالیت های بی رویه به هم

است، قیمت های انواع برنج را با رشد چشم گیر مواجه ساخته است. میزان سود ناشی از فعالیت های داللی در زمینه 

است.  تجارت برنج به حدی بوده است که امکان هر گونه برنامه ریزی دقیق و اجرای آن را با مشکل روبرو ساخته

برنجی که عمدتًا از طریق کمک های دولتی نظیر کود، سم و ماشین آالت تولید گردیده و می بایستی با قیمت های معقول 

 ( 6در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد، وسیله کسب گروهی واسطه قرار گرفته است.)

در آمد؛ لیکن در عمل و در اجرا طرح از طرف دولت به مرحله اجرا  1363ـ طرح خرید برنج داخلی تا شهریور سال 

مزبور با مشکالت فراوانی مواجه گردید. از تاریخ مزبور به بعد، مجددًا توزیع برنج در اختیار بخش خصوصی ) 

متشکل از سلف خر، تجار، محتکران، و سایر واسطه ها( قرار گرفت. واگذاری مجدد توزیع برنج تولید داخلی به بخش 

بطور  1357قیمت عمده فروشی برنج نسبت به پایان سال  1364ش قیمت ها گردید. در سال خصوصی منجر به افزای

درصد افزایش داشته است. میزان این افزایش در قیمت های خرده فروشی برنج از انواع صوری  98/29متوسط سالیانه 

، متوسط هزینه تولید 1362درصد بوده است. در سال  4/27درصد و یا بطور متوسط ساالنه  445درجه یک بیش از 
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ریال و قیمت های معامالتی در سطوح عمده فر وشی  180یک کیلو گرم برنج مرغوب در مناطق شمالی کشور برابر 

، قیمت های عمده فروشی برنج، مسلمًا از 1363ریال گزارش گردید در سال  750ریال و در مواردی  370هر کیلو 

که بدون هیچگونه ضابطه ای در امر توزیع محصول دخالت داشته و  ناحیه وجود واسطه های بیشماری بوده است

 ( 9دارند.)

ـ سیاست های قیمت گذاری برنج در ایران همواره دستخوش تغییراتی بوده است بطوریكه تصمیمات متخذه ضد و نقیض 

خارجی این محصول  بوده و سیاست روشنی را نشان نمی دهد و این امر در میزان تولید خریدهای داخلی و نیز تجارت

مؤثر بوده اند. در قبل از انقالب قیمت برنج تابع عرضه و تقاضا بوده و با واردات هنگفتی که بخصوص بعد از سال 

انجام گرفت، قیمت آن بیشتر در جهت حمایت از مصرف کننده تعدیل گردید. عدم حمایت دولت از تولید کنندگان  1353

حمایت از مصرف کنندگان سبب گردیده که تولید کنندگان برنج در معرض هجوم برنج و تعقیب سیاست های مربوط به 

پس از انقالب، در زمینه واردات و توزیع برنج، بواسطه جنگ تحمیلی و مشکالت ناشی از آن   (9دالالن قرار گیرند.)

قل قیمت خرید برنج تولید مسائلی پدید آمد که بمنظور رفع آنها دولت تصمیم گرفت که با اجرای سیاست های تضمینی حدا

 داخلی، به اهداف زیر دست یابد: 

 اـ استفاده از مکانیزم قیمت برای افزایش تولید 

 ـ ایجاد رابطه منطقی بین قیمت برنج با سایر کاالهای مورد نیاز کشاورزان 2

 ـ جلوگیری از زیان تولید کنندگان و تأمین هزینه های تولید3

 ( 6یش تولید ارقام پر محصول.)ـ گسترش سطح زیر کشت و افزا4

بطور کلی پس از شروع جنگ تحمیلی واردات برنج کاهش یافت و بدنبال آن قیمت برنج های تولید داخلی افزایش قابل 

مالحظه ای نمود و این افزایش انگیزه ای در جهت فزونی تولید )بویژه ارقام پر محصول( شد. پس از فروردین سال 

ن ضعف دولت در سیستم کنترل خروج بدون مجوز برنج از مناطق شمالی به سایر مناطق ، به عّلت آشکار شد1361

با واگذاری برنج به بخش خصوصی، وظیفه قیمت گذاری انواع برنج  1361مصرف، قاچاق آن افزایش یافت. در سال 

ته به وزارت تولید داخلی و صدور مجوز خروج از مناطق تولید به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی وابس

خرید برنج مجددًا به بخش دولتی یعنی تعاونیها محول شد و حداکثر قیمت تضمین  1363بازرگانی محول گردید. در سال 

درصد از کل مبلغ دریافتی از بابت فروش برنج به  10ریال تعیین گردید که به میزان  250خرید برنج از قرار هر کیلو 

دولتی در اختیار زارعین قرار داده می شد که مابه التفاوت آن با بازار آزاد حدود دولت، کاالهای مختلف با قیمت های 

( علل اصلی افزایش قیمت برنج عالوه بر تقاضا، افزایش هزینه های 6ریال در هر کیلو به قیمت برنج می افزود.) 50

کیل می دهد، عنوان شده است. در درصد هزینه تولید را تش 90تولید بویژه هزینه های دستمزد نیروی انسانی که حدود 

درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. در سال مذکور، دولت متوسط  30تا  20سطح دستمزدها حدود  1362سال 

ریال تعیین نمود به همین عّلت قسمت عمده تولید برنج  250قیمت تضمینی هر کیلو برنج صدری در گیالن را حدود 

محلی جذب گردید، چرا که این عوامل برنج را با قیمتی باالتر از قیمت تعیین شده خریداری  داخلی توسط دالالن و تجار

 ( 6نمودند.)

، قیمت عمده فروشی برنج در استانهای گیالن و مازندران با ادامه روند گذشته در سطح نسبتًا پایین 1363در اوایل سال 

با آزاد  1363و از نوسانات کمتری برخوردار بود ولی در سایر نقاط کشور قیمت نسبتًا افزایش یافت. در نیمه دوم سال 

ازار، قیمت برنج مرغوب در استانهای مرکزی تنها طی چند هفته شدن حمل و نقل برنج عرضه محصول جدید در ب

در اکثر استانها از  1363تعدیل گردید و بر عکس در استانهای شمالی، قیمت افزایش پیدا نمودند و سپس تا پایان سال 

ه عدم ثبات در روند تصاعدی پیروی کرد زیرا اکثر خانواده ها مبادرت به خرید و ذخیره سازی برنج نمودند و در نتیج

سیاست قیمت گذاری و مقررات بازرگانی داخلی، تب معامالت برنج شدت یافت و قیمت آن با سرعت زیادی باال رفت. 

، سیاست قیمت گذاری برنج عماًل از کنترل دولت خارج گردید و در سال مذکور نه تنها نرخ های اعالم 1364در سال 
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ریق مخلوط نمودن واریته های نامرغوب به مصرف کنندگان اجحاف نمودند. شده رعایت نمی گردید بلكه واسطه ها از ط

در نتیجه قیمت برنج در این سالها افزایش قابل توجهی یافت و سود سرشاری عاید تولید کنندگان و واسطه ها گردید و 

و نتوانست هم پای بود که در این سال قیمت برنج داخلی باال رفت  86بالخره در سالهای اخیر معضل برنج در سال 

برنج خارجی بهای خود را پایین آورد. نتیجه اینکه تغییرات پی در پی سیاست های دولت در مورد نحوۀ مبادالت برنج، 

یکی از دالیل عمده احتکار برنج در روستاها از طریق انتظار جهت آزاد سازی خروج برنج از استانهای شمالی گشت که 

قیمت برنج و در نتیجه هزینه های تولید آن گردید. عامل دیگر در ارتباط با افزیش قیمت این امر منجر به افزایش نسبی 

برنج، تغییر مداوم رابطه مبادله بین محصول داخل و محصوالت خارج از بخش کشاورزی گردیده است و به همین دلیل 

 اعالم قیمت های تضمین بر اساس 

حمایت از تولید کننده و برقراری یک رابطه بین قیمت محصوالت  هزینه های تولید نتوانست نقش مؤثری را در جهت

 ( 9مختلف کشاورزی ایجاد نماید.)

 

 مصرف برنج در ایران و نقش آن در واردات: 

نوع غذا با برنج طبخ می گردد که شامل انواع پلو، آش، خوراک و تنقالت است. انواع غذاهایی که  113در ایران حدود 

 18نوع پلو و انواع خورش،  25نوع پلو و چلو،  40ز برنج در ایران طبخ می گردند عبارتند از: معمواًل با استفاده ا

 ( 2نوع دسر و تنقالت و یک نوع ساالد.) 9نوع خوراک،  11نوع آش و سوپ، 

به این طرف مصرف برنج در ایران رفته رفته عمومیت یافت و بعنوان کاالیی ضروری، بعد از گندم  1350از دهه 

که درآمد نفت بدنبال افزایش بهای آن  1353ین عنصر مهم غذایی و در ردیف کاالهای اساسی جای گرفت. در سال دوم

مصرف  1356باال رفت، قدرت خرید خانوارهای شهری نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت بطوریکه در سال 

افزایش از محل واردات تأمین گردیده است، چرا  کیلوگرم بالغ گردید. قسمت عمده ای از این 7/42سرانه کل کشور به 

که تولید نتوانست به موازات مصرف و متناسب با آن افزایش یابد. در سالهای اخیر سیاستهای درستی در قبال افزایش 

 تولید و کاهش واردات اتخاذ نشده و امید 

 ( 2می رود در سال های آتی روند واردات با محدودیت بیشتری مواجه شود.)

 1355کیلوگرم در سال  4/308به  1350کیلوگرم در سال  4/146مصرف ساالنه خانوار از  1350ـ  55ی سالهای ط

درصد(. این رشد بی سابقه مصرف باعث گردید که واردات برنج نیز در  1/16افزایش یافت ) بطور متوسط ماهانه 

چرا که تولید داخلی توان مقابله با چنین تقاضای جهت پاسخگویی هر چه بیشتر به نیازهای داخلی، بشدت افزایش یابد، 

تقاضا در پی افزایش قیمت ها تا حدودی فروکش کرد و بدین ترتیب سطح مصرف  1356فزاینده ای را نداشت. در سال 

 ( 2کیلوگرم در سال تنزل نمود.) 9/296خانوار ساالنه بطور متوسط به 

افزایش و سپس  1355کیلوگرم در سال  8/64کیلوگرم به  8/30میزان مصرف سرانه برنج از  1350ـ  57طی سالهای 

کاهش یافت. با استناد به ارقام حاصل از نتایج آمارگیری از بودجه خانوار شهری می  1357کیلوگرم در سال  8/52به 

ال پیدا نمود. این وضعیت در س 1355توان گفت مصرف سرانه برنج در مناطق شهری کشور با افت شدیدی پس از سال 

کیلوگرم رسید در سال مذکور مصرف ساالنه برنج یک خانوار شهری بالغ  9/37اندکی بهبود یافت و به میزان  1363

درصد( از محل واردات تأمین گردیده است. از تولید داخل نیز  64کیلوگرم آن ) 5/115کیلوگرم بوده که  48/180بر 

درصد به برنج گرده، خرده و سایر انواع برنج  6پا و درصد به برنج چم 3درصد به برنج صدری و دم سیاه،  27

درصد از هزینه برنج مصرفی نقاط روستایی کشور  80چنین برآورد شد که حدود  1363مربوط بوده است. در سال 

کل میزان  1363درصد آن به برنج وارداتی تعلق داشته است. در سال  20مربوط به انواع برنج تولید داخلی بوده و تنها 

رف برنج در نقاط روستایی استان مازندران از محل تولید داخلی تأمین گردید در حالیكه در نقاط روستایی استان مص

 ( 9گیالن حدود دو درصد برنج مصرفی خانوار از محل واردات بوده است.)
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از  بر اساس نتایج حاصل 1363نوع و مقدار برنج مصرفی در نقاط مختلف شهری کشور متفاوت است. در سال 

آمارگیری بودجه خانوار در مناطق شهری مصرف ساالنه برنج یک خانوار در استانهای گیالن و مازندران به ترتیب 

 98کیلوگرم برآورد گردید در حالیكه این رقم برای نقاط شهری استانهای یزد و سمنان به ترتیب  244کیلوگرم و  292

تایج، بیشترین مصرف برنج نوع صدری دم سیاه در استان های کیلوگرم بوده است. بر اساس همان ن 110کیلوگرم و 

گیالن و مازندران و کمترین آن در استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان برآورد شده است. در سایر مناطق شهری 

درصد کل برنج  64کشور برنج وارداتی سهم عمده ای در تأمین برنج مصرفی خانوارها را بر عهده دارد و حدود 

طرح تضمین خرید برنج عماًل متوقف گردید و هر ساله  1364مصرفی در این نقاط را شامل می شد. در نهایت در سال 

 ( 6بر میزان واردات اضافه گشت و در مقاطع مختلف دولت سعی کرد که اهرم واردات برنج و توزیع آن را کنترل کند.)

برنج در سطح جهان شناخته می شود. به گزارش دفتر ـ در حال حاضر ایران بعنوان سیزدهمین کشور پر مصرف 

کیلوگرم برنج مصرف می کند. در میان  5/45وزارت کشاورزی آمریکا، هر ایرانی در یک سال بطور متوسط 

کیلوگرم برنج در سال در جایگاه نخست مصرف این محصول قرار دارد. در  217کشورهای جهان برمه با مصرف 

ر بین کارشناسان کشاورزی و مسئوالن وزارت بازرگانی اختالف وجود دارد کارشناسان مورد مصرف سرانه برنج کشو

کیلو را مورد  44کیلوگرم در سال است ولی وزارت بازرگانی رقم  36انجمن برنج عقیده دارند که مصرف سرانه کشور 

دات موقعی صورت می گیرد که توجه قرار داده است و هر ساله بر همین پایه برنج وارد می کند و گاهی هم درست وار

 ( 3فصل برداشت برنج های بومی است و طبعًا این واردات نابهنگام تأثیر منفی بر قیمت برنج داخلی می گذارد.)

میلیون تن برنج  3/1ـ بیش از 87هزار تن در سال است، سال گذشته یعنی سال  400ـ در حالی که نیاز به برنج خارجی 

کیلو اعالم می کند و نیاز ساالنه کشور را  40بازرگانی سرانه مصرف برنج را بیش از  وارد کشور شده است. وزارت

میلیون تومان می رساند اما واردات یک میلیون و سیصد و هشتاد و سه هزار تن حتی از این رقم هم باالتر  8/2به 

میلیون تن برنج  9با احتساب میلیون تن برنج رسمًا وارد کشور شده است که  4( طی سه سال و نیم گذشته 7است.)

میلیون تن برنج در سال های اخیر مصرف شده است و یا در انبارها مانده است و حال آنکه نیاز  13داخلی بیش از 

میلیون  750میلیون تن برنج مازاد در کشور موجود است و برای این مقدار برنج حداقل  2تن بود و بیش از  11کشور 

 ( 10ده است.)دالر ارز از کشور خارج ش

 

 وارد کنندگان برنج یا عمده فروشان: 

ـ وارد کنندگان و عمده فروشان از طریق نمایندگان محلی یا نمایندگان کمیسیون خارجی و یا مستقیمًا از صادر کنندگان 

خارجی و مؤسسات دولتی خارجی، واردات برنج را صورت می دهند. اکثر آنها در ارتباط با واردات غالت و توزیع آن 

نمایند احتمااًل به عمده فروشان، عمده فروشان جزء، متصدیان حمل و  در داخل فعالیت می کنند و برنجی را که وارد می

نقل، توزیع کنندگان، سوپر مارکت ها، تعاونیها و متصدیان توزیع مواد غذایی می فروشند. تعدادی از آنها برنج های 

ی گیرد و یا اینکه در وارد شده را مجددًا به کشورهای همسایه صادر می نمایند. این صادرات مجدد، یا مستقیم صورت م

محل به وارد کنندگان خارجی فروخته می شود. این وارد کنندگان محصول خریداری شده را با هزینه خود و با کامیون و 

یا کشتی های قدیمی عربی، به کشور مقصد حمل می نمایند. عمده فروشان و متصدیان حمل و نقل اگر چه گاهی اوقات 

نندگان در کشورهای تولید کننده خریداری می نمایند ولی معمواًل محصول یاد شده را از وارد برنج را مستقیمًا از تولید ک

کنندگان دریافت می کنند. آنها غالت و سایر محصوالت غذایی و گاهی کاالهای مصرفی را در سراسر کشور توزیع 

خوارو بار فروشیها در سراسر کشور  نموده و به عمده فروشان می فروشند. عمده فروشان نیز آن را به خرده فروشان و

توزیع و بدست سایر مصرف کنندگان می رسانند. توزیع کنندگان برنج در بازارهای سنتی شهری و یا در نواحی 

روستایی استقرار یافته اند و محصول را به خرده فروشان و خواروبار فروشی ها تحویل می دهند و اغلب مصرف 

 ( 4پوندی یا بیشتر جهت مصرف خانواده خود می خرند و به مصرف می رسانند.) 100کنندگان برنج را در کیسه های 
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در کشور هایي که در ساحل دریا واقع شده اند، متصدیان مذکور برنج را به واردکنندگان خارجی، تجار و یا مسافرین 

کنندگان بسته بندی نموده و آن می فروشند. تعدادی از متصدیان بسته بندی، برنج را در مبادی خرید در حد نیاز مصرف 

را آماده خرده فروشی می نمایند. در مراحل مختلف بازاریابی و فروش برنج، سوپر مارکت ها و تعاونی ها عملکرد 

مشابهی دارند آنها نظیر وارد کنندگان برنج را چه بصورت مستقیم و چه از طریق نمایندگی ها وارد می نمایند. گاهی 

را از وارد کنندگان و یا از تولید کنندگان و یا نمایندگی های آنها خریداری می کنند. نقش سوپر  اوقات نیز این محصول

مارکت ها در توزیع برنج بین مصرف کنندگان قابل توجه است زیرا این عده انواع متعددی از برنج را عرضه می کنند 

ا باسماتی پاکستان، باسمانی هندی، مصری کال، ( گرفته تParboiledکه شامل بهترین برنج های دانه بلند نیم جوش )

 ( 4رز استرالیایی، کامولینوی ایتالیایی و غیره می باشند.)

تفاوت بین قیمت های خرید و قیمت های فروش این نوع برنج ها بسیار کم است و این موضوع حداقل در مورد عمده 

فروشی برنج ها صادق است. تعاونی ها اغلب دارای مراکز تجاری و سوپر مارکت هایی می باشند و در جریان فعالیت 

از کشورها از حمایت دولت برخوردار هستند و برنج  خود با بخش خصوصی رقابت می کنند. این تعاونیها در تعدادی

مورد نیاز خود را مستقیمًا از خارج وارد می کنند و یا اینکه در خارج از کشور دارای نمایندگی هایی می باشند که برنج 

 ( 4را خریداری نموده و جهت آنها ارسال می نمایند.)

تأمین غذاهای آماده که سهم قابل توجهی از بازار برنج را در  ـ مؤسسات دیگری نیز وجود دارد مانند مؤسسات و صنایع

اختیار دارند. کارگرانی که از محل سکونت خود دور هستند و در صنعت نفت و سایر پروژه های بزرگ کار می کنند 

 در قالب تعاونی هایی که توسط خود کارگران اداره می شوند و یا اینکه توسط افراد متخصص در زمینهء تأمین

 (4خواروبار و سایر مواد غذایی سرپرستی می گردند، به تأمین مایحتاج برنج اعضاء اقدام می کنند.)

 واردات بی رویه برنج باسماتیک: 

ـ اخیرًا برنج های معروف باسماتیک در بازار کشور با بسته بندی زیبا و شكیل، در انواع گران تر و با مزه و پخت عالی 

ث قیمت بسیار با صرفه تر از بهترین برنج های تولید داخلی نظیر طارم صدری، هاشمی، بی مشاهده می شوند که از حی

( ـ 3نام، رشتی و ... می باشند و در جای جای کشور حتی در روستاهای شمال نیز برنج باسماتیک عرضه می شود.)

 ن کرد: واردات بی رویه بی رویه برنج چند ایراد اساسی دارد که می توان به شرح زیر عنوا

 الف( تغییر ذائقه مردم کشور:

مردمی که با عطر و طعم برنج های داخلی نظیر رشتی، فریدونکناری، لنگرودی و دیگر شالیزارهای مهم کشور به  

مهمانان خود پز می دادند اینک نه برای خود بلکه حتی برای مهمانان خود نیز برنج باسماتیک بر سفره می آورند و در 

لخ چای کشور تکرار می شود. یعنی زمانی که ذائقه ایرانی چای سیالن و کلکته را می پسندند، دیگر حتی واقع داستان ت

 چای بهاره الهیجان را کسی مشتاق نیست. 

 ب( سرمایه گذاری در شالیزارهای کشور:

یسه با هزینه در صورت استمرار واردات برنج خارجی و با این قیمت که بدست مصرف کننده کشور می رسد و در مقا 

باالی تولید برنج داخلی، هر گونه سرمایه گذاری در شالیزارهای کشور از قبیل احداث سد، شبکه کانالهای آبیاری و 

 زهکشی، یکپارچه سازی به هیچ وجه تحلیل اقتصادی ندارد. 

 ج( از دست دادن بخشی از فرهنگ دیر پای کشور. 

 ان و اشتغال های وابسته به آن.د( تهدید معیشت و اقتصاد بخش عظیمی از مردم

 هـ( تأثیر این فرآیند بر تولید سایر محصوالت: 

زمانی که شالیزار به شالی اختصاص نیابد؛ دیری نخواهد کشید که درگیر تغییر کاربری خواهد شد که یکی از آنها باغ 

د به حکم قانون عرضه و تقاضا خواهد بود ورود به بازار انواع محصول جدید از باغ هایی که جدیدًا احداث شده ان

 ( 3موجب کاهش قیمت و در نتیجه ضرر به باغداران قدیم و جدید خواهد شد.)
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 وزیر بازرگانی از واردات حجیم برنج به کشور: دفاع معاون

از قبیل برنج، شکر و دیگر  محصوالت کشاورزی نسبت به واردات بی رویه محصوالتی به دنبال اعتراض تولیدکنندگان

دولت از واردات محصوالت  وزیر بازرگانی ایران در گفت وگویی با پایگاه اطالع رسانی محصوالت باغی، معاون

 او در گفت وگو با  .تولید کنندگان و عدم بهره وری در تولید انداخت کشاورزی حمایت کرد و مشکالت را به گردن

منتهی به آبان ماه  ت که بنا بر آمار گمرک در هشت ماههواردات پرداخ پایگاه اطالع رسانی دولت در حالی به حمایت از

میلیون  5/1سال به بیش از  کشور شده و پیش بینی می شود این میزان تا پایان هزار تن برنج وارد 920بیش از  1388

با دفاع  گوایشان در این گفت و .میلیون تن است است که نیاز وارداتی کشور به برنج حداکثر نیم تن برسد و این در حالی

اما در این خصوص  گذشته تاکنون همواره متهم به واردات بی رویه بوده از واردات اظهار داشت؛ دولت از سال های

کاالهایی از قبیل برنج، شکر و چای که  وی اضافه کرد: در واردات .شده است چند نکته مهم همواره مغفول واقع

دولت و شرکت های دولتی هیچ نقشی نداشته اند و  برده می شود، واردات بی رویه در موردشان به کار اصطالح غلط

دیگر این است که دولت نمی تواند بر  وی با بیان اینکه نکته مهم  .این اقالم توسط بخش خصوصی وارد شده است تمام

 60کشور واحد مورد نیاز  100داشت: اگر از  قانون برنامه چهارم از واردات جلوگیری کند، اظهار اساس نص صریح

این  نیاز باشد، دولت بر اساس قانون نمی تواند واردات درصد واردات 40تولید داخل وجود داشته باشد و به  درصد

نکته بعدی به بحث : به گفته معاون وزیر بازرگانی  .واردات بیشتر شود مقدار کاالها را به گروه خاصی سپرده و مانع

یا افزایش واردات استفاده می  مواره از آن به عنوان ابزاری برای کاهش ودولت ها ه تعرفه واردات مربوط می شود که

به صورت  این ابزار همواره با محدودیت هایی مواجه است . این مسؤل تاکید کرد: افزایش تعرفه کنند اما استفاده از

متضرر می شود  موضوعتأثیر می گذارد و نه تنها مصرف کننده از این  مستقیم روی سطح قیمت ها در داخل کشور

بارها  وی با اشاره به اینکه این سیکل   .قیمت تمام شده نیز افزایش پیدا می کند بلکه هزینه عوامل تولید و در نتیجه

پدیده قاچاق کاال  از سوی دیگر کشور ایران همواره با :نیست، تصریح کرد تکرار می شود و دیوار تعرفه راه حل اساسی

ضریبی به نام ضریب  وی ادامه داد: در بحث واردات  .اقتصاد کشور دارد خرب زیادی رویمواجه است که اثرات م

شاخص ها متفاوت است و برای  کاالهای مختلف بسته به نوع، حجم، ماندگاری و دیگر مؤثر تعرفه وجود دارد که برای

ما میزان تعرفه را بیشتر از ضریب  ایشان در این گفت وگو افزود: اگر  .درصد است 45تا  40 کاالیی مانند برنج بین

به قاچاق کاال افزایش قابل توجهی خواهد یافت  افزایش دهیم آنگاه هزینه واردات کاال از مبادی رسمی نسبت مؤثر تعرفه

همواره انگشت اتهام واردات بی رویه  وی اضافه کرد: با این وجود  .این رو معضل قاچاق هر روز تشدید می شود و از

واردات همواره زمان،  ایشان با بیان اینکه در مورد  .بوده حال اینکه دولت در این زمینه مقصر نیست تبه سمت دول

قیمت محصوالت در ایران را  و از چرایی انجام واردات غفلت شده است، تولید گران میزان و قیمت مورد توجه بوده

را به صورت رایگان در اختیار شرکت  دولت زمیندانست و گفت: به طور مثال در مورد نیشکر  یکی از دالیل واردات

تراکتور را به صورت یارانه یی در  قرار داده و از سوی دیگر سوخت، برق، قطعات صنعتی و کشت و صنعت نیشکر

 کشوری مانند برزیل که شکر را بدون هیچ یک از این کنندگان این محصول قرار می دهد اما باز محصول اختیار تولید

 200 حمل نیز به آن اضافه می شود، در بنادر کشور کیلویی لید می کند و چند دست هم می چرخد و هزینهامتیازات تو

این قضیه صادق است و دولت کود،  وی اضافه کرد: در مورد برنج هم  .تومان از محصول داخل ارزان تر است

کشاورزان قرار می دهد به طوری که اختیار  قطعات صنعتی و تراکتور را به صورت یارانه یی در سم،سوخت، برق،

مندی از  می دهد اما قیمت برنج پاکستانی و هندی بدون بهره میلیارد تومان یارانه کود و سم 900تا  800ساالنه  دولت

این مسؤل با   .پایین تر است واسطه گری و حمل و نقل باز هم از برنج ایرانی این امتیازات و پس از افزایش هزینه های

داشت: در حالی که شالیزارهای کشور فاقد  هکتاری برنج به معنای تولید غیراقتصادی است، اظهار ./6نکه تولید بیان ای

 مانند پاکستان دو چین و در کشور تایلند سه چین و یک بار از آن برداشت می شود اما در کشورهایی زهکشی است

اعالم کند چرا هزینه تولید در ایران باال است  ون آنکهمعاون وزیر بازرگانی بد برداشت محصول برنج انجام می گیرد.
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تکنولوژی  برد، گفت: در کشور ما مراحل کاشت و برداشت فاقد چرا فناوری پیشرفته را نمی توان در ایران به کار و

درصد  70یعنی  درصد است که پایین تر از ضریب جهانی 50تکمیلی  است و ضریب تبدیل برنج از شالی در صنایع

قیمت تمام شدهء  دولت، وی با بیان اینکه این موارد همه موجب افزایش به گزارش پایگاه اطالع رسانی  .است

دلیل عدم رفع این  دولت بر اساس کدام مجوز قانونی و شرعی می تواند به محصوالت داخلی می شود، تأکید کرد:

خرید برنج کیلویی دو هزار تومان  ا با اجبار بهمیلیون نفر از مردم ر 70واردات،  مشکالت و صرفًا با افزایش تعرفه

حمایت کرد، افزود: واردات  می توان یک تولید غیربهره ور را با دیوار تعرفه وی با اشاره به اینکه تا کجا  .جریمه کند

 می کنند و راه حل این موضوع که برخی افراد ناآگاهانه و یا با اغراض سیاسی مطرح بی رویه نشانهء  غلطی است

 .و تولید گلخانه یی محصوالت است قبیل کشت های غیربهره ور، عدم احصای تکنولوژی روز رسیدگی به معضالتی از

 50عنوان کرد و اظهار داشت:  افزایش نرخ تعرفه و اختصاص یارانه ها را غیراصولی وی حمایت از تولید به وسیله

که مبین است غیرموثر بودن این اقدامات  مایت شد اما چیزیتولید گلخانه یی خودرو در کشور ح سال با دیوار تعرفه از

سلولزی و تولید کنندگان  صنایعی از قبیل الستیک سازی، روغن نباتی، صنایع وی ادامه داد: چگونه است  .است

عمدتًا شکالت سازی که  به گفته وی در صنایع شیرینی و  .بهداشتی از واردات گالیه ندارند پودرهای شوینده و کاالهای

پتروشیمی هیچ مزیت نسبی ندارد، با  است و به دلیل عدم وجود پایه هایی از قبیل نفت و و کاکائوی آن وارداتی شکر

میلیون دالر از ایران به کشورهای  600بیش از  روز نه تنها نیاز داخل را فراهم کرده بلکه ساالنه احصای تکنولوژی

 حمایت غیراصولی شده اند به دلیل عدم رقابت پذیری یعی که هموارهصادرات نیز می شود اما محصوالت صنا دیگر

هدایت سرمایه در جهت رفع این مشکالت عنوان  وی نقش دولت را برنامه ریزی و  .همواره با مشکل مواجه بوده اند

تسهیالت  رائهاست و دولت کارهای خوبی در این زمینه و ا گفت: هر چند انتقاداتی در این زمینه به دولت وارد کرد و

کنندگان بستگی  درصد به تقاضای تولید 70درصد مشکل را حل می کند و  30انجام داده است اما اقدامات دولت تنها 

رسانه یی می تواند محصول  کننده با یک مصاحبه مطبوعاتی یا ایجاد یک فضای دارد. وی تصریح کرد: وقتی یک تولید

آینده  وی با بیان اینکه دولت در.درنمی دهد به هزینه های افزایش بهره وری تنبفروشد قطعًا  خود را به قیمت تمام شده

کرد، اظهار داشت:  معضالت خود قدم برمی دارد با جدیت حمایت خواهد نیز از صنایع غیربهره وری که در جهت رفع

 (10).ه سر می برندتومان ب افزایش بهره وری در رؤیای برنج کیلویی پنج هزار برخی هنوز به جای حرکت در جهت

 گزارش مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مورد آلودگی برنج های وارداتی:  

رئیس مؤسسه تحقیقات برنج اعالم کرد: طبق بررسی های انجام شده توسط مؤسسه تحقیقات برنج که با کمک یک محقق 

هندی وارداتی با توجه به ویژگی های  ایرانی عضو مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج انجام شده است متأسفانه برنج های

غیر معمول و غیر طبیعی که دارند مشکوک به دستکاری ژنتیکی هستند و مصرف آنها می تواند منجر به بروز 

مشکالت گوارشی وسایر مشکالت برای سالمت انسان شود. آنچه بطور غیر رسمی در این خصوص مطرح شده است، 

است که به شّدت سرطان زا است. بطور معمول در دنیا ارقام جدید پس « فنول»یمیایی آلوده بودن این برنج ها به ماده ش

از طی مراحل مختلف آزمایش می شود و اثبات نتایج آن به ثبت می رسد اما برنج های وارداتی دانه بلند از سوی هیچ 

تأسف بارتر این است که بررسی ها  مرجعی به ثبت نرسیده اند و به همین جهت ساختار آنها کاماًل ناشناخته است، نکته

نشان داده است این نوع برنج در داخل کشور هندوستان مصرف نمی شود و حتی به کشورهای اروپایی راه پیدا نکرده 

 است.

ـ رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور ادامه دادند: بر اساس تحقیقات انجام شده مصرف این نوع برنج ها که مشکوک به 

است، برای مردم ضرر دارد. وی خاطر نشان کرد: متأسفانه وارد کنندگان این برنج ها در تبلیغات  دستکاری ژنتیکی

خود خصوصیات متعددی را از جمله ضد آفت بودن، خاصیت رژیمی، قد بلند بودن برنج ها و کیفیت باالی پخت برای 

طبیعی در دنیا وجود ندارد که همه این این نوع برنج ها مطرح می کنند در حالی که بطور کلی هنوز هیچ رقم برنج 

خصوصیات را بطور یک جا داشته باشد ضمن آنکه از نظر علمی نیز انتقال یک ژن کیفی با حفظ کمیت اغلب امکان 
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پذیر نیست.  رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور خاطر نشان کرد با بررسی فاکتورهای مختلف در ارقام برنج وارداتی، 

تینه شدن، قوام ژل که اغلب در سنجش کیفی ارقام برنج متناسب با ذائقه عمومی مورد بررسی قرار از جمله آمیلوز، ژال

می گیرد، مشخص شده است که برنج دانه بلند وارداتی از ویژگی ویسکوزیته )چسبندگی پس از پخت( برخوردار 

صطالح له نمی شود و این خیلی غیر نیست.این برنج ها بگونه ای است که هر اندازه در آب جوش حرارت می بیند به ا

طبیعی است. به عالوه ادعای ضد آفت بودن این برنج ها مسئله دیگری است که احتمال استفاده از مواد شیمیایی را در 

تولید این برنج ها تقویت می کند که با اثبات این موضوع، می توان با قاطعیت اعالم کرد که این ترکیبات شیمیایی به هیچ 

 ( 1صیه شده نیستند و تهدید جدی برای سالمت مصرف کنندگان به شمار می روند.)وجه تو

ـ همچنین سخنگوی مؤسسه تحقیقات برنج کشور در این خصوص می گوید: برنج های وارداتی دارای خصوصیاتی 

ی، مقاومت هستند که برای اولین بار در دنیا مطرح می شود. بطوری که در حال حاضر هیچ برنجی با خصوصیات بلند

سانتی متر برسد. ضمن آنکه در مقابل حمله حشرات کاماًل  5/1و خاصیت قد کشیدن بعد از پخت که قد آنها به حدود 

مقاوم هستند و بعد از پخت نیز کیفیت خوبی دارند، مشاهده نشده اند. وی خاطر نشان کرد: بطور معمول در دنیا ارقام 

 ش جدید برنج پس از طی مراحل مختلف آزمای

می شوند و نتایج آن به ثبت می رسند. اما این در حالی است که برنج های وارداتی دانه بلند از سوی هیچ مرجعی به ثبت 

نرسیده اند به همین جهت ساختار آنها کاماًل ناشناخته است. وی اضافه کردن محققان مؤسسه تحقیقات برنج با شروع 

ایجاد نشدن هیچ گونه چسبندگی در این نوع برنج وله نشدن در اثر پخت آزمایش های اولیه به این نتیجه رسیدند که 

طوالنی مدت و مقاومت آن در برابر کلیه آفات می تواند به این علت باشد که این نوع برنج در مرحله عمل آوری فرآیند 

رای صدور حکم خاصی را طی کرده و مورد دستکاری های ژنتیکی قرار گرفته است. این مسؤل اضافه می کند که ب

این نوع برنج باید مورد آزمایش قرار  DNAقطعی در این زمینه آزمایش های دیگری مورد نیاز است به طوری که 

گیرد که البته پروسه زمان بر و هزینه بری است. وی تصریح کرد که در فرآیند تولید محصوالت ترا ریخته با دستکاری 

ه باید مضرات آنها را در نظر گرفت زیرا تحقیقات برنج با انجام آزمایش های ژنتیکی شده بسته به نوع پروتئین فعال شد

اولیه اعالم کرده است که برنج های وارداتی آلودگی شیمیایی دارند و هیچ گونه ارزش غذایی ندارند. وی خاطر نشان 

رد شده و قیمت های باالیی را کرد: در انتهای فصل زراعی گذشته عده ای از داللها به استان های گیالن و مازندران وا

هزار تومان  4و  3500برای خرید برنج داخل این استانها پیشنهاد دادند که این امر باعث افزایش قیمت این برنج ها تا 

شد. عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور ادامه داد: پس از این افزایش قیمت ها، افرادی که برنج باسماتی را با 

دالر وارد کرده بودند توانستند همین محصول را با قیمت کیلویی دو هزار تومان به داللهای داخل  600قیمت هر تن 

استانها فروخته و از این ناحیه سود بسیاری بردند. او تصریح کرد: در این بین تغییر ذائقه مردم با عطر و طعم مطلوب 

رداتی اتفاق مهم دیگری بود که روی داد ولی پس از این ایرانی به سمت برنج های بدون عطر و طعم با ظاهر کشیده وا

تغییر ذائقه واسطه ها از توزیع برنج باسماتی خودداری کرده و عمده برنجی که در بازار ایران توزیع شد ارقام پر 

محصول و پست هندی و پاکستانی بود که با روش نیم جوش کردن ظاهر مناسبی به خود گرفته و از قدبلندی نیز 

وردار هستند. وی همچنین افزود: در حال حاضر برنجی که بطور حتم از هند یا پاکستان وارد و در بازار توزیع می برخ

سانتی متر قد می کشد ضمن اینکه این رقم  5/1میلی متر برخوردار است که پس از پخته شدن تا  9شود از قد بیش از 

ئه می دهد ولی این رقم شناخته شده نیست و مشخص نیست که عطر و طعمی نداشته و با هر مقدار آب پخت مناسبی ارا

در کدام شالیزار و در کدام منطقه تولید شده است و تنها اسم تجاری آن مشخص است. وی اضافه کرد: با توجه به موارد 

هر چند ذکر شده ما نگران هستیم که این برنج ها ممکن است برنج ترا ریخته بوده و برای مصرف کنندگان مضر باشد 

نمی دهیم، خانکشی پور در ادامه تصریح کرد: اگر این برنج های توزیع شده ترا  که حکم به ترا ریخته بودن این برنج ها

ریخته باشد باید شناسنامه دار بوده و مشخص شود از کدام شالیزار خریداری شده و کدام کشاورز و در کدام کشور این 

حل قانونی و علمی خود را برای اینکه ثابت شود برای مصرف کننده مضر نیست محصول را تولید کرده است و باید مرا
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را طی کرده باشد. وی تأکید کرد به رقم اینکه برنجها توسط بخش خصوصی وارد می شود ولی باید یک نظارت دقیق 

های  علمی روی واردات آن صورت گیرد. او یادآور شد با بررسی های صورت گرفته مشخص شده که این برنج

وارداتی که در آزمایشگاه ضریب چسبندگی باالیی از خود نشان می دهند در عمل و در زمان پخت از چسبندگی کمی 

 (1برخوردار هستند.)

  

 متن گزارش نهایي درباره برنج های آلوده:

یس به گزارش خبرگزاري فارس، متن كامل این گزارش كه به گفته عضو كمیسیون كشاورزي مجلس، با امضاي ری

كمیسیون كشاورزي،آب و منابع طبیعي خطاب به رییس مجلس نوشته شده، در جلسه صحن مجلس به شرح زیر ارائه 

شد: در این گزارش خطاب به رییس مجلس آمده است: در پي اعالم آلودگي برنجهاي وارداتي به كشور و پیگیري 

كمیسیون كشاورزي،  21/5/88ة مورخ موضوع توسط حضرتعالي و همچنین حساسیت اعضاي كمیسیون و پیرو جلس

ربط، جلسه و با حضور مسئوالن دستگاههاي اجرایي ذي 6/7/88آب و منابع طبیعي مجددًا در روز دوشنبه مورخ 

رسیدگي به موضوع تشكیل شد و به بررسي كلیه جوانب آن پرداخت. اینك ضمن شرح مختصري از روند بررسیهاي به 

 شرح زیر اعالم مي دارد: عمل آمده، نتایج حاصله را به 

پس از اعالم خبر آلودگي برنجهاي وارداتي به فلزات سنگین از جمله "آرسنیك "، " سرب "، " جیوه " و "كادمیوم "  -1

اي با حضور مسئوالن و نمایندگان تام االختیار از سوي اداره كل استاندارد استان تهران، بالفاصله و با فوریت جلسه

درمان و آموزش پزشكي، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي  -اشتوزارتخانه هاي بازرگاني، جهاد كشاورزي، بهد

ایران و سازمان گمرك ایران و همچنین نمایندگان مركز پژوهشها و اعضاي كمیسیون تشكیل و به بررسي موضوع و 

از  ابعاد آن پرداخته شد. مباحث مطروحه در این جلسه ضبط و كلیة مستندات مباحث این گزارش در كمیسیون و برخي

 مستندات نیز ضمیمة این گزارش مي باشد. 

در جلسه از مسئوالن حاضر سؤاالتي پیرامون موضوع واردات برنج و موضوع آلودگیهاي ادعا شده و روش اجرایي  -2

 ترخیص برنجها سؤال شد كه مسئوالن دستگاهها به شرح زیر پاسخ دادند: 

گونه دخل و تصرفي در مشخصات كاالهاي وارداتي نداشته و فقط رئیس كل گمرك ایران معتقد است كه هیچ -الف

بررسي اسناد را به انجام مي رساند تا كاالها مطابق اسناد ثبت سفارش باشد و سپس در خصوص اقالم خوراكي و غذایي 

زمان حفظ نباتات یا سازمان دامپزشكي حسب مورد(، با دریافت سه فقره گواهي سالمت از وزارت جهاد كشاورزي)سا

ادارات كل استاندارد و تحقیقات صنعتي محل در خصوص استاندارد بودن كاالها و دانشگاههاي علوم پزشكي محل در 

خصوص سالمت مواد غذایي از جمله در بحث فلزات سنگین، اقدام به ترخیص كاال و دریافت حقوق دولتي مي نماید. این 

تن  211هزار و  803و بر اساس همین روال، به میزان  31/6/88تا تاریخ  88ن اعالم نمود كه از ابتداي سال سازما

هاي مربوطه را نیز اخذ نموده است. حتي پس از اعالم موضوع آلودگي فلزات برنج خارجي ترخیص شده و گواهي

وعیت ورود برنج ننموده و تا روز گذشته نیز طبق سنگین، هیچیك از مراجع سه گانه فوق االشاره اقدامي در زمینة ممن

 روال قبل، ترخیص برنجهاي خارجي وارده به گمركات ایران ادامه داشته است. 

اقدام به ثبت سفارش واردات برنج خارجي به  1388معاون وزیر بازرگاني اعالم كرد كه در شش ماه اول سال  -ب

گونه شرطي در خصوص كیفیت سالمت ر فرآیند اجرایي این اقدام، هیچایم كه دهزارتن نموده100میزان یك میلیون و 

برنجهاي وارداتي از جهت عاري بودن از آلودگي به فلزات سنگین در اسناد منضم به ثبت سفارش ننموده و علت این امر 

اند و بدین ترتیب را نبود استاندارد اجباري و یا عدم اعالم آن از ناحیة وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي د

معتقد است كه در ترخیص ارقام برنج ورودي به گمركات كشور، نمي توان هیچگونه شرط اضافي مجدد را اعمال و از 

قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و  33ترخیص كاال جلوگیري نمود و این امر را مستند به بند "ز " ماده 

حتي اگر به دالیلي همچون موضوع آلودگي بخواهیم جلوي واردات را بگیریم، از  فرهنگي مي داند. وي معتقد است كه
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این نگران هستیم كه وارد كننده به دادگاه شكایت كند و حقوق قانوني خود را مطالبه كند و لذا ما فقط با تعرفه و 

تخانه سرانه مصرف برنج مشخصات ظاهري ثبت شده در اسناد با موضوع واردات كار مي كنیم.از سوي دیگر این وزار

كشور را محاسباتي ندانسته و آنرا از جمله مقوالت كشفي قلمداد كرده و معتقد است بایستي از طریق جمع بین واردات 

برنج بر طبق آمار گمرك كشور و میزان تولید برنج داخلي بدست آورد و لذا بر اساس این روش، سرانة مصرف برنج 

هزار تن مي  200تعیین نموده در نتیجه میزان كسري برنج كشور را حدود یك میلیون و كیلوگرم  45،5كشور را معادل 

 ( 5داند و براي آن ثبت سفارش صادر نموده است.)

كیلوگرم مي داند كه بر طبق  36.5از سوي دیگر، وزارت جهاد كشاورزي، سرانه مصرف برنج كشور را معادل 

 شود: فرمول زیر محاسبه مي

روز  365گرم برنج یعني مصرف  100هزار نفر )جمعیت ایران ( بر مبناي یك وعده در روز معادل  700میلیون و 72

شود. در این گزارش آمده تن میزان برنج مورد نیاز ساالنه كشور برآورد مي 550هزار و  653میلیون و  2سال معادل 

را  1388ر بگیریم و برنج سفید تولیدي سال است، اگر این فرمول محاسبه براي تأمین برنج مورد نیاز كشور را در نظ

هزار تن محاسبه نماییم، میزان كسري برنج مورد نیاز  350میلیون و  2بر طبق برآورد وزارت جهاد كشاورزي حدود 

هزارتن خواهد شد. وقتي از وزارت بازرگاني سؤال مي شود كه دلیل ثبت سفارش بیش از دو  560مردم معادل حدود 

قانون برنامه اشاره و اعالم مي دارد كه این  33ر به واردات برنج چیست؟ مجددًا به بند "ز " ماده برابر نیاز كشو

اي از مكانیسمهاي وزارتخانه حق ایجاد ممانعت در واردات و ایجاد انحصار ندارد و نمي تواند به جز مكانیسم تعرفه

اقدام به ثبت سفارش به معناي واردات نیست و فرض را  ( عالوه برآن از دیدگاه وزارت بازرگاني5دیگر استفاده نماید.)

درصد این اشخاص اقدام به واردات نخواهند كرد اما بر اساس آمار ارائه شده از سوي  50بر این مي داند كه حدود 

)هشتصد و سه هزار و دویست و  211هزارو  803، حدود 1388گمرك جمهوري اسالمي ایران در شش ماهه اول سال 

 ( 5تن برنج خارجي به كشور وارد شده كه در واقع نقض فرضیة وزارت بازرگاني مي باشد.)یازده( 

قانون تشكیل و اساسنامة  4و  3مدیركل استاندارد و تحقیقات صنعتي استان تهران معتقد است كه بر اساس مواد  -ج

قدام به بررسي موردي اقالمي از برنج سازمان، و پس از انتشار برخي اخبار در جراید مبني بر وجود آلودگي احتمالي، ا

 13خارجي با روش تصادفي خرید از بازار خرده فروشي تهران نموده و در آزمایشات خود به این نتیجه رسیده كه 

مورد، آلودگي در حد بحراني  3مارك برنج خارجي با منشاء كشور هندوستان، تمامٌا آلوده به فلزات سنگین بوده و در 

این بحث به كل واردات صورت پذیرفته از كشور هندوستان از نگاه آماري مورد مناقشه مي باشد، اما  است. گرچه تعمیم

 آنچه مسلم است:

 اواًل این برنجها در معرض فروش قرار دارد و مقادیر متنابهي از آن نیز به خانوارها فروخته شده است. 

در جلسه، بدلیل آنكه تمامي برنجهاي عرضه شده با ثانیًا بر اساس نظر كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي حاضر  

" مي باشند كه از كشورهاي هندوستان، پاكستان،  1121ماركها و عناوین متفاوت، یك نوع برنج هندي با كد " پوسا 

افغانستان و امارات متحده عربي به كشور وارد شده است لذا با این توصیف، تعمیم آزمایشات به كل واردات این برنج 

 ( 5یلي دور از واقعیت نیز نمي باشد.)خ

رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد كشاورزي معتقد است كه از نگاه استانداردهاي این سازمان، این برنجها فاقد  -د

هرگونه آلودگي به آفات نباتي بوده و از نظر این سازمان جداي از میزان و حجم و ضرورت واردات این مقدار برنج، 

 ( 5نجها بالمانع مي باشد.)واردات بر

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي كشور معتقد است كه در عین حالي كه آزمایشات انجام شده توسط اداره  -د

 كل استاندارد تهران را نمي توان رد كرد ولي این نكته را باید تأكید كرد كه: 

آزمایشات بر روي نمونه هاي بیشتري از مبداء گمركات و  اواًل براي اثبات و یا رد نهایي موضوع آلودگي، نیاز به

 شهرستانهاي مختلف مي باشد.
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ثانیًا تا زماني كه استاندارد مورد نظر از جمله استاندارد مجاز میزان آرسنیك در كاالهایي چون برنج در شوراي عالي 

ایشاتي از این نوع با واردات كاالها مخالفت استاندارد به عنوان استاندارد اجباري مصوب نشود، نمي تواند صرفًا با آزم

 نماید. 

قانون سازمان استاندارد كه آزمایشگاههاي مؤسسات استاندارد و همچنین  3مجددًا از ایشان سؤال شد كه با توجه به ماده

ودگي به فلزات آزمایشگاههاي مورد تأیید این سازمان را مرجع قلمداد نموده و اداره كل تهران نیز اعالم نظر مبني بر آل

سنگین نموده، چرا ترخیص این برنجها به صورت موقت و تا تعیین تكلیف متوقف نشده، اظهار داشت: ما تا تصویب 

 (5قانون فوق االشاره(حق هیچ كاري را نداریم.) 6استاندارد اجباري در شوراي عالي استاندارد )موضوع ماده 

درمان و آموزش پزشكي اعالم نمود كه اساسًا در بحث واردات  -مدیركل نظارت بر مواد غذایي وزارت بهداشت -هـ

كاالها و مواد غذایي، تعیین میزان آرسنیك در برنامة آزمایشات دانشگاههاي علوم پزشكي ما نبوده و هیچگونه استاندارد 

صورت گرفته و  اجباري در این خصوص را نیز نداشته و عماٌل تاكنون گواهي هاي اعالمي به گمرك، بدون این مالحظه

مربوط به شكستگي  127فقط در دانشگاههاي علوم پزشكي هرمزگان، اهواز، بوشهر، مشهد و زاهدان، موارد استاندارد 

دانه، آفت زدگي، سموم قارچي، آفالتوكسین و سایر توكسینها، سرب و كادمیوم و آلودگیهاي میكروبي و كپك را اندازه 

ها نیز گواهي كشور مبدأ را دریافت مي كردیم و بنابراین از نظر ما این برنجها گیري می نموده ایم و از نظر آفت كش

فاقد آلودگي به فلزات سنگین مي باشند و تا زماني كه استاندارد اجباري دیگري از جمله میزان آرسنیك به ما ابالغ 

به دانشگاهها اعالم كرده ایم به این نگردد، وظیفه اي براي كنترل آن نداریم. گرچه پس از اعالم آلودگي و مباحث اخیر، 

درمان و آموزش پزشكي سؤال شد كه با  -موضوع نیز توجه كنند. از مدیركل نظارت بر مواد غذایي وزارت بهداشت

درمان و آموزش پزشكي اطالعات -توجه به اینكه شما آزمایش میزان آرسنیك را انجام نمي دهید، چرا به وزیر بهداشت

 در مصاحبة خود اعالم كند: غلط داده كه ایشان 

" وزارت بهداشت و درمان تمامي برنجهاي غیر استاندارد اعالم شده را مورد آزمایش و بررسي قرار داده است و در 

هیچیك از برنجها هیچگونه آلودگي مبني بر آرسنیك، فلزات سنگین و غیره دیده نشده است كه آقاي مدیركل هیچ پاسخ 

 روشني نداشتند. 

از مدیركل نظارت بر مواد غذایي سؤال شد كه پس از اعالم نظر یك مرجع رسمي )اداره كل استاندارد و همچنین 

تحقیقات صنعتي استان تهران( مبني بر وجود آلودگي، چرا تا تعیین تكلیف موضوع، جلوي واردات را نگرفتید؟ كه ایشان 

لت و یا مراجع ذیربط ابالغ نشود، نمي توانیم جلوي اظهار داشتند تا استانداردهاي اجباري رسمًا به ما از سوي دو

 واردات اینگونه كاالها را بگیریم. 

 پس از این مباحث مقرر شد براي قطعي شدن موضوع:  -3

درمان  -كارگروهي چهار نفره متشكل از نمایندگان تام االختیار وزارتخانه هاي بازرگاني، جهاد كشاورزي، بهداشت -الف

نمونه از سطح كشور و مبداء گمركات  100زمان استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران با جمع آوري و آموزش پزشكي، سا

و با نظارت كامل، مجددٌا در آزمایشگاه مرجع سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران به بررسي پرداخته و ظرف یك 

 هفته نتایج حاصله را به كمیسیون گزارش نمایند. 

موضوع و بحث در كمیسیون و ارائة صورتجلسات امضاء شده توسط كارگروه چهار نفره و قانع  تا تعیین تكلیف -ب

 شدن كمیسیون كشاورزي، آب و منابع طبیعي هیچگونه اعالم عمومي صورت نپذیرد. 

تا تعیین استاندارد اجباري و تصویب آن در شوراي عالي استاندارد، برنجهاي موجود در گمركات كشور مورد  -ج

درصد استاندارد مجاز سرب )یعني معادل یكدهم بر میلیون  50ایش قرار گرفته و براي آرسنیك، استانداردي معادل آزم

ppm 0.1  .در نظر گرفته شود) 

پس از پایان یك هفته، رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران تماس گرفته و با توجه به زمان بر بودن  -4

 روز را داشت كه موافقت شد.  10د زمان به آزمایشات، تقاضاي تمدی
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درمان و آموزش  -متأسفانه علیرغم مصوبات كمیسیون، شاهد بودیم كه ایشان و معاون غذا و داروي وزیر بهداشت -5

تلویزیون و پس از برگزاري جلسه اي در دفتر معاون وزیر بازرگاني و  18/7/88پزشكي در اخبار سراسري مورخ 

ي مبني بر عدم آلودگي برنجها، مصاحبه اي انجام داده و اعالم نمودند نمونه ها بررسي و به این  نتیجه تهیه بیانیه نهای

 (5رسیدیم كه هیچ گونه آلودگي فلزات سنگین در برنجهاي وارداتي وجود ندارد.)

 

 : هاي جدید تولید برنجخودکفایی با استفاده از روش

برنج، عالوه بر  هاي نوین تولیدگیري از روشتواند با بهرهگفت: ایران ميدانشگاه تامیل هندوستان  عضو هیئت علمي

 به گزارش خبرگزاري فارس از رشت، .فراهم كند هاي خودكفایي صنعت آن را نیزافزایش كیفیت این ماده غذایي، زمینه

ر افزود: با استفاده از تحقیقات برنج كشو جوش كردن شلتوك در مؤسسهاو در كارگاه آموزشي آشنایي با فناوري نیم

كاهش و كمیت و كیفیت آن را افزایش داد تا بازار عرضه این محصول در  توان دوره رشد برنج راهاي جدید ميروش

داشتن تركیبات  وي با تشریح اثرات برنج در سالمتي انسان تصریح كرد: برنج به دلیل . داشته باشد ایران روند صعودي

ایشان با تأكید براینكه عالوه   .شوددر آن مي نسان هضم شده و موجب جذب بهتر امالح موجودپیچیده به آرامي در بدن ا

جوش مفید آن نیز باید حفظ شود، اظهار داشت: فناوري پاربویلینگ )نیم بر حفظ چهره ظاهري برنج، خواص و مواد

مفید موجود در  یرا در این روش موادتواند كیفیت این محصول را حفظ كرده و طعم آن را بهتر كند زمي كردن برنج(

علمي دانشگاه تامیل هندوستان تصریح  این عضو هیئت.  شودشلتوك در محصول نهایي بیشتر از برنج سفید حفظ مي

درصدي محصول  35تواند سبب افزایش هر هكتار به میزان سه تن مي هاي جدید از طریق افزایش تولید دركرد: فناوري

این فناوري  جوش كردن برنج و با اشاره به اینكهوي با تشریح روش نیم  .نیز بسیار مفید است كشاورزانشود كه براي 

درصد برنج آسیا از این روش تولید  50درصد برنج در جهان و  20كاماًل آسیایي است، تصریح كرد: در حال حاضر 

كرد و گفت: روش جدید اجراي این برنامه روي  فناوري قدیمي توصیف جوش كردن برنج را یكاو فناوري نیم  .شودمي

هیئت علمي  عضو  .هاي موجود در برنج را حفظ كرده و عطر و رنگ برنج را مطلوب كندویتامین توانددانه شلتوك مي

برنج ضمن تشریح میزان كشت در كشور  دانشگاه تامیل هندوستان با تأكید بر لزوم توجه به تحقیقات در زمینه تولید

داشت: دولت، كشاورزان، محققان و مراكز ترویجي در هند روابط  هاي دولت از كشاورزان اظهاران و حمایتهندوست

 هزار محقق و دانشمند در زمینه برنج در 25مركز تحقیقاتي با بیش از  35و در حال حاضر  بسیار خوبي با هم دارند

 (8).هندوستان مشغول تحقیقات هستند

تواند كشور نیز اظهار داشت: همكاري و تبادل اطالعات میان محققان در صنعت برنج ميرئیس مؤسسه تحقیقات برنج 

برنج مناسب در كشور خاطرنشان كرد:  او با تأكید بر لزوم تولید  .بزرگي براي توسعه این صنعت در كشور باشد گام

و مشاركت بیشتر كشاورزان،  صورت گرفته كه نیازمند همكاري اقالم خوبي براي ارتقاي كیفي و كمي برنج ایراني

پس باید تالش كنیم عملكرد  افزایش سطح زیر كشت امري محال است،  .شالیكوبي و مسئوالن است هايمدیران كارخانه

او با اشاره به مشكالت بخش   .كیفیت باال به بازار عرضه كنیم در واحد سطح را تغییر داده و ارقام مختلف برنج را با

توجه  تر و زمان پخت كمتر موردتر، كیفیت مطلوبرد: اقالم خارجي برنج به دلیل قیمت پایینك تولید برنج اضافه

هاي این مشكل با استفاده از روش گیرند، اما برنج ایراني هنوز مورد پسند بازار نیست و باید برايمشتریان قرار مي

 (8) .اي اندیشیدنوین چاره

ایراني ارقامي از برنج با كیفیت پایین  هاي وارداتي عرضه شده در بازاربرنجعضو دیگر تحقیقات برنج اظهار داشت: 

جوش كردن ارتقاي كمي و كیفي یافته و در ایران عرضه روش نیم در هندوستان و پاكستان است كه با استفاده از

برنج ایراني  اید تولیدكنندگاناي معتقدند باید جلوي واردات برنج را گرفت، تصریح كرد: باینكه عده وي با بیان  .شودمي

او توانمندي كشاورزي كشور و  .را طي كنند توانایي خود را براي رقابت با برنج وارداتي افزایش داده و مسیر رقابت

 هزار تومان براي تحقیقات 100كوبي ساالنه تنها هاي برنجكرد و افزود: اگر كارخانه گیالن را بسیار مطلوب ارزیابي
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گیرد و بدون شك تحقیقات مي میلیارد ریال به طور مستقل تحقیقات در زمینه تولید برنج صورت 3ر سال هزینه كنند، د

این مسئول تحقیقات اقتصادي مؤسسه تحقیقات برنج كشور میزان   .در زمینه تولید برنج نباید فقط توسط دولت انجام شود

 د و اظهار داشت: اگر بازاریابي مطلوب براي برنجهزار تن عنوان كر 600در حال حاضر  تولید برنج در استان را

بخش وجود دارد، اما  میلیون تومان در این 6هزار شغل با درآمد ساالنه  10گیالن صورت گیرد، امكان ایجاد 

وي   .آنان مراجعه كند و برنج خود را عرضه كنند تولیدكنندگان برنج گیالن منتظرند تا خریدار از سراسر كشور به

گیري از تجربیات كشورهاي بازاریابي مطلوب، استفاده از تحقیقات راهبردي و بهره هاي مدرن،ي از فناوريگیربهره

مشاركت همه  را از جمله راهكارهاي توسعه صنعت تولید برنج در كشور و گیالن عنوان كرد و خواستار دیگر

  .كشاورزان و تولیدكنندگان برنج در خودكفایي این محصول شد

آموزشي را مطرح كردند  این كارگاه آموزشي چند نفر از تولیدكنندگان برنج نظرات خود در زمینه این كارگاه در حاشیه

ها در تولید برنج سازگار با شرایط كشور، توجه به اولویت هاي مناسب وکه: ممانعت از واردات برنج، استفاده از فناوري

  (8نظرات حاضران دراین كارگاه بود.) كم هزینه ازجمله نقطه هايگیري از فناوريو بهره

 

 ضعف های سیاست گذاری برنج کشور و پیشنهادات: 

ـ واقعیتی که اقتصاد برنج کشور با آن مواجه است یک معادله چند مجهولی است که در کوتاه مدت هیچ برنامه ای جواب 

رانه کالنی پرداخت می کنند برای مثال مثبت نمی دهد. به این صورت که اکثر کشورهای دنیا برای بخش های تولیدی یا

پرداخت  میلیارد دالر هر ساله یارانه برای بخش کشاورزی 340میلیارد دالر و کشورهای اروپایی  200آمریکا حدود 

 ( 7می کنند و در مقابل ایران برای واردات برنج یارانه می دهد و این سیاست هیچ گاه با برنامه موقتی جواب نمی دهد.)

ـ مسأله دیگر علی رغم اینکه حدود هشتاد درصد برنج در استانهای شمال ایران تولید می شود ولی مردم دیگر استانها 

مایلند در صورت مناسب بودن قیمت، برنج بیشتری مصرف نمایند و حتی برنجهای کیفی را ترجیح می دهند و این خود 

.از طرف دیگر با تغییر قیمت و تقاضا سطح زیر کشت ارقام  باعث تغییر تقاضا در شرایط مختلف قیمت برنج می شود

پر محصول کیفی تغییر پیدا نموده و تولید کشور بطور چشم گیری نقصان پیدا می کند. بنابراین حل چنین معادله چند 

، تقاضا، معادله چند مجهولی فقط در چهارچوب برنامه بلندمدت با در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای دخیل در امر تولید

 ( 7قیمت، واردات و حتی صادرات این محصول استراتژیک خواهد بود.)

 پیشنهادات برای برنامه ریزی کالن برنج کشور به شرح ذیل می باشد: 

درصد تولید دنیا مربوط به کشور  ما می باشد، همانند  کشورهایی که سهم پایین از تولید برنج دنیا  5/0ـ از آنجائیکه 1

ورهای اروپایی( بهتر است مصرف سرانه را پایین در نظر گرفته و نیاز کشور را بر این مقدار برآورد را دارند )کش

 نماییم و در کنار آن تنوع غذایی را در استراتژی مصرف لحاظ نماییم. 

رنج های ـ پرداخت یارانه به تولید کنندگان داخلی همانند اکثر کشورهای دنیا و حذف یارانه پرداختی برای واردات ب2

 خارجی که بصورت غیر مستقیم، به تولید کنندگان برنج در کشورهای مختلف داده می شود. 

کیلوگرم مصرف سرانه با در نظر گرفتن پتانسیل تولید داخل و  30ـ تعیین سقف واردات بصورت ارز آزاد بر اساس 3

 ایجاد تعرفه گمرکی قابل توجه به مازاد سقف تعیین شده واردات برنج. 

 ـ آزاد سازی بازرگانی برنج همانطور که واردات تا سقف مجاز مورد نظر می باشد. 4

ـ بر آورد کارشناسی دقیق بصورت مطالعاتی همانند سایر کشورها از هزینه تولید انجام شده و در کنار آن میزان تولید 5

 و نیاز واقعی آن در کشور تعیین گردد. 

وسازی، سیستم آبیاری، زهکشی و مکانیزاسیون که باعث کاهش میانگین ـ تخصیص بودجه عمرانی جهت تجهیز و ن6

 ( 7ساعت کار در هکتار و نیز کاهش هزینه تولید برنج و سختی کار می گردد.)

 پیشنهادات برای تقویت نظام شالیکاری کشور و جلوگیری از واردات بی رویه: 
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الش فراوان تقویت شالیزار و شالیکار را در دستور کار ـ هر چند دفاتر مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی با سعی و ت

قرار داده اند ولی ناچار مواجه با بحران واردات برنج های خارجی از جمله برنج باسماتیک در کشور شده اند و باید 

ین و هم جوابگوی آن باشند. در عین حال با توجه به بحث فوق موارد زیر بعنوان پیشنهاد هم برای ممانعت از تبدیل زم

 برای تشویق زارع به مسئولین وزارت کشاورزی ارائه می شود: 

 ـ بررسی کلیه اراضی زراعی و باغی کشور و صدور شناسنامه برای زمین و تعیین نوع کاربری آن 1

 ـ زمین زراعی و باغی به نوعی تعریف شود و به نوعی بررسی گردد که به امحاء عالئم قابل شناخت باشد. 2

 گیری انواع مشوق ها: ـ به کار3

 الف( مشوق مالی، که بر حسب عملکرد یا بر حسب هکتار اراضی که تحت کشت قرار می گیرد. 

ب( مشوق اجتماعی: نظیر بیمه زارع یا محصول، به این صورت که قسمت کمی توسط زارع پرداخت می شود و بیشتر 

 یا همه را دولت پرداخت نماید.

فنی، قائل شدن امتیازات برای کاربرد نهاده ها نظیر سم و کود به صورت یارانه، ولی  ج( مشوق فنی: نظیر آموزش های

 چون یارانه عام است و جهت خاصی ندارد، تأثیر آن نیز بصورت یک مورد خاصی ناچیز است. 

ل د( اجرای پروژه هائی نظیر یکپارچه سازی اراضی، آبیاری و زهکشی، جاده های دسترسی و مواردی از این قبی

 راهکارهای اساسی دیگر در نگاه کالن پیش روی دولت وجود دارند: 

 ـ وجود قانون قدرتمند و قوی برای ممانعت از تغییر کاربری 1

 ـ وجود مشوق های مؤثر برای ترغیب زارعین به ادامه تولید 2

 ـ کنترل مرزها و عدم صدور مجوز واردات برنج به این صورت لجام گسیخته 3

 ( 10ـ تقویت صنعت داخلی برای ساخت ماشین آالت مورد نیاز)4

 

 راهکارهای حذف یا تعدیل واردات برنج: 

 ـ افزایش سطح زیر کشت: 1

یکی از طریقی که می توان میزان واردات را کاهش داد، افزایش سطح زیر کشت برنج و به طبع آن افزایش تولید برنج 

است. به عبارتی با توجه به نقشه کشور باید تقریبًا سطح زیر کشتی معادل استان گیالن ومازندران اضافه کنیم که عماًل 

 این افزایش سطح غیر ممکن به نظر می رسد. 

 افزایش سطح زیر کشت ارقام پر محصول:  ـ2

چندین سال است که دولت در بخش کشاورزی هدف افزایش سطح زیر کشت ارقام پر محصول را دنبال می کند لیکن به 

عّلت اتخاذ سیاست های ناهماهنگ با هدف، تا کنون به هدف مورد نظر نرسیده است. از جمله این سیاستها واردات برنج 

ازار در زمان عرضه محصول تازه برداشت شده به بازار برنج که طبیعتًا در رقابت قیمت و مقابله و عرضه آن به ب

کیفیت ارقام خارجی وارداتی گوی سبقت را از ارقام پر محصول داخلی ربوده و موجبات رکود بازار برنج پر محصول 

وجبات کاهش تمایل کشاورزان در کشت ارقام پر داخلی و حتی برنج ارقام محلی را فراهم می آورند و این رکود طبیعتًا م

 ( 2محصول و نهایتًا کاهش تولید ملی را در بر خواهد داشت.)

 ـ کاهش مصرف: 3

راهکار سوم برای تعدیل و یا حذف واردات، کاهش مصرف است الاقل تا حدی که تولید فعلی داخلی بتواند پاسخگوی 

رژی حاصله، ناشی از مصرف کمتر برنج با مواد غذایی دیگر که مصرف داخلی برنج باشد. از سوی دیگر کمبود ان

ضمن همخوانی با ذائقه مردم ایران در مقابله قیمت نیز بر برنج ارجحیت و یا قابلیت رقابت انکار ناپذیر داشته باشد، 

های مثبت صورت پذیرداینجاست که بحث اصالح الگوی تغذیه مطرح می شود که در صورت به اجرا در آوردن آن پیامد

 زیادی را به دنبال خواهد داشت. 



78 
 

 ـ اصالح الگوی تغذیه: 4

گرم در روز برنج مصرف می کند  108کیلوگرم معادل  5/39بر اساس برخی آمارها یك ایرانی بطور متوسط در سال 

رابر یک ب 10برابر یک هلندی و  13برابر یک بلژیکی و  20برابر یک ایرلندی،  40به عبارتی هر ایرانی تقریبًا 

فرانسوی برنج مصرف می کند در صورتی که علم تغذیه و ذائقه تنوع پسند انسان یک رژیم غذایی ثابت را آنهم فقط از 

یک نوع ماده غذایی را مردود دانسته و استمرار چنین مصرفی موجب ابتالی انسان به امراضی نظیر سوء هاضمه، 

 سوء تغذیه و ... می شود. 

 داخل  ـ حمایت از تولیدات5

 الف( حذف یارانه از برنج وارداتی 

 درصد ساالنه تقلیل یابد(.  10ب( واردات کمتر از حد نیاز )مثاًل حدود 

این موضوع اگر با برنامه ای مدون و حساب شده انجام شود چند حسن دارد: یکی اینکه سبب افزایش جزئی در قیمت 

در تولید کنندگان، در دراز مدت باعث کاهش مصرف سرانه و یا  برنج داخلی می شود که این مسئله سبب افزایش انگیزه

حفظ مصرف سرانه در حد فعلی و ترغیب در جهت کشت ارقام پر محصول و تمایل به تغییر الگوی مصرف غذایی، 

 تطابق بیشتر ذائقه مصرف کنندگان به مصرف ارقام پر محصول می گردد. 

تعرفه های گمرکی به حدی پیش بینی گردد که قیمت برنج ج( در صورت واردات از طریق بخش های خصوصی 

 وارداتی در زمان عرضه با قیمت ارقام پر محصول داخلی تفاوت محسوسی نداشته باشد. 

 ـ حذف هر گونه سیاست و برنامه در جهت افزایش انگیزه در تولید و کشت ارقام محلی از لیست برنامه های دولت. 6

ظام های تولید بر اساسی تقسیم بندی اقلیمی و اکولوژیکی مناطق مستعد محصوالت مختلف و ـ انطباق سیاست تولید بر ن7

نظارت و دخالت دولت در آن برای حفظ منابع ملی کشور که بی شک اجرای این سیاست ها ضمن حفظ منابع ملی سبب 

جدی مانند خشکسالی یا  عدم تغییرات محسوس درکشت برنج و یا سایر محصوالت بخصوص در سال هایی که با بحران

 افزایش قیمت ها مواجه هستیم، گردیده و دولت را در امر برنامه ریزی یاری می دهد. 

ـ اقتصادی کردن تولید برنج و افزایش بهره وری از نیروی کار و زمین هر گونه برنامه ای که سبب کاهش هزینه 8

کاهش هزینه های انتقال آب، حتی تقلیل هزینه در امر انتقال گردد، مانند: تسهیل در امر تجهیز و نوسازی، مکانیزاسیون، 

این محصول و تسهیل در جهت عرضه به بازار تا مصرف کننده گردد و سبب اقتصادی تر شدن آن شود، زارع را در 

 ( 2جهت افزایش تولید و بکارگیری مدیریت های درست ترغیب خواهد کرد.)

 

 بحث و نتیجه گیری: 

 ردهای زندگی بین جوامع توسعه یافته و در حال توسعه روز به روز وسیع تر شکاف بزرگ استاندا

می گردد. صادرات مواد غذایی یکی از راههای کسب درآمد آنها از یک سو و از سوی دیگر خروج قابل مالحظه ای 

 ارز از سوی کشور های وارد کننده می شود. 

وارداتی طی سه دهه گذشته می باشند که متأسفانه واردات آنها  ـ گندم، برنج، ذرت، روغن و ... از جمله مواد غذایی

همواره سیر صعودی داشته و بخش عظیمی از سرمایه ملی را به جیب صادرکنندگان و دالالن بین المللی سرازیر می 

طق روستایی کند و از سوی دیگر انگیزه را برای تولید از بین برده و خیل عظیم بیکاری را به ارمغان و مهاجرت از منا

 به شهر ها را تسریع می کند. 

ـ یکی از محورهای آسیب دیدگی برای درآمد ناخالص ملی خصوصًا مناطق شمالی و برنج خیز کشور زراعت برنج می 

باشد. سیاست غیر صحیح و مقطعی واردات بعنوان اهرم کنترل بازار در تعیین و تبدیل قیمت طی چند دهه اخیر 

ادی کشور بوده است. بنابراین اگر سیاست گذاری در امر حمایت از تولید از شعار حمایت به استراتژی مدیریت اقتص

درصد  90فرهنگ حمایت از تولید تبدیل شود تحقیقًا با همین خاک، آب و ارقام اصالح شده موجود می توان بیش از 
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را صرف زمینه سازی تولید داخلی نمود  برنج مورد نیاز کشور را در زمین های خود تولید نمود و میلیون ها دالر نفتی

و از نعمت و امنیت غذایی بهره مند شد. یعنی کافیست دو سوم زمین های برنج کاری کشور به ارقام پر محصول 

اختصاص داد و با پاسداری از دست رنج ملی می توان الگوی کشت ارقام را تغییر داد و میزان برنج وارداتی را به 

 حداقل رساند. 

کاهش در میزان مصرف بذر در خزانه، کاهش ضایعات داشت و برداشت، کاهش ضایعات تبدیل در کارخانه و ـ با 

درصد بیشتر از ارقام اصالح شده عملکرد در واحد سطح  30الی  15همچنین با استفاده از تکنولوژی تولید بذر هیبرید 

یاز کشور را می توان در داخل با همین میزان را افزایش داد و با اعمال سیاستهای صحیح بخش عظیم برنج مورد ن

 مصرف آب و سطح زیر کشت موجود تهیه کرد. 

ـ همانطوری که مسئولین امر، برای واردات برنج ارز تخصیص و در اختیار وارد کنندگان قرار می دهند باید منبع 

برنج خیز باید تقویت گردند و بخشی از  ریالی را نیز برای خرید داخل تأمین نمایند. تعاونی شالیکاران در شهرستان های

 (6اعتبارات خرید برنج های پرمحصول بصورت مقطعی در اختیار آنها قرار گیرد.)
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 : 5عنوان پروژه 

 «هیبرید زراعت برنج » 

" Hybrid rice cultivation " 
 

 

 رام پستارهـــــــبه    جو :ـــــــــدانش

 کارشناس ارشد زراعت ... اسماعیل پورکاظماساتید راهنما :    

 کارشناس ارشد اصالح نباتات  ... د رودپیماــــــمحم                     

 

 

 مقدمه:

میلیون هكتار كشت مي گردد  146جهان مي باشد كه در سطحي بالغ بر برنج یكي از مهمترین منابع غذایي مردم  

میلیون تن است. دو سوم كالري روزانه مردم در قاره آسیا ویك سوم كالري مورد  520ومیزان كل تولید آن نیز بالغ بر 

هاي پاكوتاهي و (. پس از شناخت ژن  3نیاز مردم در آمریكاي التین وآفریقا از طریق مصرف برنج تامین مي شود)

(. یكي از مهمترین پیشرفت هاي  3درصد در سال افزایش یافته است) 4/2وقوع انقالب سبز، عملكرد برنج در حدود 

میالدي در  1930انجام شده در زمینه اصالح گیاهان زراعي، تولید گیاهان هیبرید مي باشد كه براي اولین بار در سال 

 (. 3ح گران را تشویق نمود تا بدنبال پدیده هتروزیس در سایر محصوالت باشند)مورد ذرت انجام پذیرفت.این امر اصال

سورگوم، ارزن، پنبه، آفتابگردان، گوجه فرنگي، بادمجان، فلفل، پیاز،چغندر قند وبرنج از محصوالتي هستند كه در آنها 

اده از پدیده هتروزیس یكي از راه (. اصالح برنج هیبرید واستف 16ازخاصیت هیبرید بطور گسترده اي استفاده مي شود)

هاي دستیابي به افزایش تولید برنج، متناسب با نرخ رشد جمعیت جهان است. اگرچه پدیده هتروزیس در برنج از سال 

میالدي شناسایي شد، اما استفاده تجاري از آن زماني آغاز گردید كه دانشمندان چیني مدعي شدند كه ارقام برنج  1926

(.الزم به ذكر است كه چنین عملكردي در 3درصد افزایش تولید نسبت به ارقام پا كوتاه هستند) 30الي  20هیبرید داراي 

 شرایط عادي با اعمال مدیریت زراعي یكسان بدست آمد.

 

 تار یخچه :

 مبدا و انتشار برنج :

طور مستقل در کشور های عمد تا" نظر بر این است که  برنج  به  صلي برنج مشخص نیست .محل جغرافیایی و مبدا ا 

سال قبل   7000چین، هند و  اندونزی اهلی شده است .یافته های باستان شناسی نشان می دهد که برنجهای ایندیکا از 

اخیرا بقایای  برنج ژاپونیکا یا برنج منطقه  اند.شدهمی درمنطقه گرمسیری هوموتو استان چیکیا نگ كشور  چین کشت

در منطقه لو جیا او و چیکیانگ چین پیدا شده است.برنج از  مناطق گرمسیری  و نیمه  معتد له به طور همزمان 

سال قبل به ژاپن رسید . گسترش  2300گرمسیری سریعا به مناطق جغرافیایی مختلف آسیا  گسترش پیدا کرد وحدود 

میالدی در  1690از حدود سال  برنج به شش مرکز در شرق آ فریقا، شمال  امریکا و استرا لیا  ادامه یافت. كشت برنج

مرکز در جنوب ایتالیا آاغاز شد . زر  9مرکز در پرتقال و اسپا نیا و 8آمریكا آغاز شد هچنین زراعت برنج در اروپا از 

ها در آسیا با شد وسا  لها   پیش از آنکه تاریخی از تمدن بشر وجود داشته داشته ترین زراعتاعت برنج  شاید از قدیمی

رنج غذای اصلی مردم چین و  ژا پن بوده است. بر طبق برخی مدارک، پادشاهان هر سال طی مراسمی بزرگ و باشد، ب

با شکوه شخصًا به بذر افشانی برنج  اقدام میکردند . در تمام نوشته های قدیم هندی از برنج به عنوان هدایای تقدیمی به 

را در این شبه قاره به اثبات می رساند.کشت برنج در آفریقا از خداو ندان یاد شده است  واین امر قدمت کشت این گیاه 
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زمانهای بسیار دور بوسیله بومیان بدوی شروع شده بود  بطوریکه پرتغالیها در سواحل آفریقای غربی مستقر شدند.کشت 

تقدیم میکردند گونه های برنج بومی سنگال تا مصب رود نیجر رواج داشت. در بالی کشاورزان برنج را به خدای باران 

هزار هکتار آن در محدوده   160هزار هکتار اراضی  شالیزاری که حدود  230(. استان گیالن با حدود 1975)یو شیدا 

شبکه آبیاری سپیدرود قرار دارد، ازمناطق تولید برنج درایران میباشد. دراین شبکه آبیاری که برا ساس آبیاری دا ئمی 

به دلیل بروز مسا ئلي از جمله ا فزایش سطح زیر کشت، کاهش حجم مخزن سد  طراحی شده بود. در سالهای اخیر

سپیدرود به دلیل وجود رسوبات و بروز خشکسالی در بعضی از سالها مسئله آبیاری نوبتی مورد توجه قرار گرفته 

از سیا ه پوستان ولی طریقه کشت بسیار ابتدایی بود. پرتغالیها طرز تهیه برنجزارها وروش کشت برنج را  . (9است)

و « تئوفر است»بومی آموختند. زراعت برنج در آسیای غربی خیلی دیرتر آغاز شد. نویسند گان قدیم یونان از جمله 

اند درآثار خود  یادآور   شده اند که چهار صد سال قبل از میالد زیستهکه در زمان اسکندر مقدونی می« اریستر بول»

ها زراعت برنج را از ایران یاد لی آمودریا، بابل وشوش متداول بوده ا ست . یونانیمسیح کشت برنج در قسمت های شما

قبل از میالد درکشور مصر اشاره می کند. کاشتن برنج بوسیله   375به زراعت برنج در سال « تئو فراست»گرفته اند. 

یها زراعت آن را در برزیل معمول مرا کشی ها در اسپانیا و توسط ترکها در  شبه جزیره بالکان متداول شد وپرتغال

وارد ایاالت متحده امریکا شد .درقرن نوزده میالدی « ماداگا سکار»میالدی زراعت برنج از  1685کردند. در سال 

اروپایی ها برای توسعه این محصول در  جهان کوشش بسیاری کردند .به عالوه گیاهشناسان و علمای اروپا همگام با 

در ابتدا زراعت  نتخاب و تهیه بذر خوب وتولید محصول بهتر گام های ارزنده و  موثری برداشتند.دانشمندان ژاپنی در ا

برنج به صورت کشت مستقیم بدون آبیاری و غرقابی در مناطق جنگلی به صورت متناوب انجام میشد که این سیستم 

کاشت نشا یی با انجام عملیات کاشت تفاوت اندکی با حالت رویش وحشی برنج داشت. زراعت برنج بصورت سیستم 

 (2خاک ورزی وایجاد شرایط گل آب کردن از چین آغاز شدوبه سایر نقاط دنیا گسترش یافت.)

 

 تاریخچه زراعت برنج در ایران :

 سال قبل از میالد مسیح بر میگردد که در ایران قدیم، بابل وشوش کشت می 400سابقه کشت برنج در ایران به حدود    

زراعت برنج در ایران از سالهای  خیلی دور معمول بوده است  بطوریکه در زمان  هخا منشیان در ایران  . ( 2)  شد

زراعت برنج می شده است ودر دوره اشکانیان در گیالن ومازندران و خراسان زراعت این گیاه رواج داشته  است . در 

سطح . ( 14زمینهای زیادی زیر کشت بوده اند )  دوره ساسانیان نیز در بخش بزرگی از ایران شامل تاشکند وکاشمر

هزار هکتار برآورد   563انجام شد، برابر با  1379زیر کشت برنج در ایران که طی آخرین آمارگیری در سال 

کیلو گرم در هکتار واستانهای گیالن و مازندران 4173درصد کل جهان است .میانگین عملکرد 4/0گردیدکه معادل

 . (15ار هکتار بیشترین سطح زیر کشت را دارا می باشند) هز  230بترتیب با 

سال قبل از میالد مسیح متداول  400معتقد است که زراعت برنج در بابل و شوش ) خوزستان امروز ( از « تئوفراست»

 .( 15سال قبل یعنی در زمان اشکانیان رواج داشه است)  2000بوده است . زراعت برنج در گیالن و مازندران از 

 مسئله خشکی در زراعت برنج همیشه مطرح بوده وامروز ه مشکل جدی تری شده است . این موضوع فقط به خاطر

آبی نیز  دگرگونی الگوی آب وهواي زمین وبواسطه اثر گلخا نه ای نیست بلکه بدلیل بهره برداری نادر ست از منابع

برخی از مناطق خیلی بیش ازحد مورد نیازآب مصرف میباشد . از جمله در ابتدای فصل در زمان خزانه گیری که در 

میکنند .استفاده ار معیار های فیزیولوزیکی در جهت کمک به انتخاب گیاهانی با عملکرد باال در شرایط تحت تنش اولین 

 .( 15می با شد)  پیشنهاد شد با وجود اینکه این پیشنهاد قدیمی« هالز»بار توسط 

ر کتاب علم فالحت می نویسد: برنج در زمان انو شیروان توسط برزویه طبیب همراه با د« عبدالغفار خان نجم الدین» 

چنک »هدایای دیگر از هند به ایران آمده ودر والیا ت کادوسیان  ) گیالن ومازندران ( کشت گردید ودر زمان اشکانیان 

سرزمین پارت ها وکلده اشاره کرده سال قبل از میالد ( به کشت برنج در ترکستان و  126سفیر وسردار چین)« کی ین
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به نظر میرسد که کشت برنج در استان های شمالی ایران بوسیله پارتی ها در دو هزار سال پیش معمول بوده  است .

کاشمر،  ختن و تاشکند  است . گزارش های چینی در زمان ساسانیان نشان میدهد که در سر زمین خاوری ایران از قبیل

برنج در سرزمینهای خوزستان،   وجود داشته است  ولی تاریخ نویسان اخیر بیشتر از کشت برنج زار های وسیعی

 (9طبرستان، دیلمان و گیالن یاد کرده اند .)

 

 مشخصات گیاه شناسي برنج: 

برنج گیاهي است مخصوص مناطق پر آب وگرم از رده تك لپه اي ها متعلق به قبیله گلومي فلوره وتیره      

مي باشد. جنس اوریزا « اوریزا»وجنس « اوري زوئیده»( و زیر تیره poaceae( یا پوآسه )graminaeگرامینه)

روز زمان نیاز دارد. برنج گیاهي است  270تا  80گونه مختلف است. گیاه برنج از كاشت تا برداشت به  25داراي 

باشند. برنج داراي ساقه اي راست وتوخالي  معموال روز كوتاه ویكساله ولي بعضي از انواع چند ساله آن نیز موجود مي

میلي متر  12تا  6عدد و قطر ساقه برنج بین  20تا  10سانتي متر ، تعداد برگ بین  50-200است كه ارتفاع آن بین 

كند واصوال تولید پنجه در برنج خیلي زیاد مي باشد. برگ برنج پنجه تولید مي 5تا  4متغیر است. هر بوته برنج معموال 

مل پهنك و غالف بلندي است.زبانك یا لیگول برنج غشایي وبلند بوده ودر موقع رسیدن، شكاف بر مي دارد. این زبانك شا

 میلي متر است.  10-15غشایي سه گوش بوده و داراي طولي در حدود 

لي خوشه یك یا گل آذین در برنج به صورت پانیكول بوده ودر انتها واقع شده است. از محل هر گره  از محور اص     

چند انشعاب اولیه بوجود مي آیدكه بعدا از همین انشعابات اولیه، چندین انشعابات ثانویه تولید مي شود كه بعد از هر یك 

آیند. گل شامل مادگي، پرچم ها ولودیكول ها مي باشد. از این انشعابات ثانوي یك یا چند خوشه چه یا تك گل بوجود مي

امه وتخمدان است. كاللة پري شكل از دو شاخه تشكیل یافته است. تعداد پرچم در برنج برخالف مادگي شامل كالله ها، خ

عدد مي باشد. میوه برنج گندمه بوده بدین معني كه پوسته هاي میوه وپوسته دانه با هم رشد مي نمایند. دانة  6اکثر غالت 

گرم  20-40دود ح.وزن هزار دانه برنج در برنج داراي رنگ هاي مختلفي از قبیل زرد، سفید، قرمز وسیاه است

 (. 2باشد)مي

 

 تاریخچه برنج هیبرید:

میالدي به صورت بهبود  1700سابقه شناسایي هتروزیس به گیاهان دگربارور بر میگردد و گزارشات در اوایل       

( نیز در 1877(و داروین)1865بنیه و نمود حاصل از تالقي براي تعدادي از گونه ها موجود میباشد . همچنین مندل)

یافتند . زمینه اصلي براي گسترش تجارتي پدیده هتروزیس  آزمایشات خود ، برتري دورگ را در بسیاري از هیبرید ها

در گیاه ذرت مهیا گردید . این گیاه از نخستین محصوالتي بود كه تولید بذر هیبرید در آن مورد توجه  1910در سال 

كه شناسایي شد اما استفاده تجاري از آن زماني آغاز شد  1926( .پدیده هتروزیس در برنج از سال 3قرار گرفت )

درصد افزایش تولیدنسبت به ارقام پا كوتاه   30الي  20دانشمندان چیني مدعي شدند كه ارقام برنج هیبرید داراي 

در ایستگاه تحقیقات برنج رشت )گیالن(  و آمل )  1366(. در ایران اولین گام در تحقیقات برنج هیبرید از سال 3هستند)

توسط صالحي وهمكاران وسري دوم الین هاي  W32Aو  V20Aه نامهاي مازندران( با وارد نمودن دو الین نر عقیم ب

( در خواست وبه IRRIنیز توسط درستي ونعمت زاده از ایري) IR28298Aو IR58025Aجدید نر عقیم به نام هاي 

برنج ژه ملي پرو 1375(. در سال 2ایران آغاز شد  و در مراكز تحقیقاتي برنج رشت وآمل مورد ارزیابي قرار گرفتند)

هیبرید با تالش فراوان بصورت مشترك به تصویب دانشكده علوم كشاورزي ساري و موسسه تحقیقات برنج كشور 

 (.12وسازمان تحقیقات، آموزش وترویج كشاورزي رسید)
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 : تکنولوژی برنج هیبرید

برنج هیبرید در سال تکنولوژی برنج هیبرید نزدیک به سه دهة پیش در کشور چین توسعه پیدا کرد. سطح زیر كشت  

درصد تولید  66درصد سطح زیر كشت برنج و 55میلیون هكتار رسید واین میزان مساحت یعنی،  17در چین به  1991

 1980كل برنج در چین باعث گردید كه موسسه بین المللي تحقیقات برنج وسایر  مراكز تحقیقاتي برنج در اوایل دهه 

( و در حال حاضر نقاط 16ح و استفاده از تكنولوژي تولید برنج هیبرید آغاز كند)میالدي فعالیت خود را در زمینه اصال

درصد بیشتر از ارقام اصالح  20 -30زیادی از اراضی برنجکاری دنیا را پوشش داده است. ارقام برنج هیبرید به مقدار

یر ویتنام، هند، فیلیپین، بنگالدش، کنند. بکار گیری این تکنولوژی در کشورهایی نظشدة نیمه پا کوتاه محصول تولید می

میانمار، آمریکا و چین موجب افزایش عملکرد دانه و در نتیجه سبب افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد فرصتهای شغلی 

بر اساس آمارهای موجود، تقاضا برای مصرف برنج در کشور به علت افزایش جمعیت و تغییرات  فراوانی شده است.

مرتبًا رو به افزایش است، به طوری که هر ساله برای تامین نیازداخلی مجبور به وارد کردن برنج در رژیم غذایی مردم 

از خارج هستیم. تامین کمبود برنج از طریق کاشت و برداشت ارقام بومی قابل حصول نیست زیرا ارقام بومی عمدتًا از 

خوابیدگی می باشند بنابراین عملکرد پایینی دارند لذا نوع ارقام پا بلند با خاصیت کودپذیری کم و حساس به بیماری ها و 

 تهیه ارقام پر محصول با خاصیت کودپذیری باال و نیز با کیفیت پخت مناسب بسیار مهم است.

اي از باشد، به طوري كه قسمت عمدهاي برخوردار ميبرنج دومین غله مهم جهان است كه در ایران نیز از اهمیت ویژه

دهد. بر اساس آمارهاي موجود به دلیل ازدیاد هاي گیالن و مازندران را تشكیل ميدر استان غذاي مردم، بخصوص

طوري كه تولید داخل جوابگوي مصرف نبوده و به ناچار با وارد جمعیت، میزان مصرف برنج نیز افزایش یافته، به

پذیري هاي بومي به دلیل پابلند بودن، كودرنجگردد. اكثر باي برنج از خارج این كمبود جبران مينمودن مقادیر قابل توجه

هاي آتي باشند، لذا نیاز به واردات و خروج ارز در سالها و خوابیدگي، داراي عملكرد پائین ميكم و حساسیت به بیماري

سو و افزون بشر به مواد غذائي از یكدر صورت كشت این ارقام افزایش خواهد یافت. ازدیاد جمعیت و نیاز روز

حدودیت منابع تولید از سوي دیگر بیانگر آن است كه تنها راه دستیابي به تولید بیشتر، افزایش عملكرد در واحد سطح م

باشد كه این امر از طریق تولید و استفاده از واریته هاي جدید و پرمحصول بویژه برنج هیبرید به همراه اعمال مي

 باشد.پذیر ميزراعي امكانهاي مناسب بهروش

درصد 20-25باشد. برنج هیبرید با كارگیري تكنولوژي برنج هیبرید یكي از راههاي افزایش تولید در واحد سطح ميب

تواند یكي از راههاي دستیابي به افزایش تولید افزایش عملكرد نسبت به ارقام اصالح شده در شرایط محیطي یكسان مي

برید می تواند جایگزین مناسبی برای عملکرد بیشتر برنج و گامی ارقام برنج هی برنج متناسب با نرخ رشد جمعیت باشد.

موثر در کاهش واردات برنج گردد. البته برنج هیبرید نیز قابل اصالح است ولی روش آن با روش کالسیک برای 

 اصالح ارقام خالص فرق دارد و نیازمند مهارت های خاص است.

 

 (: Hybridتعریف برنج هیبرید ) 

آید و به عبارت دیگر هیبرید نتیجه نسل اول ای است که از والدین ) پایه ها ( کامال خالص بدست  مي هیبرید دو رگه

برنج هیبرید یک رقم تجارتی محسوب می  تالقی دو فرد است که در یک یا تعدادی ژن با یکدیگر كاماًل تفاوت دارند.

د. بذر هیبرید خوب  نسبت به بهترین ارقام اصالح شود و حاصل تالقی دو والدی است که از نظر ژنتیکی متفاوت هستن

به عبارت دیگر،زمانیكه اندام ماده )تخم( یك گیاه برنج  درصد افزایش عملکرد نشان می دهد. 30تا  20شدة منطقه 

بوسیله اندام نر) دانه گرده( گیاه برنجي كه متعلق به واریته یا الین متفاوت دیگري است بارور مي گردد، برنج هیبرید 

سبت به الین هاي شود. بذر هیبرید از پدیده شناخته شده هتروزیس بهره مي گیرد كه باعث افزایش عملكرد آنها نتولید مي

هاي دیگر ، گردد. بذر هیبرید تنها براي یك سال قابل استفاده است و در صورت استفاده از آن براي سالوالدیني مي

بایست هر ساله در هاي پوك تولید خواهدشد  بنابراین در صورت عالقه به كشت برنج هیبرید، بذر هیبرید ميدانه
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هاي خاص تولید گردد و در اختیار كشاورزان قرار داده شوند.آزمایشات مختلف در اي جداگانه با اعمال تكنیكمنطقه

( عالوه بر داشتن عملكرد باال و سازگاري IRH1اند كه یكي از هیبرید هاي تولید شده بنام ) هاي متفاوت نشان دادهسال

 باشد. آن به شرح زیر ميباشد كه خصوصیات خوب با شرایط استان گیالن از كیفیت پخت مناسبي برخوردار مي

 

 مشخصات رقم جدید هیبرید ایران :

بعنوان والد پدري مي باشد. اولین  IR42686Rبعنوان والد مادري و  IR58025Aرقم جدید هیبرید حاصل تركیب  

انجام شد ودر بررسي اولیه باروري خوب ، رسیدگي یكنواخت و برتري عملكرد  1374تالقي بین دوالین فوق در سال 

آن نسبت به والدین مورد توجه قرار گرفت . این رقم معطر بوده و از كیفیت پخت خوبي نسبت به رقم اصالح شده خزر 

 برخي از خصوصیات این رقم بشرح زیر مي باشد:. (19برخوردار است)

 سانتي متر 114ارتفاع بوته = 

 عدد 18تعداد پنجه = 

 روز 125 – 130دوره رشد از خزانه تارسیدن كامل = 

 تن 7 – 7/ 5متوسط عملكرد در هكتار = 

 درصد 5/21میزان آمیلوز = 

 درصد  54قوام ژل = 

 درجه 42حرارت ژالتیني شدن = 

 درصد 3/7یل = راندمان تبد

 درصد 54میزان برنج سالم در فرآیند تبدیل = 

 مقاوم به ورس

 مقاوم به بیماري بالست  

 سازگاري خوب با شرایط گیالن و مازندران 

ارزیابي این رقم طي سالهاي مختلف روند افزایش عملكرد را نشان مي دهد كه مي توان بهبود در مدیریت زراعي نظیر 

زمین اصلي ، تغذیه صحیح و سایر عملیات داشت را فاكتور اصلي دانست . این رقم در برابر  انتقال بموقع نشاء به

 ( 19بیماري بالست تحت شرایط آلودگي مصنوعي مقاومت بسیار خوبي از خود نشان داده است .)

 

 مزایای کاشت برنج هیبرید :

 به سرعت در حال افزایش است. با افزایش جمعیت تقاضا برای برنج در کشور های کمتر توسعه یافت  .1

 .  به علت محدودیت زمین بایستی برنج بیشتری در واحد سطح تولید گردد.2

 درصد افزایش عملکرد نسبت به ارقام اصالح شده را دارند. 30تا  20. ارقام برنج هیبرید 3

نسبت به ارقام اصالح شده .  قابلیت تحمل و سازگاری برنج هیبرید نسبت به تنش های محیطی مانند خشکی و شوری 4

 بیشتر است.

 .باعث ایجاد توان مدیریتی باال در کشاورزان و شغل های جدید برای روستائیان می گردد.5

 مجموعه عملیات زراعی براي زراعت رقم هیبریدعبارتند از :

 آماده سازي خزانه و بذر پاشي -1

 آماده سازي مزرعه و زمین اصلي -2

 شیمیائي و دامي قبا و بعد از نشاءكاريكاربرد كودهاي  -3

 كارينشاء -4



86 
 

 مدیریت آبیاري -5

 هاي هرزمدیریت علف -6

 هامدیریت آفات و بیماري -7

 برداشت و خرمنكوبي -8

 

 : پاشيآماده سازي خزانه و بذر 

 :تهیه خزانه برنج 

محل  خزانه برنج به قطعه زمین کو چکی اطالق می شود که در داخل زمین اصلی یا خارج از مزرعه قرار دارد.    

خزانه باید  خزانه باید مکانی باشد که خاک آن بخو بی شخم خورده باشد و دارای هوموس یا کود دامی کامال پوسیده باشد.

گیاهانی که در مراحل اولیه زندگی پر توقع . (9شتریدر یافت کند)جنوبی احداث شود تا نور خورشید بی -بصورت شمالی

بوده ورشدو نمو کندی دارند یا به زمین فقیر از لحاظ مواد  غذایی حساسیت  زیاد  دارند ویا طول مدت تابستان برای 

ند .همیشه قبل از تکمیل دوره زندگی آنها از کاشت تا رسیدن کافي نباشد به طریق خزانه ونشا کاری کشت و زرع می شو

کندن نشا بایستی خزانه را پر از آب کرد تا نشاءها با قدری خاک اطرف ریشه، بیرون بیایند . زر اعت برنج در دنیا 

 وکشور ما  عمدتا به روش  نشایی انجام می شود .

 هاي برنج بشرح زیرند :مهمترین عملیات تهیه خزانه

 كاريروز قبل از تاریخ نشاء 30تا  25یا فروردین و  20-25بهترین زمان بذرپاشي :  -

 متر مربع از زمین اصلي به عنوان خزانه به ازاي هر هكتار 400اختصاص دادن  -

 .روز قبل از بذر پاشي 7انجام شخم اول در خزانه ،  -

اي خزانه هر كیلوگرم كود پتاسه بر 4كیلوگرم فسفات آمونیم +  5/6گرم اوره + كیلو 10كاربرد كود اوره به میزان  -

 هكتار برنج

 سانتي متر در خزانه 2-5نگه داري آب با ارتفاع  -

 روز قبل از بذر پاشي 3انجام شخم دوم در خزانه،  -

 كش بر اساس عرف در خزانهاستفاده از علف -

 

 انتخاب بذر :

کند و یک بذر خالص بزرگ، سنگین وقوی می تواند یک گیاه سالم  ایجاد  کند و گیاهچه قوی تولید یک گیاه قوی مي     

در نتیجه عملکرد افزایش می یابد .برای این کار ابتدا باید وزن مخصوص بذرها ی مختلف برنج را تعیین وسپس با به کا 

ن اقدام به جدا سازی بذر های سبک که در سطح محلول شناور باقی می رگیری محلولی مناسب وهم چگالی با بذر سنگی

لیتر آب خالص که وزن  10کیلو گرم نمک طعام با 65/1مانند کرد .به عنوان مثال در ارقام ایندیکا بامخلوط کردن 

متر یا به دست می آید . برای تعیین و اندازگیری وزن مخصوص محلول آ ب نمک می توان از هیدرو  08/1مخصوص 

تخم مرغ تازه که وزن مخصوص آ ن یک است استفاده کرد . در حالت سنتی زارعین فقط از آ ب خالص استفاه می کنند 

که این عمل نمی تواند بطور کامل جدا سازی بذور پوک را انجام دهد . بذور  جدا کرده از محلول آب نمک را باآب تمیز 

بذر از سطح آن جدا شوند زیرا ممکن است نمک موجود باعث عدم جوانه و تازه شستشو ی کامل می دهند تا نمک های 

 (. 1كنند و برای انبار کردن یا ضدعفونی کردن آ ماده نمایند .) زنی بذر شود . پس از آن بذرها را در سایه خشک مي

 گرم بذر براي یك هكتار كیلو 20میزان بذر مورد نیاز :  -

لیتر آب( به منظور سبك و سنگین كردن بذور و  10گرم نمك در كیلو 65/1 نمك )شستشوي بذر با محلول آب  -

 شستشوي بذور سالم و سنگین با آب تازه و شیرین.
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 ضدعفونی بذر :

به سبب آلودگي بذر و گیاهچه برنج به بیماری های قارچی مانند ،جیبرالو لکه قهوه ای، عمل ضد عفونی بذورباید انجام  

در هزار محلول تهیه کرد و بذور را  1-2باسموم قارچ کش سیستسمیک در دسترس با غلظت  شود بنابر این می توان

درجه سانتی گراد در محلول سمي قرار داد. یادآوری : باید توجه کرد که از  18ساعت در درجه حرارت  6برای مدت 

ها آسیب رسانیده و مانع رشد جوانهها این محلول برای ضد عفونی بذر ها ی جوانه دار استفاده نگردد زیرا به گیاهچه

خواهد شد . بعد از این مدت بذر را از محلول سمي خارج کرده  و ضمن شستشو ی آن با آ ب خالص جهت خیساندن 

 .(9درآب خالص ولرم و طی مراحل بعدی اقدام می شود)

 

 خیساندن بذر :

بنا براین برای تسریع در عمل جوانه زنی،  سرعت جذب آ ب توسط برنج نسبت به سایر گیاهان بسیار کند است      

بذرآماده شده را در مدت زمان معین که آ ن بستگی به درجه حرارت آب دارد، در ظروف مملو از آب  قرار می دهند. 

ساعت به تعویض آب اقدام می نمایند .  طی این مدت بذر هوادهی شده و کمبود اکسیژن آن بر  5-6در طول این مدت هر

 (9درصد بیشتر از بذر خشک وزن دارد.) 25دد . بذر خیسانده شده طرف می گر

هاي كنفي و نگه داري آنها در یك محل ساعت و بعد از آن انتقال بذر به كیسه 24خیساندن بذر در آب ولرم به مدت  -

 ساعت و آبپاشي با آب ولرم. 48گرم به مدت 

 

 جوانه دار کردن بذر :

شرط اساسی است که عبارتند از گرما، رطوبت و  3پیش تیمار شدة برنج نیاز به  به منظور جوانه دار شدن بذور  

 شرط در حد مناسب در اختیار بذور قرار گیرند، طی  3اکسیژن. در صورتی که این 

ساعت جوانه دار شده و آماده برای پخش در خزانه می شوند و در شرایط آ زمایشگاه با قرار دادن بذر 48-24

 تنظیم حرارت ورطوبت و هوادهی مناسب بذرها در مدت کوتاهی شروع به جوانه زنی میکنند .درژرمیناتور و 

 ها را با کیسة مرطوب اگر مقدار بذر زیاد باشد آ نهارا در چند ظرف مختلف گذاشته وروی آن 

ن را کامال مخلوط ساعت یک بار بذر ها را با دست به هم می زنند وآ 12می پوشانند ودر جای سایه قرار می دهند وهر 

ها اضافه می کنند . این عمل باعث می شود که رطوبت و اکسیزن به و زیر و رو می کنند  و مقداری آ ب ولرم به آ ن

 30-34درجه حرارت مطلوب برای جوانه زنی  تمام نقاط بذور رسیده تا حرارت درتمام نقاط توده بذر پخش شود .

 ت پائین تردرجه سانتیگراد است که اگر درجه حرار

ساعت وقتی  24 -48بعداز  باال تر از این حد باشد، باعث عدم یکنواختی جوانه زنی شده وگیاهچه بد شکل می شود . یا

میلی متر شد بهترین  زمان انتقال بذور به خزانه است و اگر بیش از  1-2میلی متر وساقه چه  3-4که اندازه ریشه چه 

پوسند و باعث  فساد بقیه بذر ها خواهند شد. ها می شود و بذر در خزانه ميجوانهاین اندازه باشد باعث شکسته شدن 

ساعت در سایه پهن کرده تا مقداری از رطوبت خود  1-2برای این کار بهتر است ابتدا بذرهای جوانه زده را برای مدت 

 (.9را از دست بدهند و به راحتی بتوان آنها را در خزانه پخش کرد )

 

 زمین خزانه : آماده سازی

سانتی متر به وسیله بیل یا تیلر شخم می زنند و روی آن  10-20به منظور آماده سازی خزانه ابتدا آن را به عمق       

را مقداری کود دامی کامال پوسیده می ریزند  سپس آ ن را با خاک کامال مخلوط کرده وخزانه را غرقاب می کنند . بعد 

متر و به طول  1 -2/1لر شخم می زنند . در روش ایستگاهی معموال بستر ها را به عرض از این مرحله زمین را با تی

شود سانتی متر و به صورت جوی وپشته در نظر گرفته مي 20متر در نظر می گیرند . فاصله دو بستر حدود  10حدود 
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ای اینکه بتوان نشاء های  متر مربع است وبر 400. سطح مورد نیاز خزانه برای کشت یک هکتار زمین اصلی برابر 

قوی تولید کرد، الزم است که از خزانه مراقبتهای زراعی الزم به عمل بیاید. این مراقبتها شامل استفاده از پوشش 

 ( 9كودپاش، مبارزه با علف های هرز و کنترل حشرات زیان آور خزانه است . ) نایلونی،

گرم بذر برای هر متر  50ع خزانه پیشنهادمی گردد که در آنها متر مرب 400در سیستم خزانه های ژاپنی و ایستگاهی 

متر مربع  400مبع خزانه در نظر گرفته می شود . بر اساس تحقیقات انجام شده در کشور پیشنهاد گردید ه است که 

 . خزانه برای هر هکتار شالیكاري در نظر گرفته شود . در انتخاب مکان خزانه باید دقت زیادی به عمل آ ورد 

 خزانه باید در مکانی قرار گیرد که: 

 آ بگیری وتخلیه آب آن به آسانی صورت گیرد .     -1     

 در اثر بارندگی ناگهان پر از آب نشود .-2

 آفتاب گیر و گرم باشد و نور کافی داشته باشد  -3

 . در انتخاب ابعاد و حمل ونقل نشاء دچار مشکل نشود4

 خاک آن قوی باشد . -5

روز قبل از بذر پاشی آماده سازی زمین خزانه را شروع کرده و شخم اولیه آن با کمک انسان یا  تیلر با  30 – 35از 

گاو آهن بر گر داندار انجام شود. تا کاه وکلش باقی  مانده  از زراعت سال قبل و همچنین علف های هرز به زیر خاک 

روز از یکدیگر جدا گردند .در بین  فواصل آماده  7-10ا صل انتقال پیدا کند و پوسیده شود . شخم های ثانوی به فو

سازی زمین آبگیری شود تا سطح خاک کامال از آب پوشیده باشد. این عمل مانع از خشک شدن وسله بستن سطح خاك و 

 (9رشد علف های هرز می شود . )

سانتی متر با ال تر از سطح اولیه  4-5در خزانه های ژاپنی و ایستگاهی به منظور تخلیه آب اضا فی سطح خزانه را

خاک آماده می سازند . برای این منظور با چند قطعه چوب و مقداری نخ ویک متر ابعاد خزانه مورد نیاز را به عرض 

سانتیمتر در نظر می گیرند، سپس خاک های  40متر انتخاب می کنند و فاصله بین کرت ها را  1 – 5/1کرت های 

سانتی متر بلند تر گردد . این خاک در سطح خزانه تسطیح  4-5ل کرت ریخته تا سطح آ ن اطراف کرت ها را به داخ

شده و در اطراف خزانه نهر کوچکی ایجاد می شود كه در روز های اول می توان ازهر دو طرف آب خزانه  را خارج 

ذر در سطح خزانه دچار متر باشد، زیرا در این عرض کشاورز در هنگام پخش ب 1-5/1كرد . عرض خزانه ها باید 

مشکل نبوده و وجین دستی در آن به سهولت انجام گیرد . لذا بهترین راه آبیاری خزانه به طریق نشتی با پر کردن 

نهرهای اطراف خزانه است تا آب به طریق نشتی سطح خزانه را همواره مرطوب نگه دارد اما در صورت زیاد بودن 

رکز خزانه وجود نخواهد داشت  و این عمل باعث از بین رفتن بذر  قسمتها ی عرض خزانه امکان نفوذ ونشت آب تا م

 (15میانی خزانه خواهد شد . )

 

 تهیه گیاهچه : بذر پا شی و

پس از آماده کردن خزانه باید اجازه داده شود گل سطح خزانه ته نشین شود تا از فرو رفتن بذر در داخل گل جلوگیری  

شود . پخش بذر جوانه دار شده بطور یکنواخت به صورت یک الیه نازک در سطح خزانه از اهمیت زیادی بر خور دار 

وانه زدن و غیر یکنواختی در جوانه زنی می شود . همچنین در است. پخش بذر جوانه نزده در سطح خزانه با عث دیر ج

صورت تشکیل غالف ساقه وریشه چه بلند در هم رفتگی بذر ها زیاد شده و پخش یکنواخت بذر در خزانه دچار مشکل 

مربع گرم در متر  50می شود . مقدار بذر مصرفی پیشنهادی از سوی موسسه تحقیقات بین الملل برنج برای رقم هیبرید 

بذردر سانتیمتر مربع برابری می کند، اما تحقیقات انجام شده در موسسه تحقیقات برنج کشور مقدار  2 -3است که تقریبا 

 گرم در متر مربع خزانه را ترویج  می کند. 100-150
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رند و ارتفاع تراکم باالی بذر در واحد سطح خزانه باعث نازکی ساقه نشاء شده و چون نشاها در رقابت شد ید بسر می ب

آنها بلند می گردد که این امر باعث صدمه نشا ء در هنگام کندن وانتقال آن به زمین اصلی می شود .بذر پاشیده شده در 

سطح خزانه بایدهم سطح با سطح خاک باشد تا نفوذ ریشه و جذب آب برای بذر به آ سانی میسر گردد . برای این منظور 

استفا ده کرد .  همچنین در بسیاری از نقاط بعداز پخش بذور روی آنها رابا سوخته می توان از یک ماله سبک وچوبی 

 پوسته یا کلش برنج می پوشانند. 

 فواید پوشاندن سطح بذور با سوخته كاه برنج عبارتند از:

 دهد وخزانه زود تر گرم میشود .شود، جذب نور را افزایش ميالف( باعث تیره شدن سطح خاک و بذر مي

 بذرها از حمله پرندگان در امان می باشند .ب ( 

ها تند تر می ج( سرعت رشدجوانه بذربرنج در مقابل نورکم است و با این عمل سرعت جوانه زنی ورشد اولیه گیاهچه

 (15شود. )

بنا بر این آب آبیاری می تواند باعث خفگی وعدم رشد جوانه های برنج گردد  پوشیده شدن سطح خزانه برنج به وسیله  

آبیاری و رسا ندن  رطوبت به بذر در بستر خزانه باید دقت زیادی انجام گیرد . این امر در سیستم آبیاری نشتی در خزانه 

های تر به آسانی میسر است . آبیاری خزانه به دقت باالیی نیاز دارد زیرا در رور های  اولیه بعد از بذر پا شی گیا هچه 

در  ها برساند .ر امان با شند تا الیه سطحی خزانه بتواند اکسیژن الزم را جذب کرده وبه گیا هچهها با ید  حالت غرقاب د

هفته اول بعد از بذر پا شی خزانه، سطح آن باید فقط با یک الیه آ ب پوشیده باشد ولی بعد از آن برای کنترل علف های 

 تی متر سان 5هرز به تدریج سطح آب خزانه را افزایش می دهند وتاعمق 

رسانند تا از رشد  علف های هرز جلوگیری شود . بذر برنج تا مرحله برگ بذری از نظر تغذیه متکی به ذخیره می

غذایی آندو سپرم بذر است ولی از این مرحله به بعد به دلیل گسترش ریشه  و نیاز غذایی باال جذب مواد غذایی از ریشه 

ر در خزانه باال است خاک خزانه از نظر مواد غذایی بسیار غنی می با شد . ها آغاز می شود . از آنجایی که تراکم بذ

کش برای این منظوراستفاده از کود های مختلف ضروری است . برای حفاظت خزانه به طورکامل می توان با سم حشره

 .(15رد)روز آن را تکرار ک 10ها را سمپاشی و در صورت لزوم بعد از هفت روز بعد از بذر پا شی خزانه

 

 استفاده از پوشش نایلوني براي خزانه:

و حتي در زمین  اكثر ارقام برنج نسبت به سرما حساس هستند به نحوي كه سرما موجب از بین رفتن نشاها در خزانه 

هاي سرما در اوایل بهار و كمك به زود رس كردن نشاها، بعد از بذرپاشي شود. براي جلوگیري از خسارتاصلي مي

هاي چوبي، فلزي یا این ترتیب است كه روي بستر خزانه، كمانپوشانند.روش كار به روي بستر خزانه را با نایلون مي

پوشانند.مقدار نایلون مورد مي ها را با نایلونمتر از هم قرار داده و روي كمانسانتي 50هاي تقریبًا فایبرگالس به فاصله

ون را به ازاي هر دو متر )به صورت دوال( است.این نایل 4متر نایلون با عرض  55مترمربع خزانه،  100نیاز براي 

 (9) كشند.ها مينبستر كنار هم، برش داده و روي كما
 

 هوادهي خزانه:

به خوبي انجام شودكه در  هاي مناسب عمل هوادهي خزانهپس از قرار دادن پوشش نایلوني، باید دقت شود كه در زمان 

 آمد. غیر این صورت اثرات نامطلوب و بدي بر روي نشاءها به وجود خواهد

 دهند:ها را به صورت زیر انجام ميتهویه یا هوادهي خزانه

آفتابي و گرم انجام  تا مرحله دو برگه شدن نشاها نیازي به هوادهي نیست ولي پس از این مرحله، هوادهي در روزهاي

مدت یك تا دو در روزهاي اول، هوادهي به  كنند.مي گیرد. براي این كار ابتدا و انتهاي پالستیك روي بستر را بازمي

گیرد. بعد از مرحله شدن هوا، مدت هوادهي چهار تا پنج ساعت انجام مي ترشود. بتدریج با گرمساعت در روز انجام مي
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 كشند. حدود یك هفتهها دوباره پالستیك را روي خزانه ميروزها پالستیك را برداشته و شب برگه شدن نشاءها، 4-3

 (9)كنند.لي، پوشش نایلوني را به طور كامل از روي خزانه جمع ميقبل از انتقال نشاءها به زمین اص

 

 كودپاشي خزانه:

 گیرد:در زراعت برنج هیبرید، كودپاشي با استفاده از كودهاي شیمیایي بویژه كود اوره به دو صورت زیرانجام مي  

 شود:كود پایه كه قبل از بذرپاشي در خزانه مصرف مي -الف

است. مصرف كود به ازاي هر  ها معمواًل بعد از تهیه جوي و پشته و قبل از بذرپاشيپایه در خزانهزمان استفاده از كود 

تریپل است. اگر كود از نوع فسفات آمونیم باشد،  گرم كود سوپر فسفات 10گرم اوره به اضافه 15متر مربع خزانه 

عالوه بر این، در طي چند سال گذشته شود. متر مربع خزانه مصرف مي گرم به ازاي هر 10-12مقدار كود اوره 

 گرم كود پتاسه را به ازاي هر متر 15توان مقدار توصیه شده است. براي این منظور مي مصرف كود پتاسه نیز

 مربع خزانه استفاده كرد.

 شود:كود سرك كه بعد از بذرپاشي در خزانه مصرف مي -ب

سرك، رشد كافي  شود. هدف از مصرف كودانه مصرف ميروز پس از بذرپاشي خز 20تا  15كود سرك معمواًل بین 

انتقال نشاءها به زمین اصلي و به مقدار  نشاءها و راحتي در كندن آنها است. زمان مصرف كود سرك، یك هفته قبل از

 .(15)پنج گرم اوره براي هر متر مربع زمین خزانه است 

 

 هاي هرز خزانه:مبارزه با علف

مواد غذایي و همچنین نور  ها با جذب آب وكنند. این علفهاي هرز موجود در خزانه با نشاهاي برنج رقابت ميعلف    

هرز موجود در خزانه همراه نشاءهاي برنج به  هايشوند. به عالوه علفو اشغال فضا  موجب ضعیف شدن نشاها مي

اثر بوده ها روي آنها بيكششوند. زیرا در این مرحله علفمي در مزرعه زمین اصلي راه یافته و باعث مشكالت بیشتر

در  رسد.یابد و سود كمتري به كشاورز ميبا دست وجین شوند. در نتیجه هزینه كارگري افزایش مي و باید حتمًا

ضمنًا  كندرا ایجاد مي هاي گیالن و مازندران علف هرز سوروف بیشترین مزاحمتهاي برنج به ویژه دراستانخزانه

ها مانند قاشق ، انواع پیزر، بعضي از پهن برگساله ها از جمله اویارسالم یكهاي هرز دیگري مانند انواع جگنعلف

شود، ها مياز آن جایي كه علف هرز سوروف باعث بیشترین مشكالت در خزانه كنند.واش با نشاهاي برنج رقابت مي

 .(11)شوداین علف هرز توضیح داده مي روش مبارزه با

 

 روش مبارزه با سوروف در خزانه برنج هیبرید:

البته در  شود.هاي هرز بویژه سوروف در خزانهها موجب مشكالتي براي شالیكاران ميرویش بعضي از علف    

پوشیده از آب است، مسئله سوروف  هاهاي سنتي كه مقدار مصرف بذر در واحد سطح خیلي زیاد بوده و خزانهخزانه

ها یابد اما در این گونه خزانهسوروف كمتر فرصت رویش مي مهم نیست زیرا به علت زیاد بودن بذر و وجود آب، چندان

پذیر هاي قارچي آسیبكم حاصل میشوند. به عالوه نشاءها نسبت به بیماري زایينشاءهاي ضعیف با قدرت ریشه

اي و پشته ها به صورت جوينشاء توصیه مي شود كه خزانه به معایب گفته شده و باال رفتن هزینه تهیه شوند. با توجهمي

 200-250 اي به مساحتكیلوگرم بذر در خزانه 60تا  50شود كهاي توصیه ميهاي جوي و پشتهدر خزانه .احداث شوند

ا از ها بذرهدر این گونه خزانه متر مربع مصرف شود. همچنین دقت شود كه آبیاري خزانه به صورت نشتي انجام شود.

آیند. به زایي كافي به دست مينشاهاي سالم، قوي، با قدرت ریشه شوند در نتیجهمند ميكود ، فضا و نور بیشتري بهره

 توان نشاءها را چند روز بیشتر در خزانه نگهداري كرد تا زمین آمادهنبودن زمین اصلي مي عالوه در صورت آماده

بذرهاي علف هرز  صرفي و تغییر روش آبیاري فرصت بیشتري برايشود. در این روش به علت كاهش مقدار بذر م
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این صورت الزم است با سوروف مبارزه  شود تا رویش یافته و با نشاءهاي برنج رقابت كنندكه درسوروف فراهم مي

ن شوند،كندكاري با تراكم  کم ظاهر ميهاي هرز پهن برگ كه در بعضي مناطق برنجها و علفدر خصوص جگن  شود.

هاي برنج زیاد باشد و شود، مگر این كه تراكم و تعداد آنها دربعضي خزانههاي هرز توصیه ميبا دست این گونه علف

كش، مقدار سم و روش هاي الزم، نوع علفباید با انجام آزمایشمبارزه شیمیایي با آنها الزم باشد. در چنین شرایطي

 .(10ه تعیین و مصرف شود)مصرف آنها با مشورت كارشناسان كشاورزي منطق

 

 زمان كنترل علف هرز سوروف در خزانه:

 شود:كنترل سوروف در خزانه در دو زمان انجام مي

 : كنترل سوروف قبل از بذرپاشي -الف

كش بنتیوبنكارب )ساترن( به  كنند سپس علفكشي ميحدود سه روز قبل از بذرپاشي، بستر خزانه را كاماًل تسطیح و ماله

متر بوتاكلر )ماچتي( را به مقدار چهار سانتي  متر مكعب براي ده متر مربع مساحت خزانه و یا علفكشسانتي مقدار شش

روش دیگر این است كه ابتدا  كنند.كنند و سپس خزانه را آبیاري ميمي مكعب در همان ده متر مربع خزانه مصرف

متر آب ساكن خزانه به عمق حدود پنج سانتي كش به صورت قطره پاشي در سطحشود سپس علفخزانه آبیاري مي

ها را تخلیه دار شده و آماده استفاده در خزانه شدند، آب كرتشود. بعد از مدتي هنگامي كه بذرها جوانهمصرف مي

 دهند.كنند سپس با دست كشیدن در سطح بستر بذرها و اندكي هوا دادن، بذرپاشي را انجام ميمي

 سبز شدن خزانه :كنترل سوروف بعد از  -ب

دو تا سه هفته بعد از  توانچنانچه به عللي فرصت مبارزه با سوروف در مرحله قبل از بذرپاشي از دست رفته باشد، مي

از علف كش پروپانیل خزانه را برگپاشي  هاي خزانه دو تا سه برگه شدند با استفادهبذرپاشي یعني زماني كه سوروف

شود. یك روز قبل متر مربع خزانه در نظر گرفته مي 10هر  متر مكعب برايانتيس 12تا  10كرد. مقدار مصرف سم 

 را قطع كرد و یك روز بعد از سمپاشي دوباره جریان آب را برقرار كرد. با توجه به این از سمپاشي الزم است آبیاري

ها تماس پیدا تمام سوروف باكه سم پروپانیل یك علف كش تماسي است، از این رو هنگام سمپاشي باید دقت كرد كه سم 

متر مكعب است.به سانتي 30متر مربع خزانه،  10كند تا سم اثر نماید. میزان آب موردنیاز براي سمپاشي براي هر 

كش الزم است حداقل یك هفته قبل از سمپاشي تا یك هفته بعد از سمپاشي از منظور پرهیز از هرگونه اثر نامطلوب علف

 (9) كودهاي شیمیایي خودداري شود.كش و مصرف سموم حشره

 

 آور خزانه برنج:مبارزه با حشرات زیان

به صورت زردي  هاي برنج موجب خسارت شود. عالئم خسارتتواند در خزانهها ميمگس خزانه در بعضي از سال    

ز آلودگي خزانه به براي اطمینان ا شود.هاي خزانه مشاهده ميو ضعیف شدن نشاءها و ایجاد كچلي در بعضي از قسمت

توان نشاءهاي ضعیف را كنده و ریشه آنهارا در آب قرارداد. در این صورت الرو مگس كه كرمي شكل این مگس مي

آیند، هاي بالغ را كه به پرواز درميتوان مگساست، مشاهده خواهد شد. همچنین با دست زدن به گیاهچه نشاءها، مي

كنند. مگس خزانه و آبدزدك ثل آبدزدك نیز به خزانه برنج خسارت وارد ميآور دیگري ممشاهده كرد. حشرات زیان

اي این مشكالت كمتر وجود دارند. به طور كلي هاي جوي و پشتهزنند و در خزانههاي سنتي خسارت ميبیشتر در خزانه

شود.بدین صورت استفاده مي آور از سم ماالتیون یا سوین به نسبت دو در هزاربراي مبارزه شیمیایي با این حشرات زیان

لیتر آب حل كرده و محلول به  10گرم سم مورد نظررا در  20گیرند سپس كه ابتدا سطح خزانه را به مقدار كمي آب مي

 (9)كنند. متر مربع خزانه سمپاشي مي 100دست آمده را در سطح 
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 سازي مزرعه و زمین اصلي:مراحل آماده -2

هاي سبز مثل شبدر برسیم ) تن در هكتار( و یا استفاده از كود 10-15خشك یا تجزیه شده ) اضافه نمودن كود دامي  -الف

 كاريماه قبل از شروع نشاء 1-2تن در هكتار( و تركیب آن با خاك  20-10

 سانتي متر آب در مزرعه 5 -10داري انجام عملیات شخم سه هفته قبل از زمان كشت و نگه -ب

 ئي:هاي شیمیاكاربرد كود -3

نصف كود ازته  كیلوگرم كود پتاسه 50كیلوگرم فسفات آمونیم +  160كیلوگرم اوره +  250كاربرد كود به میزان 

گردند. یك چهارم كود ازته در مرحله شروع باضافه كل كود فسفره و نصف كود پتاسه به عنوان كود پایه مصرف مي

نصف كود پتاسه باقیمانده در مرحله آبستني به عنوان كود  دهي به عنوان كود سرك اول و یك چهارم كود ازته وخوشه

توان استفاده از كود ازته را مدیریت ( ميLCCشوند. با استفاده از دیاگرام رنگ برگ )سرك دوم به زمین اصلي داده مي

 (15نمود.)

 كاري برنج هیبرید :نشاء – 4

 25متر روي ردیف و سانتي 25كاري: صله نشاء ر كپهفاكپه: یك تا دو عدد نشاء سالم و قوي در هتعداد نشاء در هر

نشاء در هر كپه  2یا 1سانتي متر در خاك صورت گیرد.كاشت  3الي  2نشاء كاري باید به عمق  سانتي متر بین ردیف

اصلي باید انتقال نشاء به زمین  هیچگونه تفاوتي در عملكرد گیاه ایجاد نمي نماید، مگر آنكه تك نشاء بمیرد واز بین برود.

هامسن تر باشند آنگاه افت عملکرد بیشتری را خواهیم روز پس از بذر پاشي صورت گیرد زیرا هرچه نشاء 21در حدود 

 داشت.

 مدیریت آبیاري: -5

هاي هرز و جذب مناسب سانتي متري باید همواره مورد نظر باشد تا باعث كاهش رشد علف 5داري آب تا عمق نگه

 كودها گردد.

 هاي هرز:یت علفمدیر -6

روز قبل از  4كاري بر اساس عرف و توصیه كارخانه ) هاي رایج نظیر بوتاكلر قبل از نشاءكشاستفاده از علف -

 شوند.كاري( توصیه مينشاء

 كاري مؤثرتر است.روز بعد از نشاء 20«ویدركان»بار وجین دستي و یا استفاده از دستگاه  1-2انجام  -

 خوار برنج:مبارزه با كرم ساقه بیماري بالست و -7

باشد. براي مبارزه برنج هیبرید نسبت به بیماري بالست مقاوم بوده و براي مبارزه با این بیماري نیاز به هیچ كنترلي نمي

 5گرم و در نسل دوم از دیازینون كیلو 15درصد به میزان  10خوار برنج در نسل اول از سم دیازینون با آفت كرم ساقه

كاري، سمپاشي علیه روز بعد از نشاء 40-45گردد. معموال كیلوگرم در هكتار استفاده مي 30به میزان  درصد

 (16ها بسیار ضرورت دارد. )گیرد و انجام آن بعلت تراكم پنجهخوار برنج صورت ميساقهكرم

 برداشت و خرمنكوبي: -8

گردد. این عمل استفاده از منظور خشك نمودن آن قطع ميقبل از برداشت ) در مرحله اواخر خمیري دانة( آب مزرعه به 

توان روز با استفاده از نور خورشید مي 2الي  1نماید. بعد از برداشت و خشكاندن شالي به مدت ماشین را تسهیل مي

نج سالم آوري شالي و خرمنكوبي آن اقدام نمود. بعد از برداشت و خرمنكوبي به دلیل باال بردن میزان برنسبت به جمع

 درصد پایین آورد. 14بایست رطوبت بذور را تا میزان مي
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 منابع مورداستفاده :

 انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی  واحدرشت –زراعت برنج -1374–اخگری،ح -1

 انتشارات فارابي -برنج )كاشت، داشت و برداشت( -1376 -اخوت، س. م ؛ د، وكیلي-2

 -بررسي همبستگي بین برخي از صفات مهم زراعي با عملكرد از طریق تجزیه علیت دربرنج  -اهلل قلي پور، م -3

 پایان نامه کارشناسی ارشد، انتشارات دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران. – 1376

 مدیریت تحقیق و توسعه، انتشارات سازمان و تحقیقات و آموزش-1374 -حسیني، س. ك -4

 انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم -غالتزراعت  -1371 -خدابنده، ن-5

 انتشارات جهاد دانشگاهي فني اصفهان.-اصول و مباني زراعت -1376-خواجه پور، م. ر-6

پایان نامه كارشناسي  -اثرات تراکم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد برنج در اصفهان -1375 -زاده،مرجب-7

 ارشد،دانشگاه صنعتي اصفهان. 

 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. -. مبانی فیزیولوژیکی اصالح نبات1375 -بنایان،م ؛رحیمیان،ح -8

 موسسه تحقیقات برنج کشور،رشت. -آماده سازی خزانه برنج ومراقبت ازآن 1387-شیخ حسینیان،ع ؛رودپیما،م-9

 ن ترویج كشاورزي.انتشارات سازما -هاي مبارزه با آنهاهاي هرز مزارع برنج و روشعلف -1370 -شریعتي، م-10

 انتشارات فني معاونت ترویج. -هاي هرز مزارع برنج ایرانراهنماي كاربردي علف -1380 -شریفي، م-11

 موسسه تحقیقات برنج کشور. -.تولید بذر برنج هیبرید1387-صیادی،م-12

ایستگاه تحقیقات  -نتایج بررسی تأثیر رژیم آبیاری بر عملکرد محصول برنج گزارش پژوهشی -1368 -قائمی، م-13

 برنج مازندران.

 ص. 387چاپ سوم.  -گیاهان زراعی، انتشارات دانشگاه تهران-1367کریمی، ه.-14

 تعیین مناسبترین فاصله آبیاری بر اساس آنالیز شاخصهای رشد و عملکرد برنج. -1379-نحوی،م-15

 دانشگاه مازندران.انتشارات  – 1382 –اصالح برنج هیبرید  –ولي زاده،  ؛نعمت زاده، ق -16

 انتشارات دانشگاه مازندران. – 1381 –تولید بذر هیبرید برنج  -تریز، ا ؛نعمت زاده، ق  -17

 انتشارات موسسه تحقیقات برنج كشور معاونت مازندران. – 1382 –مروري بر مباحث برنج هیبرید  –نوري، م -18

 

 -IRRI.19-D.R JOHAR ALI-2009- Hybrid rice production 
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 : 6عنوان پروژه 

 «اثر تنش رطوبتی بر گیاه برنج » 
" Effect of water tension on the rice plant " 

 

 

 فاطمه فروزش هلستانی      جو :ــــــــدانش

 ورکاظم ... کارشناس ارشد زراعتـاسماعیل پ      د راهنما :استا

 

 

 مقدمه :

را به خود معطوف نمود. بحرانی که ناشی از افزایش روز افزون تقاضا برای آب در  IRRIبحران کمبود آب توجه صاحب نظران موسسه 

بخش مصارف شهری و صنعت بود. همانند این منطقه در سایر مناطق نیز اصوال در چرخه مصرف به کشاورزی نقش درجه سوم در تامین 

 (.8ن گیاه پر مصرف بیشترین ضرر را خواهد دید )آب داده شده و برنج به عنوا

عقیده دارد که در آینده کشاورزان باید عملکرد را بر اساس گرم محصول بدست آمده برنج به ازای کیلوگرم واحد آب مصرف  "بومن "دکتر

شده محاسبه نمایند و اگر بتوانیم کشاورزان را مجبور به ذخیره آب نماییم افزایش عملکرد در واحد سطح کم خواهد شد و اگر کشاورزان 

عالوه بر بررسی  "بومن "باشند ناچارًا راندمان کاربرد آب را در زمین های خود اندازه گیری می کنند. دکتر مجبور به پرداخت بهای آب 

آبیاری می شوند را بررسی کرد تا مناطقی که  "آنگات مسیم"راندمان آبیاری در مزارع، کمبود آب در مجموعه زمین هایی که از رودخانه 

اگر ما مقدار آب مورد استفاده توسط گیاه را با مقدار »کل سیستم می شود را بیابد. ایشان می گویند:  توسعه در آن جا باعث افزایش راندمان

آب  %70می باشد یعنی  %30آب از دست رفته در مزرعه بعالوه فرونشست و تبخیر را مقایسه کنیم در می یابیم راندمان کاربرد آب حدود 

این افت به هر نحو به سیستم بر    می گردد و در پایین دست استفاده می شود لذا به جای اما قسمت عمده از «. آبیاری به هدر می رود

که مطالعه افت های هر مزرعه ما باید جریان آب را در کل سیستم مطالعه نموده و جاهایی را که آب واقعًا به هدر می رود بیابیم  یعنی جایی

 (.8دیگر آب در پایین دست به کار نمی آید )

مل محدود کننده تولید محصوالت کشاورزی است و افزایش بهره وری استفاده از این ماده باعث افزایش تولید و تهیه غذای بیشتر آب عا

خواهد شد. رشد روز افزون جمعیت و کمبود فراوان منابع قابل استحصال آب و کمتر شدن هر چه بیشتر سهم بخش کشاورزی که وظیفه 

را دارد، محققان بخش آب را جهت یافتن راه حل های مناسب برای افزایش بهره وری از واحد آب مصرفی تغذیه این جمعیت رو به رشد 

 (.6جلب نموده است )

برنج بعد از گندم به عنوان دومین غله درجهان می باشد و جایگاه ویژه ای در رژیم غذایی مردم سراسر دنیا دارد. بر اساس آخرین آمار 

میلیون  151سطح زیر کشت برنج در دنیا  1997( در سال FAOخواربار کشاورزی سازمان ملل متحده ) منتشر شده از سوی سازمان

 90درضد کل برنج دنیا را تولید می کنند و حدود  90میلیون تن شلتوک بود.کشورهای آسیایی بالغ بر  572هکتار و میزان تولید برنج حدود 

کیلوگرم در هکتار و استان های گیالن و مازندران هر کدام  73/4ت. میانگین عملکرد نیز کل جهان اس %4% برنج تولید شده را نیز معادل 

هزار هکتار بیشترین سطح را دارا می باشند. ازآنجاییکه آب به عنوان اولین واساسی ترین عامل برای تولید محصوالت کشاورزی  230با 

ضروری است که برنامه ریزی دقیق و سنجیده ای برای استفاده بهینه از منابع است و با توجه به اینکه منابع آب کشورمان محدود است لذا 

آب موجود برای کشاورزی که قسمت عمده منابع آبی را بر خود اختصاص داده، صورت گیرد بنابراین برای دستیابی به این هدف الزم است 

هداف کالن تری دست پیدا کنیم. با تعیین راندمان آبیاری می توان از نیاز آبی گیاهان مختلف تعیین گردد تا با برآورد این مهم بتوانیم به ا

مصرف بیش از اندازه آب جلوگیری نماییم. و در هنگام بروز تنش از میزان اثر آن در کاهش محصول آگاه شویم. تأسیسات آبیاری برابر با 

آن بهره گیری کنیم . بنابراین جهت بهینه کردن مصرف آب میزان نیاز طراحی نماییم و همچنین از کارایی مصرف آب در عملکرد اقتصادی 

در برنج ضرورت دارد میزان )مقدار( نیاز آبی برنج به دقت برآورد گردد. طی بررسی های محققان در خصوص مقدار آب مصرفی در 

کمتر از سایر نقاط کشور می باشد نقاط مختلف کشور در برنج نتیجه گیری کردند که استان های گیالن و مازندران نیازخالص آبیاری شان 

متر مکعب در هکتار بیشترین نیاز خالص آبیاری برنج را  19180متر مکعب در هکتار کمترین و شوشتر با  7030چنانکه بندر انزلی با 

 700ماده خشک به هزار متر مکعب در هکتار احتیاج دارد و برای تولید یک کیلوگرم  25تا  8دارند. گیاه برنج تا رسیدن کامل به حدود 

 (.24لیتر آب نیاز است )
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  1372-1373( آب مورد نیاز آبیاری اراضی شالیکاری شبکه دز در سال زراعی 1جدول                       

 حجم آب مورد نیاز )مترمکعب( سطح زیر کشت)هکتار( آب مورد نیاز )مترمکعب در هکتار(

29330 487 14283710 

 

 برنج  :خصوصیات گیاه شناسی 

آن برنج گیاهی تک لپه ای و یکساله از خانواده گرامینه  یا گندمیان )پوآسه( و جنس اوریزا که دارای گونه های متعددی می باشد. ریشه های 

سانتی متری خاک قرار دارند. ساقه برنج بندبند و تو  30الی  25درصد ریشه ها در عمق تا  85افشان و تقریبا سطحی هستند و بیش از 

 مترهم میرسد. 5/2سانتی متر است ولی گاهی در بعضی از ارقام تا  130تا  50خالی و به طور متوسط به  ارتفاع 

برگ های آن کشیده و رگبرگهای موازی دارد که به طور متناوب  بر روی ساقه قرار گرفته اند. گل آذین آن خوشه سنبله است و به آن 

گل وجود دارد و لیکن بیش از یک عدد از آن ها تبدیل به دانه نمی گردد. گلها فاقد گلبرگ و  3پانیکول نیز می گویند که در هر موضع 

کاسبرگ است و همانند گندم دارای پوشه و پوشینه می باشد که به پوشه گلوم، و پوشینه گلومل می گویند. این اجزا روی دانه حتی بعد از 

 لتوک می گویند. میوه برنج گندمه یا کاریوپس می باشد.برداشت باقی می مانند که در این حالت به آن ها ش

 گستره جغرافیایی کشت برنج :

درجه عرض جنوبی کشت می کنند اما استتثناعًا در جمهوری چک  40درجه عرض شمالی و تا  45برنج را در بیشتر نقاط دنیا از استوا تا 

 درجه شمالی نیز کشت می کنند. 49آن را در عرض جغرافیایی 

 ر عناصر غذایی  بر گیاه برنج :تاثی

بررسی های انجام شده در جهان در مورد تغییرات میزان عناصر جذب شده به وسیه گیاه برنج در مراحل مختلف رشد گیاه در دو شرایط 

خاکی، مقدار و  اقلیمی معتدل و گرم و مرطوب نشان داده است که جذب عناصر غذایی وسیله گیاه برنج تحت تاثیر عوامل: آب و هوا، شرایط

نوع کودهای شیمیایی مصرفی، مدیریت مصرف آب، رقم مورد کشت و روش کشت )غرقابی، خشکه کاری( قرار می گیرد بنابراین نه تنها 

مقدار جذب هر یک از عناصر در مراحل مختلف رشد برنج متفاوت  می باشد بلکه از نظر مقدار جذب و اتقال هریک از عناصر در یک 

نیز فرق خواهد داشت به طوری که در یک محصول برنج از نظر مقدار جذب عناصر، کمترین مقدار مربوط به عنصر مس دورۀ محصول 

و بیشترین مقدار مربوط به عنصر سیلیسیوم می باشد. از طرفی مقادیرعناصر جذب شده و راندمان مصرف آنها توسط گیاه برنج در شرایط 

 (.12داشت )اقلیمی متفاوت با همدیگر فرق خواهند 

روز پس از بذر پاشی و بر روی مقدار  60تیمارهای مختلف آبیاری بر روی مقدار جذب عناصر غذایی روی، آهن، منگنز و مس در مرحله 

جذب فسفر )دانه و کاه( و پتاسیم )کاه( و روی و منگنز )دانه و کاه( در مرحله برداشت و در کشت خشکه کاری برنج رقم فجر تأثیر معنی 

ندارد ولی می تواند بر روی مقدار جذب ازت در کاه و دانه و همچنین در مقدار جذب پتاسیم در دانه تأثیر معنی دار داشته باشد. رژیم  داری

های مختلف آبیاری در کشت خشکه کاری برنج در رقم فجر بر روی مقدار جذب عناصر کم مصرف تأثیری ندارند ولی بر روی جذب ازت 

 (.12ی دار داشته است )و پتاسیم تاثیر معن

 تاثیر عوامل محیطی بر روی گیاه برنج :

رشد و نمو گیاهان دایمًا تحت کنترل محیط می باشد. رطوبت، حرارت، تشعشع و مواد غذایی و گازها بسته به مقدار آن ها در محیط می 

باعث فشار یا تنش در گیاه یا اجزای آن می گردد.  توانند رشد و نمو گیاه را افزایش یا کاهش دهند. مقدار یا غلظت نامناسب این عوامل

صدمات وارده به گیاه ممکن است موقت یا برگشت پذیر و یا دایمی باشند. فشارها در نتیجه تنش های محیطی روی می دهند ولی در گیاهان 

گیاه و مدت دوام تنش متفاوت است.  مقاوم این فشارها غالبًا برگشت پذیر هستند. خسارت ناشی از تنش همچنین با شدت تنش مرحله نمو

مقاومت به تنش شامل تعدادی از مکانیزم ها و عکس العملهای پیچیده می باشد لیکن به طور کلی در غالب موارد گیاهان در مواجهه با تنش 

 بگریزد. های محیطی از دو مکانیزم اجتناب و تحمل تنش از ایجاد فشار ها در گیاه جلوگیری کرده یا به اصطالح از تنش

خسارت وارده به گیاهان زراعی در اثر تنش های حرارتی، خشکی و شوری در سطح جهان گسترده تر بوده و به همین جهت صدمات و 

 مکانیزمهای مقاومت گیاهان نسبت به آن ها بیشتر مورد مطالعه قرارگرفته اند. دالیل زیادی وجود دارد که صرفه نظر از نوع تنش، گیاه به

یم و یا غیرمستقیم با تنش خشکی مواجه خواهد شد. همبستگی خوبی بین مکانیزم های تحمل سرما و خشکی پیدا شده است. البته صورت مستق

در طبیعت یک تنش به ندرت درغیاب تنش های دیگر به وجود می آید به همین جهت تجزیه و تحلیل اثرات تنش هایی مانند تنش حرارتی و 

به تفکیک مشکل است. اگر چه تشخیص مکانیزم های فیزیولوژیک مقاومت در مقابل تنش ها ما را در آبی و یا تنش شوری و خشکی 

شناخت گیاهان مقاوم یاری کرده است لیکن مقاومت بیشتر ضرورتًا به مفهوم تولید باالتر نیست. یک راه حل اساسی برای برطرف کردن یا 

پیدا کردن ژنوتیپ های     ویژه ای است که دارای مجموعه ای از صفات مطلوب با  کاهش دادن اثرات شرایط محیطی ایجاد کننده تنش ها،

 (.11قابلیت تواٍرث زیاد باشند )
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عملکرد برنج تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی و ژنتیکی است. نقش آب در تولید محصوالت زراعی به ویژه گیاه برنج از مهمترین عامل 

کشت این محصول به حداقل سطح زیر کشت        می رسد. ارقام برنج مقاومت باالیی نسبت به می باشد به طوری که بدون آب امکان 

کمبود آب در مراحل مختلف رشد دارند بنابراین با برقراری متناوب آبیاری در زراعت برنج نه تنها باعث کاهش مصرف و افزایش  راندمان 

ث جذب بیشتر آب و مواد غذایی و در نتیجه افزایش میزان محصول در واحد سطح مصرف آب می گردد بلکه با افزایش سیستم ریشه گیاه باع

 (.22می گردد )

 اثر تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد برنج :

در خاک  IRRIعمومًا نظر براین است که حداکثر نیاز آبی برنج بین مرحله حداکثر پنجه زنی و پرشدن دانه ها می باشد. در یک آزمایش 

سانتی متر آب در کرت جمع شد، اعمال گردید. تنش  5سانتی بار بعد از اینکه  50( تنش رطوبتی در مراحل مختف رشد تا Maahasرس )

درصد از عملکرد تیمارهای دایما غرقاب می رساند. زمانی که تنش  25تا  20رطوبتی در تمام دورۀ رشد، عملکرد دانه را به میزان 

زنی و خوشه دهی اعمال می شود، عملکرد دانه نسبتًا باال خواهد بود. اما کاهش عملکرد دانه در واریته رطوبتی در مرحله بین حداکثر پنجه 

IR8 ( اگر تنش رطوبتی قبل از شروع مرحله زایشی 1در خاک رس بیشتر وابسته به مدت تنش رطوبتی بوده است تا به مرحله رشد گیاه .)

داد سنبله در خوشه صورت می گردد اما اگر دوره تنش به مرحله زایشی گسترش یابد، اعمال گردد، بهبود عملکرد از طریق افزایش تع

کاهش تعداد سنبله های پرشده موجب کاهش بیشتر عملکرد دانه می شود. تنش رطوبتی در مرحله آخر رشد رویشی و مرحله زایشی موجب 

واریته های  رودانه می گردد. از این 1000پر شدن و وزن  کاهش عملکرد دانه از طریق کاهش تعداد سنبله در خوشه، درصد سنبله های

( نسبت به تنش رطوبتی در مرحله پر شدن سنبله ها حساسیت زیادی داشته است. درصد پر شده سنبله ها و وزن صد گرم دانه H_4سنتی )

مراحل رشد کمتر تحت تأثیر قرار گرفته است. کاهش قابل توجهی یافته است. عملکرد دانه با اعمال تنش آبی در این مرحله نسبت به دیگر 

این داده ها همچنین نشان می دهند که واریته ها در مقابل تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد، عکس العملهای متفاوتی از خود نشان می 

 (.1دهند )

از گیاهان زراعی، تنش آب در  تنش آب در مرحله رویشی گیاهان موجب تحریک شروع رشد زایشی و گلدهی می گردد. برای بسیاری 

مراحل تشکیل جوانه گل، گلدهی، گرده افشانی و اوایل دانه بندی بسیار مضر است حتی     دوره های کوتاه کم آب در این مرحله موجب 

گلدهی و گرده  کاهش تعداد گل ها و عملکرد می گردد. این مسئله در مورد گیاهان گل انتهایی اهمیت زیادتری دارد زیرا در این گیاهان

افشانی در دورۀ کوتاه تری به اتمام می رسد. رشد ریشه نیز تحت تاثیر تنش آب قرار می گیرد. تنش آب موجب تغییرات و عکس العمل ای 

 زیر در ریشه می گردد:

 رشد ریشه نقصان می یابد اما کمتر از ساقه آسیب می بیند. •

. ریشه های ظریفی که در الیه سطحی خاک قرار دارند از بین می روند و ریشه ها به سمت قسمت مرطوب تر خاک رشد می نمایند •

 (.4توزیع ریشه ها تغییر می یابد )

تنش آب همیشه مضر نیست و گاه تنش مختصر آب مطلوب می باشد مثال تنش مختصر آب در مرحله رشد رویشی برای جلوگیری از توسعه 

عی مفید است. تنش مختصر آب در مرحلۀ گرده افشانی یونجه موجب افزایش عملکرد زیاد اندام های رویشی در بسیاری از گیاهان زرا

بذری آن می شود. زیرا این تنش موجب شیرین تر شدن شهد   می گردد و حشرات گرده افشان بیشتری را جلب می نمایند. در بسیاری از 

ت های وارده شدید بوده و غیر قابل برگشت هستند و گاهی نیز موارد که گیاه پس از یک دوره تنش به آب دسترسی پیدا می کند گاهی خسار

خسارت ها کم و قابل جبران بوده و گیاه قادر است سازمان خود را ترمیم و یا حتی رشد عقب افتاده راجبران نماید، مشروط به آن که فرصت 

ک میزان ثابت تنش آب بر گیاهان حساس به خشکی برای ترمیم وجود داشته و گیاه مقاوم به خشکی باشد. میزان خسارت های وارده از ی

 (.4مانند برنج و سیب زمینی بسیار بیشتر از گیاهان مقاوم به خشکی مثل سورگوم، نخود و آفتاب گردان و گندم و گلرنگ می باشد )

به کاهش تولید می شود ( منجر Heading( و خوشه دهی )Initation( ، تشکیل سنبله جوان )Rootingکمبود آ ب در مرحله ریشه دهی )

هزار هکتار از  250زیرا تعداد پنجه در این شرایط کاهش پیدا می کند. در مازندران برنج از جمله گیاهان اصلی است و بیش از 

 (.18شالیزارهای مازندران به برنج اختصاص دارد )

سر کشیدن به مقدار زیادی به علت تشکیل گل های ( گزارش کردند که کاهش عملکرد در اثر تنش رطوبت در مرحله 1376سعادتی و فالح )

عقیم می باشد. اگر چه تاثیر خشکی بر عملکرد و اجزای آن امری بدیهی است ولی طول دوره خشکی مشخص کننده شدت و ضعف آن می 

می تواند ناشی از   داشته است کهبر عملکرد ن یداده ها نشان داد که تیمارهای آبیاری اثر چندان ،طبق نتایج مقایسه میانگین صفات(. 6باشد )

نتایج تجزیه واریانس مرکب اثر سال بر صفات نشان می دهد که اثر سال بر صفات  .بارندگی های زیاد دو سال آخر انجام آزمایش باشد

اری بر آن ها معنی دار پر معنی دار بوده ولی اثر تیمار آبی ۀتعداد دان و عملکرد، ارتفاع بوته و اجزای عملکرد شامل تعداد دانه در خوشه

 .(6نیست )
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 مراحل بحرانی تنش آبی محصول:

تنش آبی در هر مرحله از رشد محصول، توسعه و تولید ماده خشک را کاهش می دهد. بهترین عالیم تنش آبی شامل پیچش برگ، سوختگی 

پژمرده شدن برگ ها، تأخیر در گل دهی، عقیم حاشیه برگ، پنجه زنی ناقص، توقف رشد، پر شدن ناقص  دانه ها، پایین افتادن برگ ها، 

شدن سنبلچه ها و غیره می باشد. به هر حال برنج به کمبود آب تنها در برخی از مراحل رشد حساسیت زیادی دارد. تنش آبی درطول این 

می شود. تأمین آب کافی در  مراحل ، فعالیت های متابولیکی گیاه را مختل کرده و به عالوه کاهش عملکرد بیولوژیک و اقتصادی را سبب

طول مراحل حساسیت و استرس رطوبتی در طول مراحل رشد متحمل به کم آبی، عملکرد مطلوب را بدون هیچ گونه کاهش چشمگیری در 

 (.23رشد باعث می شود)

 نیاز آبی مراحل مختلف رشد برنج :

ارد یعنی از حالت دیم تا حالت غرقابی کشت می شود که این برنج از نظر اکولوژیکی و دامنه زیست و از نظر رطوبتی گستردگی خاصی د

نشان دهندۀ اهمیت اکولوژیکی این گیاه است. برنج تقریبا در محیط هایی با پنج تقسیم بندی اکولوژیکی کشت می شود ولی قسمت اعظم برنج 

 کاری دنیا به صورت آبی می باشد. این تقسیم بندی ها عبارتند از:

 آبی •

 آپلند •

 (Londلوند) •

 دیم •

 غرقابی •

درصد از  32درصد از تولیدات برنج جهان را به خود اختصاص می دهد و حدود  75درصد از برنج زارهای دنیا و  53برنج آبی حدودا 

درصد از تولیدات برنج این منطقه مربوط به برنج آبی است. از عوامل بسیار  50سطح برنج کاری جنوب و جنوب شرقی آسیا و نزدیک به 

تولید برنج آب فراوان است . دلیل عمده غرقابی کردن مزارع برنج این است که اکثر ارقام برنج در این شرایط رشد بهتری خواهند  مهم در

داشت و عملکرد دانه در مقایسه با شرایط غرقابی بیشتر است. وقتی که آب فراهم باشد عملکرد برنج عمدتًا توسط درجه حرارت و تابش 

شود. کمبود آب در هر مرحله رشد باعث کاهش عملکرد برنج می شود و کمبود آب در مرحله رویشی باعث کاهش  خورشیدی تعیین   می

ارتفاع، تعداد پنجه و سطح برگ می شود و در مرحله زایشی به طور مستقیم بر روی اجزای عملکرد اثر    می گذارد. معمواًل با افزایش 

بر روی تعداد پنجه اثر منفی دارد. یکی از دالیل رشد برنج در آب را عدم نیاز آن به اکسیژن آزاد  عمق آب، ارتفاع گیاه افزایش می یابد ولی

، می دانند بنابراین در داخل آب رشد نموده و احتیاج چندانی به تهویه خاک ندارد. میزان نیاز آبی گیاه بسته به گونه گیاهی ، مرحله رشد

 (.3دمای محیط متفاوت است ) ساختمان گیاه، طول دوره رشد، نوع خاک و

درصد آب جذب شده توسط گیاه  5آب مورد نیاز گیاه در درجه اول از خاک به واسطه عمل جذب توسط ریشه ها تأمین می شود. کمتر از 

تجمعی  مصرف شده و بقیه از طریق تعریق از برگ های گیاه به اتمسفر رفته و هدر می رود. غرقابی کردن در زراعت برنج باعث افزایش

بسیاری از مواد معدنی به ویژه فسفر، پتاسیم، کلسیم، سیلیس و آهن می شود. ظهور علف های هرز و انواع آن در ارتباط با میزان رطوبت و 

عمق آب در مزارع برنج است. رطوبت محیط به خصوص در زمان گلدهی بسیار موثر است به طوری که مناسب ترین رطوبت هوا برای 

درصد گلدهی متوقف می شود. به عالوه گیاه در بیست روز قبل از  95و بیشتر از  40درصد بوده و در رطوبت کمتر از  80−70گلدهی 

خوشه دهی و ده روز بعد از خوشه دهی به استرس آب حساس است . دراین میان نباید رطوبت نسبی هوا را از نظر دور داشت زیرا خشک 

اجات آبی گیاه را تحت تأثیر قرار می دهد. رطوبت پایین هوا توأم با حرارت زیاد مشکالت تأمین آب کنندگی هوا عامل عمده ای است که احتی

کافی برای گیاهان را افزایش می دهد. رطوبت نسبی به علت تأثیر بر تعرق یک عامل مهم تعیین کنندۀ راندمان مصرف آب به شمار می 

 (.3یادتر راندمان مصرف آب کمتر خواهد بود )رود. هر چه رطوبت نسبی کمتر باشد، تبخیر و تعرق ز

 اثرکمبود آب در خوشه دهی برنج:

تشکیل خوشه معمواًل ابتدا از ساقۀ اصلی شروع شده و پس از آن پنجه ها شروع به تشکیل خوشه می کنند. اگر آب عامل محدود کننده باشد، 

 (.3م در خاک خشک رخ می دهد )خوشه دهی ممکن است به تأخیربیفتد که این امر اغلب در کشت مستقی

 تاثیر کمبود آب در توسعه و ظهور خوشه ها ی برنج:

در طول توسعه خوشه ها، سنبلچه ها شروع به تمایز می کنند و خوشه به سمت درون و باالی غالف برگ پرچم گسترش می یابد. وقتی که 

شه پرایموردیای سنبلچه متمایز شده و تعداد آن ها تعیین می شود. روز بعد از قابل رؤیت شدن خو 7سانتی متر برسد حدود  5طول خوشه به 

 (.3)نامطلوبی روی عملکرد برنج بگذارددر طول تشکیل اولین بخش از مرحلۀ زایشی هر نوع تنشی که به گیاه اعمال می شود می تواند اثر 
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 اثرات فیزیولوژیک تنش آب بر گیاه برنج:

ونی یابد پتانسیل آب در گیاه پایین می رود و تنش آب پیش می آید. تنش آب در گیاه می تواند ناشی از هرگاه تعرق گیاه از آب جذب شده فز

زیادی تعرق، نقصان جذب و یا هردو باشد.  براساس شدت و مدت تنش آب ممکن است پژمردگی پنهان، پژمردگی موقت و یا پژمردگی دایم 

پژمردگی پنهان می گردد. این پژمردگی آثار و عالیم کامال آشکار ندارد ولی ممکن است  داشت. افت کمی درپتانسیل هیدرواستاتیک منجر به

به صورت افت استحکام برگ و یا افزایش زاویه آن با ساقه مشاهده شود. پژمردگی پنهان غالبًا در ساعات گرم روزهای داغ تابستان پیش 

شدت تعرق بیشتر از توان جذب آب توسط گیاه است. افت   شدید تر پتانسیل می آید، حتی اگر رطوبت خاک زیاد باشد زیرا در این شرایط 

هیدرواستایک منجر به پژمردگی برگ ها و بعدًا تمامی بوته می گردد. چنانچه گیاه پس از تأمین مجدد آب شادابی خود را به دست آورد 

با قرار گرفتن درهوای اشباع از بخار آب نیز نتواند شادابی پژمردگی از نوع موقت بوده ولی چنانچه گیاه پس از تأمین کمبود آب و حتی 

خود را بازیابد، پژمردگی از نوع دایم است. پتانسیلی از رطوبت خاک که موجب پژمردگی دایم در گیاهان مختلف می گردد ثابت نیست. 

ر پژمردگی دایم می گردند. در هر حال ( اتمسفر دچا-15تحت شرایط آزمایشگاهی، بعضی از گیاهان در رطوبتی از خاک با پتانسیل )

پتانسیل تبخیر و تعرق، توان گیاه برای جذب آب، مرحله رشد  و نیاز گیاه نقش بسیار مهمتری از رطوبت خاک در پیدایش پژمردگی دارند. 

 (.4ارد )حتی نقش مختصر آب نیز می تواند بر کیفیت و قدرت حیاتی پروتوپالسم و به طورکلی رشد و نمو گیاه تاثیر گذ

نقش آب از طریق بستن روزنه ها موجب نقصان فتوسنتز می گردد. همزمانی کمبود آب در خاک و باالی پتانسیل باالی تبخیر و تعرق، 

فتوسنتز را به شدت نقصان می دهد. تنش های دوره ای آب منجر به تغییرات آناتومیکی زیادی می شود از جمله سلول ها  و فضاهای بین 

تر می گردند. دیواره سلولی ضخیم می شود، ساختمان نگهدارنده و مکانیکی توسعه می یابند و در بعضی از گیاهان به تعداد سلولی کوچک

روزنه ها در واحد سطح افزوده می شود. اثر این تغییرات در رشد و اندازه ساقه ها، برگ ها و میوه ها مشاهده می گردد به طوری که رشد 

 تنش محدود شده و این اندام ها کوچک می مانند ولی برگ های مسن ریزش می یابند. اندام های جوان در اثر

تنش آب بر متابولیسم گیاه نیز اثر می گذارد. تجزیه کربوهیدارت ها، پروتوئینها و اسیدهای نوکلئیک افزایش می یابد. تجزیه نشاسته و 

مقدار اسانس ها و مواد معطر گیاهان افزایش پیدا می کند. تنش آب تولید  پروتئین ها تولید آلکالوئیدها را افزایش می دهد که در نتیجه

پروتئینها و آنزیم ها را دچار اختالل می سازد و از این طریق نیز بر رشد گیاهان تاثیر می گذارد. حساسیت گیاهان در مراحل مختلف رشد 

دام مرحله از رشد نسبت به کم آبی حساس تر است و برنامه آبیاری نسبت به تنش آب یکسان نیست. می بایستی تعیین نمود که هر گیاه در ک

را ، در صورت محدودیت مقدار آب ، طوری تنظیم نمود که گیاه در مرحله حساس دچار کم آبی نگردد. تنش آب در مرحله رشد رویشی 

ش آب در مراحل تشکیل جوانۀ گل، گیاهان موجب تحریک شروع رشد زایشی و گلدهی می گردد. برای بسیاری از گیاهان زراعی، تن

گلدهی، گرده افشانی و اوایل دانه بندی بسیار مضر است. حتی دوره های کوتاه کم آبی در این مرحله موجب کاهش تعداد گل ها و عملکرد 

ر دورۀ کوتاه تری به اتمام می گردد. این مسئله در مورد گیاهان گل انتهایی اهمیت زیادتری دارد زیرا در این گیاهان گلدهی و گرده افشانی د

 (.4می رسد )

 رشد ریشه نیز تحت تاثیر تنش آب قرار می گیرد. تنش آب موجب تغییرات و عکس العملهای زیر در ریشه  می گردد:

 الف(رشد ریشه نقصان می یابد اما کمتر از ساقه آسیب می بینند.

ظریفی که در الیه سطحی خاک قرار دارند از بین می روند و  ب( ریشه ها به سمت قسمت مرطوب تر خاک رشد می نماید. ریشه های

 توزیع ریشه تغییر می یابد.

تنش آب همیشه مضر نیست و گاه تنش مختصر آب مطلوب می باشد. مثال تنش مختصر آب در مرحله رشد رویشی برای جلوگیری از توسعه 

مختصر آب در مرحله گرده افشانی یونجه موجب افزایش عملکرد  زیاد اندام های رویشی در بسیاری از گیاهان زراعی مفید است. تنش

بذری آن می شود زیرا این تنش موجب شیرین تر شدن شهد   می گردد و حشرات گرده افشان بیشتری را جلب می نماید.در بسیاری از 

ه و غیر قابل برگشت هستند. گاهی نیز موارد، گیاه پس از یک دوره تنش به آب دسترسی پیدا می کند. گاهی خسارت های وارده شدید بود

 خسارت ها کم و قابل جبران بوده و گیاه قادر است سازمان خود را ترمیم و یا حتی رشد عقب افتاده را جبران نماید، مشروط برآن که فرصت 

گیاهان حساس به خشکی مانند برای ترمیم وجود داشته و گیاه مقاوم به خشکی باشد. میزان خسارات وارده از یک میزان ثابت تنش آب بر 

 (.4برنج و سیب زمینی بسسیار بیشتر از گیاهان مقاوم به خشکی مثل سورگوم، نخود و آفتابگردان و گندم و گلرنگ می باشد )

 تاثیر تنش آبی بر میزان جذب آب و نفوذپذیری ریشه برنج:

کلی آب  توسط ریشه ها بستگی به توزیع آب در پروفیل  یکی از صفات مهم ریشه ها، قابلیت جذب آب است. شدت جذب ویژه آب و جذب

خاک دارد. در الیه های عمیق تر اگر مقدار آب زیاد باشد بیشترین جذب در نزدیکی ریشه هاست. بر عکس اگر در الیه های زیرین آب 

یاد، اتفاق می افتد. هدایت آبی ریشه ها کمتری داشته باشد شدت بیشتر جذب آب در الیه های باالیی خاک در ریشه های طویل و با دانسیته ز

به مقدار زیادی بستگی به گونه گیاه و مرحله رشد، شرایط محیط و به خصوص پتانسیل های آب ریشه و خاک که بر مقاومت جریان آب اثر 

. افزایش چوب پنبه ای شدن می گذارد، دارد. به نظر می رسد که نفوذپذیری موهای کشنده، بیشتر از ریشه های چوب پنبه ای شده، می باشد
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در برخی خاک های خشک مشاهده شده است. با توجه به نظریه" نئومن"، چوب پنبه ای شدن       سلول های ریشه لزومًا دال بر کاهش 

ای فرتوت  هدایت آبی نیست به علت این که معمواًل بعد از چوب پنبه ای شدن آب از طریق پالسمودسماتا نفوذ می کند. ریشه های چوب پنبه

در هنگام کمبود رطوبت نقش واالیی را درتأمین آب برای گیاه از خود نشان داده اند. کمبود شدید آب و غلظت باالی نمک به ترتیب، کاهش 

دن نفوذپذیری ریشه درنتیجه از دست دادن آب سلول های خود، افزایش چوب پنبه ای شدن و نهایتًا افزایش مقاومت ریشه در نتیجه از دست دا

آب سلول ها ی خود، افزایش چوب پنبه ای شدن، و نهایتًا افزایش مقاومت ریشه در برابر جریان آب را باعث     می گردد. مقاومت خاک و 

 (.17گیاه در برابر جریان آب ، به عنوان یک فاکتور مهم محدود کننده جذب توسط ریشه به حساب می آید )

 جذب آب:

برای سیستم ریشه مقاوم در خاک متراکم بستگی به شدت توزیع بارندگی در طول فصل رشد دارد. در سال تأمین کافی آب و مواد غذایی 

های خشک، سختی خاک باعث جلوگیری از نفوذ ریشه به الیه های عمیق تر شده و موجب محدود شدن جذب آب می گردد. در سال های 

آورد، ولی اگر میزان بارندگی فوق العاده زیاد باشد کمبود تهویه ممکن است مرطوب مقاومت مکانیکی از نفوذ ریشه جلوگیری به عمل نمی 

باعث کاهش جذب آب بشود. شرایط تنش مالیم، میزان عملکرد گیاهانی را که ریشه مقاوم دارند، بیشتر تحت تاثیرقرار می دهد تا گیاهان 

 (.17دارای ریشه مقاوم )

مل از جذب آب و تعرق می شود. یک ارتباط مثبت خطی میان جذب اکسیژن توسط ریشه غرقاب شدن ریشه ها باعث جلوگیری جزیی یا کا

ها و جذب آب توسط گیاه در سیستم های ریشه ای سالم به دست آمد. چندین محقق به شرح این مطلب اشاره کردند که کاهش نفوذپذیری آب 

آبی برگ ها و در نتیجه بسته شدن روزنه ها می شود. این مطلب  ریشه ها مربوط به شرایط بدون اکسیژن می باشد که باعث کاهش پتانسیل

نمی برای بعضی از مؤلفان با مشاهده تشدید تنش آبی بعد از غرقاب شدن ریشه ها به اثبات رسید. در بیشتر شرایط به هر حال این پدیده تأیید 

ه که توسط غرقاب شدن و یا توسط نیتروژن داخل شده به شود، یعنی افزایش پتانیسیل آب در  برگ ها تحت شرایط کمبود اکسیژن در ریش

خاک، آشکار شده است. بدین معنی که کاهش نفوذپذیری آبی ریشه ها تنها عامل کم کننده تعرق نیست، به طوری که علت و اثر ارتباط بین 

عالیم اساسی برای بسته شدن روزنه ای در نفوذپذیری و بسته شدن روزنه ها ثابت نشده است. بنابراین بررسی های زیادتری نیاز است تا 

 (.17شرایط بدون اکسیژن ریشه و ارزیابی نقش پذیری ریشه را در کاهش جذب آب توسط گیاهان روشن نماید)

این پدیده فیزیکی در رفتار سلول های محافظ روزنه نقش بحرانی دارد زیرا کاهش حجم سلول باعث کوچک شدن منفذ روزنه ها می گردد. 

اندازه منفذ روزنه ها نیز به نوبه خود منجر به محدود شدن سرعت تعرق می شود. در این حالت میزان تعرق مطابق با میزان ذخیره کاهش 

آب خاک می باشد. در نتیجه این تنظیم فیزیکی در اندازه منفذ روزنه کاهش ثابتی در تعرق روی می دهد. چروکیده شدن سلول هایی با 

ابرابری تلفات آبی و ذخیره آب در طی دوره هایی که سطوح آب قابل دسترس خاک پایین است، بسیاری از فرآیندها دیوارۀ نازک در اثر ن

درگیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد. مهم تر از همه اینکه توسعه و نمو بافت های گیاهی به طویل شدن سلول ها وابسته است. چنانچه 

دن سلول گردد یا دست کم از طویل شدن آن جلوگیری کند، نمو بافت مزبور متوقف خواهد شد. توازن آب بافت گیاهی باعث چروکیده ش

بنابراین کاهش نمو بافت گیاهی که با کمبود آب مرتبط دانسته شده است، به طور تنگاتنگی با آب قابل دسترس خاک نیز همبستگی دارد. در 

تعرق کاهش می یابد، توسعه سطح برگ نیز در همین محدوده رطوبتی شروع  گیاه ذرت که در محدوده یک سوم رطوبت قابل دسترس خاک،

به کاهش می کند. با وجود این، در واکنش به نقصان آب قابل دسترس خاک، توسعه برگ ها به مراتب سریع تر از تعرق کاهش می یابد. 

 (.15تری دارد)دلیل آشکار این تفاوت این است که توسعه سلول ها به کاهش ذخیره آب حساسیت بیش

ند اهمیت ویژه این امر در برخی گیاهان، تأثیر ذخیره آب ناکافی به نمو بافت های زایشی است. در این مرحله نیز نمو بافت های زایشی نیازم

می  طویل شدن بسیاری از سلول ها، مخصوصا در یک چارچوب زمانی کوتاه می باشد. یک سوم توازن بین تلفات و ذخیرۀ آب در این زمان

 تواند شدیدًا از نمو زایشی گیاه جلوگیری نماید. با وجود این در بسیاری از گیاهان زراعی، تنها با حذف حساسیت نمو زایشی به خشکی نمی

توان سطح عملکرد را ارتقا بخشید زیرا محدودیت اصلی درناتوانی تجمع کربن تحت شرایط تنش و کاهش نمو زایشی به موازات کاهش در 

 (.15) د فتوسنتزی می باشد در نتیجه توازن بین تولید دانه و کل بیوماس گیاه زراعی در شرایط خشکی بی تغییر باقی      می ماندتجمع موا

 رشد و اعمال ریشه : در آب خاکنقش  

مستقیم تحت تأثیر وضعیت آب  خاک یکی از مهم ترین عواملی است که بر روی رشد و اعمال ریشه تاثیر می گذارد. ریشه گیاه به صورت 

مقدار آب خاک و به طور غیر مستقیم تحت تأثیر سایر عوامل فیزیکی خاک از قبیل تهویه، مقاومت مکانیکی، درجه حرارت و انتقال مواد 

غذایی در خاک به طرف ریشه قرار می گیرد. درارقام برنج کشت شده در اراضی باالدست، ارتباط معنی داری بین رطوبت خاک و جرم 

ریشه وجود ندارد اما رژیم رطوبتی خاک با عمق آب زیرزمینی متفاوت به طور معنی داری به روند زاویه نفوذ ریشه اثر گذاشت.  خشک

ریشۀ بیشتر گیاهان در قسمتی از خاک  عده ای از محققان با استفاده از رژیم رطوبتی خاک جهت تخمین سریع سیستم ریشه استفاده کرده اند.

 رند، تجمع می نمایند و د ر صورتی که سطح خاک خشک باشد ریشه ها در عمق پروفیل خاک توسعه بیشتری می یابند.که رطوبت زیاد دا

جمع بندی این نتایج نشان می دهد که اثر رطوبت خاک بر روی رشد ریشه ارتباط نزدیکی با گونه گیاه و عمق پروفیل خاک دارد. عمومًا 
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)کیلو پاسکال( رشد ریشه کاهش پیدا می کند. شرایط مرطوب طوالنی   𝑲𝒑𝒂 𝟓𝟎−آب خاک از حد  پذیرفته شده است که با کاهش پتانسیل

 (.17) مدت خاک نیز منتج به رشد کمتر شده و باعث توسعه بیماریهای ریشه می گردد

 رفولوژی ریشه برنج:وم

ت بیش از حد خاک از توسعه ریشه های مویین رطوبت خاک به طور معنی داری بر روی مرفولوژی ریشه اثر می گذارد.خشکی و رطوب

جلوگیری به عمل می آورد. خارج شدن آب از گیاه موجب انقباض  ریشه می گردد. آب مصرفی توسط گیاه به شرایط خاک بستگی داشته که 

های سطحی آب را با  بر روی عوامل نفوذ آب، توزیع آب و ذخیره آب در خاک تأثیر می گذارد. معموال ریشه های عمیق نسبت به ریشه

 (.17راندمان بیشتری جذب می نمایند )

 گستردگی اراضی خشک جهان:

میلیون 4/17درصد آن یعنی حدود  %39میلیون کیلومتر مربع را شامل می شوند و تقریبا  7/44مناطق خشک و نیمه خشک جهان تقریبا 

شکی های جهان کمبود بارندگی دارند و حدود نصف این مقدار کیلومتر مربع جزو مناطق نیمه خشک به حساب می آیند. حدود یک سوم خ

میلیمتردارند. مناطقی  1000میلیمتر و تبخیر بیش از  250سطح کره زمین به شدت خشک هستند. این مناطق بارندگی کمتر از  %12یعنی 

باط و همبستگی متفاوتی بین میزان آب و تولید سطح کره زمین را می پوشانند. ارت %9که بارندگی آن ها بیش از تبخیر      آن هاست، حدود 

 (.13گیاهان وجود دارد. نهایتًا انسان باید بتواند رطوبت را در خاک ذخیره کند و یا آب های سطحی را کنترل نماید )

 اثرات خشکی بر گیاهان:

می افتد که ترکیبی از عوامل  خشکی خطری برای تولید موفقیت آمیز محصوالت زراعی در سرتاسر جهان است. خشکی موقعی اتفاق

فیزیکی و محیطی باعث تنش در داخل گیاه شده و در نتیجه تولید را کاهش دهد. این کاهش تولید در نتیجه تأخیر و یا عدم استقرار گیاه، 

فیزیولوژیکی و  تضعیف و یا از بین رفتن گیاهان استقرار یافته، مستعد شدن گیاه نسبت به حمله بیماری ها و آفات گیاهی، تغییرات

بیوشیمیایی در سوخت و ساز گیاهان، تغییرات در کیفیت دانه، علوفه، الیاف، روغن و سایر محصوالت اقتصادی گیاه به وجود می آید. 

"لویت" تنش را نتیجه روند غیر عادی فرآیندهای فیزیولوژیکی دانست که از تاثیر یک یا ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی حاصل می 

در حقیقت مقدار یا شدت نامناسب عوامل فوق می تواند به طور بالقوه برای موجود زنده مشکل ساز باشد و باعث تنش در گیاه یا  شود.

اجزای آن شود و بروزآسیب های مستقیم و غیر مستقیم در گیاه یا اجزای آن را موجب شود. وی به عامل محدود کننده فوق، اصطالح تنش 

دسته: تنش های زیستی و غیر زیستی تقسیم نمود. خسارت تنش های خشکی، شوری و دما به  2نمود و آن ها را به های محیطی  را اطالق 

گیاهان زراعی در سطح جهان در مقایسه با سایر تنش ها گسترده تر است. واژه خشکی یک اصالح هواشناسی است و به معنی فقدان یا 

بعضی اوقات، فیزیولوژیست ها آن را به اثر تنش آبی روی گیاهان نیز به کار می برند که  کمبود نزوالت جوی به مدت طوالنی می باشد. و

 تنش آبی می تواند در دوره کوتاه مدت نیز روی بدهد. دو نوع کمبود آب برای گیاهان وجود دارد. کمبود موقتی و کمبود ماندگار یا دایمی.

ن اتفاق می افتد. در این مواقع پتانسیل آب گیاه افت می نماید. برگ ها به طور موقت کمبود موقتی آب در اواسط روز در روزهای گرم تابستا

پژمرده می شوند. در مدت زمان کوتاهی گیاهان از آب موجود خود استفاده می کنند و اثرات کوتاه مدت خشکی را جبران می نمایند. کمبود 

این مواقع میزان رطوبت خاک تعیین کنندۀ زندگی یا مرگ گیاه است. گونه های  دایمی )ماندگار( آب برای مدت زمان بیشتری ادامه دارد. در

 (.13مختلف گیاهی واکنش های متفاوتی به خشکی از خود نشان می دهند)

 مکانیزم های گیاه در برخورد با خشکی عبارتند از:  

 فرار از خشکی شامل: (1

 الف( توسعه سریع فنولوژی

 ب( پیشرفت و توسعه انعطاف پذیری

 ( اجتناب از خشکی شامل:2

−A :نگهداری و تقویت بازدهی آب نظیر 

 الف( افزایش ریشه دهی

 ب( افزایش هدایت هیدرولیکی

B:کاهش از دست دادن آب نظیز _ 

 الف( کاهش هدایت اپیدرمی

 ب( کاهش جذب اشعه خورشیدی

 ج( کاهش سطح تبخیر

 ( تحمل به خشکی شامل:3

A −زنده گیاهی نظیر: نگهداری و تقویت ورم سلول های 
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 الف( تجمع مواد محلول

 ب( افزایش قابلیت ارتجاعی

B- :تحمل به ریزش برگ نظیر 

 الف( مقاومت پروتوپالسمی

یکی از دالیل موفقیت کم در این زمینه  عدم دستیابی به ارقام متحمل به خشکی می باشد. مکانیزم های مورفولوژی و فیزیولوژی مانند 

نفوذ اشعه خورشیدی و افزایش مقاومت روزنه ای که گیاه را قادر به اجتناب از تنش خشکی می نمایند، از  کاهش سطح برگ، مانع از

فاکتورهای اصلی در کاهش فتوسنتز و تولید می باشند. فاکتورهای دیگری از جمله عمق و تراکم ریشه و تنظیم اسمزی نیز می توانند در 

ت غیر مستقیم بوده و تعیین میزان تأثیر آن به راحتی امکان پذیر نمی باشند. سهم این صفات کاهش تولید مؤثر باشند اما اثرات این صفا

احتماال در مقایسه با کاهش سطح برگ، مانع از نفوذ اشعه خورشیدی و افزایش مقاومت روزنه ای در کاهش محصول کمتر می باشد. 

یافت که ضمن این که موجب مقاومت به خشکی در گیاهان می شاید این ضرورت احساس می شود که بتوان به صفت یا صفاتی دست 

 (.13) شود، کیناژ یا همبستگی با عملکرد نداشته باشد که بتوان با اصالح این صفت، عملکرد گیاه را در شرایط تنش خشکی افزایش داد

 (:Droughtخشکی) 

کرد که می توانتد عامل جدی عدم تعادل  خشکی را ممکن است به عنوان دوره های طوالنی کمبود نزوالت آسمانی تعریف

( و کمبود فراهمی آب در گیاهان گردد. این موضوع همواره به عنوان یکی از معضالت مهم تولید hygrologicalهیدرولوژیکی )

خت محصوالت کشاورزی در مناطق شمال شرقی  تایلند است به ویژه ضمن دوره هایی از خشکی که بارندگی ها به صورت غیر یکنوا

( خاک ها سبب گستره وسیعی از معضالت heterogeneityبوده و از شدت نامناسبی برخوردارند. این موضوع به همراه ناهمگونی )

 (.2در راستای تولیدات کشاورزی می گردند )

 (: drought and crop growthخشکی و رشد محصوالت )

تبخیر و تعرق سبب تهی شدن آب موجود درخاک یعنی آب کاپیالری می در صورتی که آب کافی به خاک زراعی افزوده نشود، روند 

شود که موجب کاهش خصوصیات و توانایی های فیزیکی خاک می گردد. این موضوع به مرور سبب سخت تر و سخت تر شدن جریان 

چار تنش می شود و گیاه در اتمسفر می گردد. در چنین شرایطی زنجیره مولکولی آب د -گیاه -حرکت آب و شیب انرژی از مسیر خاک

این موقعیت با بستن روزنه های خود واکنش نشان می دهد تا از آب موجود محافظت نماید که با صرف انرژی همراه است و بدین 

طریق تنش آب سبب کاهش فتوسنتز و رشد گیاه می شود. تداوم و تشدید تنش آب باعث بروز خشکی میشود که علت اصلی تنظیم   

(      می گردد و سرانجام به عدم ترمیم biosyntheticی اسمزی در گیاه می باشد و موجب توقف فعالیت های بیوسنتزی )فعالیت ها

 (.2خسارات فوق ساختاری سلول می انجامد )

ازه کافی خشکی درواقع یک رویداد هواشناختی است که با عدم وقوع بارندگی در یک دوره زمانی همراه می باشد.   دوره ای که به اند

بلند است  تا باعث  تنش رطوبتی خاک و تنش کمبود آب همراه با کاهش پتانسیل آب در بافت های گیاهی گردد اما از دیدگاه کشاورزی، 

خشکی عبارت است از ناکافی بودن مقدار و توزیع آب قابل استفاده در طی دورۀ رشد گیاه که این امر موجب کاهش بروزتوان کامل 

می گردد. خشکی عامل اصلی محدود کردن تولیدات کشاورزی می باشد که گیاه را از رسیدن به حداکثر توان محصول ژنتیکی گیاه 

دهی باز        می دارد. اثر خشکی بر عملکرد و درآمد نهایی زارع کامال شناخته شده است. اغلب گیاهان زراعی به ویژه در طی 

اسند. حتی گیاهانی مانند ارزن دم روباهی ، سورگوم و لوبیا چشم بلبلی نیز که در نواحی دوره گلدهی تا نمو بذر به تنش کمبود آب حس

 خشک و نیمه خشک کشت می شوند در مرحله زایشی تحت تأثیر تنش خشکی قرار می گیرند.

اهش عملکرد در در کشاورزی، مقاومت به خشکی عبارت است از: توانایی یک گیاه زراعی برای تولید محصول اقتصادی با حداقل ک

شرایط تنش نسبت به شرایط بدون تنش . برای این که متخصص ژنتیک بتواند ژنوتیپ های برتر را از طریق روش های متداول اصالح 

 (.5نباتات و یا با استفاده از بیوتکنولوژی اصالح نماید الزم است درک درستی از اساس ژنتیکی مقاومت به خشکی داشته باشد )

 

 گیاهان:تنش خشکی در 

 عکس العمل های گیاهان:

قبل از آن که رطوبت قابل دسترس خاک به حد پایینی خود برسد با هدایت آب خاک و انتقال آب به گیاهان کاهش می یابد. تقریبا برای 

سوم آب قابل تمام گونه های گیاهی و تمام خاک ها، محدودیت انتقال آب در خاک و بسته شدن روزنه ها هنگامی شروع می شود که یک 

تعرق خاک هنوز در خاک موجود می باشد. باالتر از سطح یک سوم آب قابل دسترسی خاک در اکثر گونه های گیاهان زراعی، در 

صورتی که محدودیت خاصی نباشد، در خاک موجود می باشد، با کاهش آب قابل دسترس، کاهش ثابتی در تعرق وجود دارد بنابراین هر 

ب و برنامه ریزی آبیاری که به منظور حداکثر سازی عمکرد تدوین می شود باید به گونه ای باشد که همیشه آب گونه تدبیر مدیریت آ
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قابل دسترس خاک بیش ازسطح یک سوم باشد. هنگامی که سطح یک سوم رطوبت قابل دسترس در خاک فرا می رسد، مقدار ذخیره آب 

از طریق تعرق را تأمین کند. از آنجا که سلول های گیاهی کوچک هستند، وقتی خاک نمی تواند تا مدتی طوالنی مقدار کاهش آب خاک 

 (.15مقدار تلفات آب بیش از مقدار ذخیره آب در خاک می شود، حجم سلول دچار آب کشیدگی و چروکیدگی می گردد )

 اثر تنش خشکی بر روی گیاه برنج:

راباال می برد. به همین دلیل باید عملیات خشک کردن شلتوک را در تنش خشکی احتمال ضعیف شدن دانه ها از نظر مقاومت فیزیکی 

درجه سانتی گراد انجام داد. استرس ناشی از خشکی و کم آبی منجر به تشدید بیماری لکه قهوه ای برنج و  45تا  40دمای مناسب 

کم آبی، تراکم جمعیت آبدزک افزایش خواهد افزایش تعداد لکه ها و وسعت آن ها روی گیاه برنج و کاهش عملکرد خواهد شد. در شرایط 

یافت. در مزارعی که تحت اثر تنش خشکی بوده اند احتمال باال بودن درصد دانه های پوک باال می رود. به همین دلیل عملیات بوجاری 

 (.19بعد از خرمنکوبی الزامی است )

(.  اگرچه در شرایط کم 7ک و کاهش  پنجه زنی  می شود)گزارشات موجود بیانگر این مسئله است که هر گونه تنش خشکی باعث تحری

آبی استفاده از آب زهکشی ها جهت آبیاری غیرقابل اجتناب است ولی توصیه می شود در صورت امکان این کار به صورت تلفیقی با 

ونه گیری الزم است. چنانچه در آب تازه انجام گیرد تا از خسارت احتمالی کاسته شود. در هر حال انجام آزمایش کیفیت آب از طریق نم

طی فصل رشد بارندگی اتفاق افتد طبعًا کشاورزان اقدام به حفظ آب در سطح کرت ها خواهند نمود اما باید توجه نمود که عمق آب از 

 سانتی متر بیشتر نشود.    20تا  15

ت، کنترل تنظیم آب توسط زارعین شده و در تسطیح مناسب کرت های شالیزاری موجب کاهش زمان الزم برای آبگیری، توزیع یکنواخ

روزه و حداکثر تا ظهور  5افزایش راندمان کاربرد آب موثر می باشد. در استان های شمالی برای اکثر موارد، دور آبیاری  رایج حداقل 

زمان آبیاری عمق  ترک های مویین پس از خشک شدن در زمین زارعین کاهشی در عملکرد برنج ایجاد نخواهند کرد به شرطی که در

سانتی متر رسانیده شده و سایر عملیات زراعی به خوبی انجام پذیرد همچنین این فاصله زمانی برای خاک های سنگین  5آب به حداقل 

شالیزاری در استان های جنوبی یک روز و در استان های میانی دو روز پیشنهاد می شود. آزمایشات دیگری که بر اساس رطوبت خاک 

پایین تر از رطوبت اشباع نیز کاهش محسوسی در عملکرد به وجود  %80ر به عمل آمده، نشان داده است که حتی در رطوبت شالیزا

 (.19نیامده است )

از نظر ظاهری گیاه برنج در شرایطی که دچار کم آبی شود در برگ های خود عالیمی به شکل زیر بروز      می دهد. ابتدا برگها از 

شده و به سمت داخل جمع می شوند و در صورت ادامه کم آبی به شکل لوله ای در می آیند و پس از آن از نوک برگ وسط زاویه دار 

(. 19شروع به خشک شدن می نمایند. با شروع لوله ای شدن برگ ها باید آبیاری شروع گردد تا گیاه فرصت بازیابی داشته باشد )

ریز از مشکل کم آبی مؤثر باشد ولی به منظور بهره برداری از مزیت عملکرد باالی اگرچه انتخاب رقم محلی زودرس می تواند در گ

ارقام اصالح شده می تواند بخشی از مزرعه را به کشت آنان اختصاص داد که مقدار آن بستگی به شرایط آب و مزرعه دارد. براساس 

ول و دوم اردیبهشت موجب حداکثر عملکرد، افزایش راتون مطالعات انجام گرفته بذر پاشی در دهه دوم فرودین و نشاکاری در دهه ا

دهی و کاهش خسارت بارندگی انتهای فصل می گردد ولی در شرایط کم آبی در ابتدای فصل، ایجاد فاصله زمانی برای کشت  قسمت 

زرعه در یکزمان به حداکثر های مختلف مزرعه می تواند از تراکم زمان برای نیاز به غرقاب تمامی مزرعه بکاهد به طوری که تمام م

آب نیاز نخواهد داشت. دیر کشت کردن موجب کاهش عملکرد خواهد شد ولی می توان در شرایط کم آبی شدید بخشی ازمزرعه )ترجیحا 

ی مزارع پایین دست( را در اولویت دوم از نظر زمان کشت قرار داد. با این کار آب حاصل از بارندگی احتمالی مرداد ماه و آب خروج

از مزارع باال دست قابل استفاده خواهند بود. زه کشی میان فصل و انتهای فصل ضمن کاهش آب مصرفی می تواند موجب زودرسی 

 (.19گیاه گردد )

 

 تاثیر تغذیه کودی در مرحله کم آبی: 

در شرایط غرقابی از تصعید کود  در شرایطی که در خزانه مشکل کم آبی وجود داشته باشد باید از مقدار کود کاسته شود. وجود الیه آب

ازته جلوگیری می نماید اما در شرایط کم آبی بهتر است کود ازته با خاک به خوبی مخلوط شود تا از تصعید آن جلوگیری شود. ازدیاد 

ر شرایطی مصرف کود های پتاسه در شرایط کم آبی )بسته به شدت آن( می تواند مقاومت گیاه را نسبت به تنش خشکی افزایش دهد. د

که کم آبی شدت داشته باشد، برای جلوگیری از تجمع خسارت زای کودها باید کود را تقسیط نموده و در چند نوبت در اختیار گیاه قرار 

داد. بهترین زمان برای دادن کود سرک در شرایط کم آبی قبل از وجین می باشد زیرا در هنگام وجین کود نیز با خاک مخلوط خواهد 

کود آلی قبل از آماده نمودن زمین و نشاکاری از نظر حفظ و نگهداری آب و حفظ شرایط رطوبتی مناسب در +کود دامی شد. مصرف 

 (.19اطراف ریشه گیاه برنج در مقابله با شرایط کم آبی بسیار موثر خواهد بود )
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 دوره های بحرانی مصرف آب در گیاهان:

زندگی خود در مقایسه با دوره های دیگر به کمبود آب حساس تر هستند. هر چه ماده گیاهان زراعی در دوره های خاصی از چرخه 

خشک تولیدی که در دوره ای خاص تحت شرایط مطلوب تشکیل شده، بیشتر باشد، انتظار می رود که تنش آب در همان دوره موجب 

ی شود، بیشترین وزن ماده خشک احساس می کاهش بیشتری در عملکرد شود. در برخی از گیاهان ، زمانی که پوشش برگ کامل م

گردد و این دوره اغلب با حداکثر تشعشع خورشید مصادف می شود. به علت آن که اتالف آب از یک پوشش سله بسته، تقریبا دو برابر 

تا حدی  خاک سخت است لذا رطوبت موجود منطقه ریشه، کم و بیش به صورتی منظم تخلیه می شود. زمان چنین دوره های بحرانی

 (.16برشرایط اقلیمی و خاک محل بستگی دارد )

 

 اصالح مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی:

 جنبه های اصالحی مقاومت به خشکی در گیاهان:

تأمین غذا، علوفه و امنیت آن در جهان به تولیدات کشاورزی که از طریق خاک وآب و هوا تأمین می گردد، بستگی دارد که غالبًا 

سب برای تولیدات مناسب، کمتر دراختیار بشر می باشد. تولیدات کشاورزی در شرایط دیم یکی از مهمترین سیستم های تولید شرایط منا

بیلیون هکتار از اراضی قابل کشت در جهان، بیش از یک بیلیون هکتار  4/1محصوالت زراعی در جهان می باشد به طوری که از 

% اراضی کشت شده در جهان قابل آبیاری نمی  80(. آمار نشان می دهد که نزدیک به FAO2003قابل کشت درشرایط دیم می باشد )

بیلیون   6/2% جمعیت جهان  معادل 43باشند و عملکرد پایین و غیر اقتصادی محصوالت کشاورزی در این اراضی بر روی معیشت 

یعی خسارت آنی ندارد تا توجه همگان را به خود جلب ( . خشکسالی مانند سایر بالیای طبFAO2003جمعیت تاثیر منفی گذاشته است )

نماید و برای مقابله و کاهش اثر آن اقدام اساسی صورت گیرد. آثار خشکسالی به نیروی انسانی، اقتصادی، محیط زیست و... جامعه 

ر کشورهای فقیرتأثیر بیشتری تاثیر می گذارد. خشکسالی باعث مهاجرت نیروی انسانی می گردد که جبران پذیر نمی باشد. خشکسالی  د

نسبت به کشورهای غنی دارد. کشورهای غنی با بهره گیری در تحقیقات و سیستم های مدیریتی و تدوین برنامه های منطبق با استعداد 

نمی مناطق با خشکسالی مقابله می کنند ولی در کشورهای فقیر خشکسالی را حاصل تغییرات جوی می دانند و برای آن هیچ چاره ای 

اندیشند. با توجه به ازدیاد جمعیت و نیاز روز افزون بشر به موادغذایی از یک طرف و محدودیت منابع تولید از طرف دیگر، اندیشه 

محققان و دولتمردان را در این راستا سوق داده که تنها راه دستیابی به خود کفایی کشاورزی به دلیل محدود بودن منابع آب و خاک هر 

ش عملکرد در واحد سطح می باشد بدیهی است که تنها با تولید ارقام پرمحصول و با بهره گیری از علم ژنتیک و اصالح کشور، افزای

نباتات، می توان به این مهم دست یافت. بشر بر اساس نیاز خود با مداخله در انتخاب   ژنوتیپ های برتر جهت تکامل و سازگاری 

اصالحی بر روی گیاهان را بدون آگاهی از علم اصالح نباتات در طول تاریخ انجام داده است. گیاهان گام برداشت که عماًل کارهای 

سال اخیر باشد که توانسته اند  60شاید بزرگترین سهم دانشمندان و محققین اصالحی در افزایش تولید محصوالت کشاورزی مرتبط به 

 ور موفقیت آمیزی کاهش دهند.میزان خسارت تنش های زیستی مانند خشکی، سرما و گرما را بط

( علت موفقیت محدود در خصوص تحمل به خشکی در گیاهان را عدم وجود استراتژی و 1376"عبد میشانی" و" شاه نجات بوشهری" )

روش های آزمایشی مناسب در انتخاب برای مکانیزم تحمل به خشکی و فقدان ژنوتیپ هایی که بتوانند درمراحل مختلف رشد به تنش 

ی عکس العمل نشان دهند، می دانند. همچنین علت این که در برنامه اصالحی" به نژادگران" بر روی پایداری و ثبات عملکرد محیط

تحت شرایط تنش محیطی متمرکز شده است را احتمال کم جمع شدن ژن های مقاومت به خشکی دریک گیاه می دانند. پایداری فتوتیپی به 

کمی و اصالح نباتات مورد مطالعه قرار گرفته است. با وجود این اندازه آماری پایداری عملکرد  طور وسیعی توسط متخصصین ژنتیک

به ندرت دربرنامه های کاربردی اصالح نباتات مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی پایداری به صورت پارامتری و غیر 

ی بهتر برای شرایط خشک ، بر مبنای گزینش گسترده و آزمون عملکرد پارامتری قابل محاسبه است. در روال سنتی، تولید واریته ها

در شرایط متفاوت محیطی با استفاده از ابزارهای بیومتریکی می باشد. این روش موجب تولید ارقام مقاوم به خشکی در محصوالتی 

 (.13نظیر گندم، جو، برنج و ذرت، سورگوم و سویا بوده است )

 ( پارامترهای موثر در تحمل به خشکی گیاهان2جدول                                 

 بیوشیمیایی فیزیولوژی مرفولوژیکی

 تجمع پرولین C4راندمان فتوسنتز مانند گیاهان  زودرسی

 تجمع بتائین کاهش تعرق کاهش سطح برگ

بستن روزنه ها مانند مکانیزم  حرکت برگ

 CAMگیاهان 

 سنتز پروتئین
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ضخامت کوتیکول و 

 مواد مومی

فعالیت آنزیم کاهش  تنظیم اسمزی

 نیترات

ریشه های حاوی آوندهای چوبی  رنگ برگ ها

 کاهش یافته

_ 

 _ کاهش تنفسی سیستم ریشه

 _ تحمل به ریزش ریشک ها

 _ _ موها

 

 اصالح گیاهان برای مکانیزم اجتناب از خشکی:
کوتاهتر با کاهش مصرف آب و نگهداری و تقویت بازدهی آب داشته باشد اگرچه اجتناب از خشکی به گیاه اجازه می دهد تا دوره رشد 

ولی مکانیزم اجتناب ازخشکی اغلب فتوسنتز را تحت تاثیر قرار می دهد لذا به نظر   می آید ژنوتیپ های مطلوب می باشند که بتوانند 

صفاتی که موجب ذخیره آب و مصرف کم آب می  ضمن این که آب کمتری دردسترس دارند، قادر باشند عملکرد باالیی تولید نماید.

گردند در مکانیزم اجتناب از خشکی مهم می باشند سیستم ریشه دهی از جمله مهمترین این صفات محسوب می شود که تحقیقات مناسبی 

ده دراین نوع تحقیقات می نیز در این زمینه انجام  گرفته است اما نیاز کارگری باال برای تحقیقات سیستم ریشه ای از عوامل محدود کنن

 −باشد بررسی های زیادی در حال انجام می باشد که بتوان به تکنیک های ساده و مؤثر برای اسکرین این صفات دست یافت. آرمانتا

( مطالعاتی بر روی ژنتیک سیستم ریشه برنج در شرایط آیروپونیک انجام داد و تنیجه گرفت طول ریشه و 1983سوتو و همکاران )

اد ریشه با دو آلل کنترل می شوند و این صفات تواٍرث پذیری باالیی دارند که نوید انجام اصالحات بر روی این صفات را می دهد. تعد

به هر صورتی صفاتی از جمله سیستم ریشه دهی ، مواد مومی، ریشک ها و صفات برگ که تحت کنترل ژنتیکی می باشند، نقش مهم 

مایند و نیاز است نقش آن ها به طور دقیقی مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این مقصود استفاده از الین در اجتناب از خشکی ایفا می ن

می تواند ما را در رسیدن به اهداف فوق یاری  های ایزوژنیک می تواند مفید باشد و به نظر می آید انجام فعالیت های تحقیقاتی ذیل

 نماید.:

 در چند منطقه در شرایط تنش و انتخاب الین های پر محصول و سازگارارزیابی ژنوتیپ ها از نظر عملکرد −

 تعیین و تشخیص منابع ژنتیکی که حاوی صفات مطلوب برای اجتناب از خشکی باشند.−

انتخاب والدین مطلوب و انجام دورگ گیری به منظور دستیابی به ارقام پرمحصول و مقاوم به خشکی با استفاده از روش بک کراس، −

ری و بالک و بالک تغییر یافته پس از تعیین و تشخیص منابع ژنتیکی با انجام کراس های چند جانبه می توان به اهداف موردنظر دست پدیگ

 (.13یافت. استفاده از روش های سلکسیون متناوب می تواند برای این مقصود مفید باشد )

 

 راهکارهای غلبه بر کمبود رطوبت در گیاهان:

ظاهر می شود که میزان تعرق گیاه از مقدار جذب آن به وسیله ریشه ها بیشتر گردد. کمبود آب باعث پژمردگی موقت یا کمبود آب زمانی 

دایمی گیاه می شود. پژمردگی گیاه به دلیل افزایش درجه حرارت در طول روز حتی در شرایطی که رطوبت خاک زیاد باشد، اتفاق می افتد 

رارت از بین می رود. پژمردگی به دلیل کمبود رطوبت خاک اتفاق می افتد یا پس از آبیاری خاک از بین و بالفاصله پس از تعدیل درجه ح

می رود که این صورت  را پژمردگی موقت گویند و یا آن قدر اثر آن شدید است که حتی با آبیاری مجدد نیز گیاه به حالت اولیه خود 

م دارد. گیاهان با مکانیزم متنوعی که دارند می توانند از عهده تنش خشکی برآیند که از برنخواهد گشت  که در این صورت پژمردگی دایم نا

 جمله می توان از گیاهانی نام برد که در طول تاریخ به طور طبیعی اهلی شده اند  و به عنوان نژادهای محلی توانسته اند با مکانیزم های

 (.13و هوائی به خوبی سازگاری پیدا کنند و راندمان عملکرد خوبی داشته باشند )  مرفولوژی ، فنولوژی و فیزیولوژی با شرایط مختلف آب

یکی از مشکالت اصلی ارزیابی ارقام و الین ها در شرایط خشکی این است که این ارقام نمی توانند با ارقام محلی که سازگاری خوبی به 

تری که به محیط خود دارند معموال پتانسیل پایین عملکرد دارند بنابراین از مناطق دارند، رقابت نمایند. نژادهای محلی علیرغم سازگاری بیش

نظر اصالح نباتات مهم است که صفات فیزیولوژیکی ویژه که موجب سازگاری گیاه به کمبود رطوبت می شود، تعیین گردد. اصالحگران 

عملکرد شوند. همبستگی بین صفات و مرفولوژی نشان می می توانند با انتخاب ترکیبی از چند صفت فیزیولوژیک ، موجب افزایش تولید 

دهد که گیاه بیشتر مکانیزم فرار از خشکی از طریق سرعت رشد، زود گل دهی و زود رسی را ترجیح می دهد اما در شرایطی که استرس 

لحاظ شدت خشکی نمی توانند به خشکی شدید باشد، این تفسیر بر عکس می شود زیرا هر چند ممکن است که بوته ها زنده باشند اما به 

 (.13مرحله زایشی وارد و عملکردی تولید نمایند )
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شناسایی وانتقال ژن های مسئول بیوسنتز متابولیت های متعددی همچون پرولین، ترهالوز و پلی آمینها از موجودات مختلف به گیاهان زارعی 

جو که مسئول سنتز پروتئین های فراوان  havalعنوان مثال، ژن  از طریق مهندسی ژنتیک بطور موفقیت آمیزی صورت گرفته است. به

( به shotgun( می باشد از طریق روش انتقال تصادفی )embryogenesis abundant proteins lateدر اواخر دوره جنین زایی )

ی دقیق غربال کردن، دانش کم درباره برنج منتقل شده و منجر به تولید برنج تراریخته گردیده است. فقدان یک رهیافت تلفیقی و روش ها

اساس ژنتیکی مقاومت به خشکی، همبستگی منفی بین مقاومت به خشکی  عملکرد، و نبودن ژن های مناسب برای تولید گیاهان تراریخته از 

به خشکی الزم است.  عوامل اصلی محدود کنننده اصالح ژنتیکی مقاومت به خشکی می باشند. در برنامه های تحقیقاتی آینده برای مقاومت

 موارد زیر لحاظ شود:

جستجو برای یافتن تنوع ژنتیکی وسیع در صفات مرتبط با مقاومت به خشکی، انتقال همزمان چندین ژن از طریق روش های اصالحی 

ناهمسو، ارزیابی پلی پپتیدهای القاء شده در شرایط تنش خشکی و استفاده از یک  RNAمتداول یا مهندسی ژنتیک ، استفاده از تکنیک 

 (.5رهیافت تلفیقی )

 اجتناب از خشکی با دو روش صورت میگیرد:

 (حفظ آماس با افزایش عمق ریشه، سیستم ریشه ای کارآمد و افزایش هدایت هیدرولیکی1

ای و عدسی(، کاهش جذب نور از طریق لوله ای شدن یا تا خوردن برگ ها و ( کاهش هدررفتن آب با کاهش هدایت اپیدرمی )روزنه 2

کاهش سطح برگ برای پایین آوردن میزان تبخیر. در شرایط تنش خشکی گیاهان با متعادل کردن حفظ آماس و کاهش هدر رفتن آب زنده می 

 مانند.

زی )فرایندی که باعث تجمع مواد محلول در سلول می گردد(، مکانیزم های تحمل به خشکی عبارتند از: حفظ آماس از طریق تنظیم اسم 

افزایش اتساع پذیری سلول، کاهش اندازه سلول و تحمل در برابرآب کشیدگی از طریق مقاومت پروتوپالسمی. متأسفانه اغلب این سازگاری 

وتیپ دیگر با دوره رشد معمولی می باشد. ها دارای معایبی هستند. ژنتوتیپی که دوره رشد کوتاهی دارد معموال کم محصول تر از ژنت

مکانیزم هایی که باعث مقاومت به خشکی از طریق کاهش هدر رفتن آب می شوند )مانند بسته شدن روزنه ها و کاهش سطح برگ( معموال 

یش می دهد اما افزایش منجر به کاهش جذب      دی اکسید کربن نیز می گردند. تنظیم اسمزی با حفظ آماس گیاه مقاومت به خشکی را افزا

غلظت مواد محلول که تنظیم اسمزی را موجب می شود ، می تواند عالوه بر انرژی الزم برای تنظیم اسمزی اثرات نامطلوبی نیز در پی 

 (.5)دفرار،اجتناب وتحمل به خشکی باشداشته باشد. در نتیجه سازگاری گیاه باید ضمن حفظ  محصول دهی مناسب منعکس کنندۀ تعادل میان 

 

 ژنتیک مقاومت به خشکی :

شناسایی ژن های کنترل کننده صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و محل آن ها در روی کروموزوم ها امکان پذیر بوده و نحوه توارث آن 

. و همکاران گزارش شده است Ekanayakeها و ماهیت عمل ژن گزارش گردیده است. توارث چند ژنی خصوصیات ریشه به وسیله 

طول و تراکم ریشه ها به وسیله آللهای غالب و ضخیم بودن راس ریشه به وسیله آللهای مغلوب کنترل می شوند. با این وجود، لوله ای شدن 

را در برنج گزارش  Drtlیک ژن مقاومت به خشکی به نام  Tomarو  Prasad. برگ و تنظیم اسمزی وراثت تک ژنی را نشان داده اند

ا دادند که با ژن های ارتفاع بوته، رنگدانه و ریشک دار بودن پیوستگی دارد و دارای اثر پلیوتروپی بر روی سیستم ریشه می باشد. در لوبی

 (.5چشم بلبلی نیز گزارش شده است که مقاومت به خشکی به وسیله یک ژن غالب کنترل می شود )

 اصالح مقاومت به خشکی :

 وش برای اصالح مقاومت به خشکی  در گیاهان وجود دارند: سه ر

 روش اول عبارت است از:

اصالح برای عملکرد باال در شرایط بدون تنش. از آنجایی که انتظار می رود حداکثر پتانسیل ژنتیکی عملکرد در شرایط بدون تنش تحقق 

وجود دارد. ژنوتیپی با عملکرد باال در شرایط بدون تنش عملکرد نسبتا  یابد و همبستگی مثبت باالیی بین عملکرد درشرایط تنش و بدون تنش

باالیی نیز در شرایط تنش خواهد داشت. این فلسفه اصلی این روش می باشد. با این وجود مفهوم بروز حداکثر پتانسیل ژنتیکی د ر شرایط 

انع از رسیدن ژنتوتیپ محصول به عملکرد باال در شرایط تنش بدون تنش مورد بحث می باشد زیرا اثر متقابل ژنتوتیپ و محیط می تواند م

 خشکی گردد بنابراین :

روش دوم یعنی اصالح برای عملکرد باال در شرایط تنش خشکی واقعی پیشنهاد شده است اما مشکل این روش آن است که شدت تنش خشکی 

حی از نسلی به نسل دیگر بسیار متغیر است. این مساله همراه با ازسالی به سال دیگر و در نتیجه  فشار انتخاب محیطی بر روی مواد اصال

 (5وراثت پذیری پایین عملکرد موجب پیچیدگی و کند شدن برنامه اصالحی میگردد.)

 روش سوم که می تواند جایگزینی برای دو روش مذکور باشد عبارت است از:



107 
 

مکانیزم های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و ژنتیکی مقاومت به اصالح مقاومت به خشکی  در ژنوتیپ های پرمحصول با وارد کردن 

خشکی. اما انتقال مقاومت به خشکی به ژنوتیپ های پرمحصول پیچیده است زیرا اساس فیزیولوژیکی و ژنتیکی سازگاری به شرایط تنش 

ید بخش تری باشد به شرط این که تنوع خشکی کامال معلوم نیست. برعکس، اصالح پتانسیل عملکرد یک ژنوتیپ مقاوم می تواند روش ام

ژنتیکی در داخل چنین ژنوتیپی وجود داشته باشد. برای دستیابی به ژنوتیپ های مقاوم به خشکی و پرمحصول می توان از انتخاب همزمان 

کار رفته برای در محیط های بدون تنش برای عملکرد و در شرایط تنش خشکی برای پایداری عملکرد استفاده کرد. روش اصالحی به 

مقاومت به خشکی همان روشی است که برای سایر اهداف اصالحی استفاده می شود. به طور کلی، می توان از روش های انتخاب شجره ای 

و بالک برای اصالح گیاهان خودگشن و از روش انتخاب دوره ای برای اصالح گیاهان دگر گشن استفاده کرد. با این وجود، اگر هدف ما 

چند صفت موثر در تحمل به خشکی به یک ژنوتیپ پرمحصول باشد، تالقی برگشتی روش مناسبی است. از طرف دیگر، تالقی دو  انتقال

والدی )هاف سیب یا نیمه خواهری و فول سیب یا تمام خواهری( موجب حفظ پایه ژنتیکی وسیع شده و امکان تهیه ژنوتیپ های مطلوب 

با این حال، موفقیت هر برنامه اصالحی  به ویژه برای مقاومت به خشکی بستگی به وجود روش مناسب مقاوم به خشکی را فراهم می سازد. 

 (.5ارزیابی یا غربال کردن دارد)

 روش های ارزیابی مقاومت به خشکی :

غربال کردن کارآمد دارد هر اقدامی برای اصالح ژنتیکی مقاومت به خشکی با استفاده از تنوع ژنتیکی موجود نیاز به یک روش ارزیابی یا 

که باید سریع بوده و قادر به ارزیابی عملکرد گیاه در مراحل حساس رشدی و غربال کردن یک جمعیت بزرگ فقط با استفاده از تعداد 

ی و محدودی مواد گیاهی باشد. همانطوری که قبال اشاره شد مقاومت به خشکی نتیجه برهمکنش صفات مختلف موروفولوژیکی ، فیزیولوژیک

بیوشیمیائی است و بنابراین می توان از این اجزای مختلف به عنوان شاخص های گزینش برای غربال کردن تیپ ایده ال )ایدئوتیپ( گیاهی 

استفاده کرد. به جای یک صفت ساده باید ترکیبی از صفات مختلف که رابطه مستقیم با مقاومت به خشکی دارند به عنوان معیارهای گزینش 

 (.5فاده قرار گیرند)مورد است

Muchow   وLudlow .مزیت صفات مختلفی را که باعث ایجاد مقاومت به خشکی می شوند رتبه بندی کردندMccree  و همکاران و

Johnson  و همکاران چارچوبی را تعیین کردند تا بر اساس آن بتوان ارزیابی کرد که چه ترکیبی از صفات در وضعیت آب و رشد گیاه

ین می تواند فیزیولوژی را به برنامه جامع به نژادی گیاهان پیوند بزند. اهمیت تهیه یک روش غربال کردن قابل اعتماد از مدتها مؤثرند و ا

 قبل درک شده است. روش های مختلفی که تاکنون برای غربال کردن مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارتند از:

 کردن ژنوتیپ هایی که کارآیی باالیی در جذب آب دارند. استفاده از دماسنج مادون قرمز برای غربال (1

( و کشت هیدروپونیک )آب کشت( تحت تنش −132پخش نواری علف کش متریبوزین در عمق معینی از خاک و استفاده از ید ) (2

 بار برای غربال کردن رشد ریشه. 15

 استفاده از روش سایکرومتری برای ارزیابی تنظیم اسمزی. (3

 پورومتر انتشاری برای اندازه گیری میزان هدایت آب برگ.استفاده از  (4

 استفاده از تکنیک مینی رایزوترون برای اندازه گیری میزان نفوذ، توزیع و تراکم ریشه در مزرعه با حداقل دست خوردگی. (5

ش خشکی تأکید می از آن جایی که کاهش عملکرد نگرانی اصلی زارع می باشد متخصصین اصالح نباتات بر عملکرد در شرایط تن

کنند. از یک شاخص تنش خشکی که معیاری از خشکی را بر اساس کاهش عملکرد در شرایط تنش نسبت به شرایط بدون تنش فراهم 

می نماید برای غربال کردن ژنوتیپ های مقاوم به خشکی استفاده شده است. همچنین از یک محیط تنش خشکی که به طور مصنوعی 

ن برای انتخاب ژنوتیپ برتر از داخل یک جمعیت بزرگ استفاده کرد.  رتبه بندی ظاهری با اندازه گیری بلوغ؛ ایجاد شده است می توا

لوله شدن برگ، طول و زاویه برگ، شکل ظاهری ریشه و سایر خصوصیات مورفولوژیکی که ارتباط مستقیم با مقاومت به خشکی 

 دارند نیز مورد توجه قرار گرفته اند.

( برای مقامت به خشکی می باشد اما Somoclonal Voriationنیز دارای قابلیت ایجاد تنوع سوماکلونال ) روش کشت بافت 

 (.5مشکالتی که در انتخاب واریانت مورد نظر وجود دارد استفاده از این روش را محدود می سازد )

 انتخاب به کمک نشانگر :

خشکی از طریق انتخاب برا ی عملکرد صورت می گیرد ولی به علت در اغلب برنامه های اصالحی، اصالح ژنتیکی مقاومت به 

وراثت پذیری پایین عملکرد تحت شرایط تنش و تغییرات زمانی و مکانی در محیط مزرعه، روش های سنتی اصالح نباتات ا زسرعت 

 DNA RFLP)  )DNAی کندی برخوردار بوده است. نشانگرهای مولکولی مانند چند شکلی در طول قطعات حاصل از برش آنزیم

و آیزوزایم ها موجب افزایش کارآیی در تهیه ژنوتیپ های مقاوم به خشکی می گردد   RAPD)چند شکل حاصل از تکثیر تصادفی ) 

 (.5زیرا بیان آن ها مستقل از اثرات محیطی است )
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 اهمیت روش خشکه کاری :

زمینی لزوم تحقیقات اصولی در زمینه بهترین روش آبیاری در با توجه به اهمیت مصرف آب در زراعت برنج و کمبود آب های زیر

مراحل مختلف رشد و افزایش راندمان مصرف آب ضروری می باشد. خشکه کاری در زراعت برنج یکی از روش هایی است که چند 

 (.21سال اخیر به منظور تسهیل در کشت، کاهش هزینه تولید و کاهش مصرف آب مورد توجه قرار گرفته است )

 محدودیت ها :

پژوهشگران تعداد بسیار زیادی ازصفات مرتبط با مقاومت به خشکی را پیشنهاد کرده اند که می توان از آن ها در انتخاب برای مقاومت 

مقاوم به خشکی استفاده کرد و تنوع ژنتیکی نیز برای آن ها در گیاهان مختلف وجود دارد اما میزان موفقیت در دستیابی به ژنوتیپ های 

 به خشکی پایین است. این عدم موفقیت احتماال ناشی از مجموعه ای از عوامل زیر است:

عدم وجود یک رهیافت چند بخشی برای درک واکنش های تلفیقی گیاه به تنش خشکی و پیچیده بودن کنترل ژنتیکی مکانیزم های  (1

 مختلف مقاومت به خشکی.

 پذیر. عدم وجود روش های غربال کردن دقیق و تکرار (2

درباره صفات قابل اعتمادی که بتوان به عنوان شاخص های مقاومت به خشکی استفاده کرد و همچنین معیارهای گزینش و تأثیر  (3

 محیط بر روی صفات مرتبط با خشکی اطالعات کاملی وجود ندارد.

د دارای اثر منفی بر روی به نظر می رسد سازگاری های مختلفی که موجب کاهش هدر رفتن آب درشرایط تنش خشکی می شون (4

عملکرد هستند به عنوان مثال، لوله ای شدن   برگ ها و بسته شدن روزنه ها هر دو آب گیاه را حفظ می کنند اما میزان جذب نور 

و ورود  دی اکسید کربن به درون برگ را محدود         می سازند و این ها به نوبه خود عملکرد را کاهش می دهند. بنابراین ، 

 این صفات برای اصالح مقاومت به خشکی مفید نیستند.

خشکی جذب عناصر غذایی را کاهش می دهد و با تنش گرمایی و در ارتفاعات با تنش سرما ارتباط دارد. این ارتباط برنامه  (5

 اصالحی را پیچیده تر می کند.

رای راندمان مصرف آب باال غالبًا با کاهش علی رغم اهمیت راندمان مصرف آب و وجود تنوع ژنتیکی برای این صفت، انتخاب ب (6

میزان رشد گیاه همراه است. در اغلب موارد، گیاهان راندمان مصرف آب را از طریق کاهش تعرق افزایش می دهند. از آن جایی 

 د.که تولید ماده خشک رابطه قوی با تعرق کل دارد هر کاهشی در تعرق منجر به کاهش میزان رشد و عملکرد گیاه می گرد

 (.5محدودیت بکار گیری مهندسی ژنتیک در این زمینه به نبود اطالعات کافی درباره مناسب ترین ژن بر     می گردد ) (7

 

 آبیاری برنج :

در حال حاظر مقدار آبی که برای زراعت برنج در ایران مصرف می شود بسیار بیشتر از مقدار نیاز واقعی گیاه بوده و مابقی مربوط به 

انتقال ، توزیع و کاربرد آب از طریق نفوذ عمقی و رواناب خروجی از انتهای مزرعه می باشد. هر چند مقدار زیادی از این  تلفات سیستم

 تلفات غیر قابل اجتناب می باشد اما می توان با استفاده از توصیه های زیر از مقدار آن کاست:

ا با توجه به کمبود آب در کشور ادامه این روش در کشورها جایز نبوده و روش آبیاری متداول در ایران، آبیاری غرقاب دایم می باشد ام

توصیه می شود به منظور باال بردن راندمان آبیاری ، کمک به توزیع عادالنه آب و جلوگیری از بروز هرج و مرج در برداشت و توزیع 

اسب با آب وهوای خاک هر منطقه وارد مزرعه می شود تا آب، از روش آبیاری متناوب استفاده شود. در این روش آب در فواصل زمانی متن

 سانتی متر غرقاب گردد. 5عمق حدود 

فاصله زمانی مناسب آبیاری براساس آب و هوای و خاک منطقه قابل انتخاب می باشد. هر چه خاک شالیزار    سبک تر و یا منطقه گرم 

ب برای تشخیص زمان مناسب برای آبیاری، ظهور ترک های مویین در وخشک تر باشد این فاصله زمانی کمتر خواهد بود. یک شاخص خو

سطح خاک می باشد که باید با ظهور آن اقدام به آبیاری مجدد نمود زیرا پس از بروز ترک های بزرگ تر در آبیاری بعدی با تلفات عمق 

 (.19زیاد مواجه خواهیم شد )

 اثر آبیاری تناوبی بر روی گیاه برنج :

ای موجود برای کاهش مصرف آب  همانا کشت برنج روش آبیاری متناوب می باشد. "نو اداکو" گزارش کرد که مقادیر یکی از روش ه

عملکرد، راندمان آبیاری و راندمان کاربرد آب برنج در شرایط اشباع دایم در مقایسه باحالت غرقاب دایم و یا حالت ظرفیت زراعی 

مؤثر در کنترل علف های هرز شالیزار شناخته شده و جمعیت علف های هرز با افزایش بیشتر است. آب به عنوان یک عامل مهم و 

عمق آب کاهش می یابد. چنانچه شالیزار خوب تسطیح شده باشد می توان عمق آب را به راحتی تنظیم کرد.  دو رقم محلی بینام و حسنی 

ن کاربرد آب مساوی هستند. با ثابت ماندن مقدار عملکرد از لحاظ مصرف آب و عملکرد با هم متفاوت هستند ولی از لحاظ راندما

که در روش آبیاری تناوبی با دور  ندنتایج نشان داد(. 7شلتوک به ازای کاهش مصرف آب میزان راندمان مصرف آب کاهش می یابد )
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روزه ضمن حفظ عملکرد در حد روش معمول غرقاب دایم باعث کمتر شدن مصرف آب و در نتیجه افزایش بهره وری مصرف آب  8

کیلوگرم نیتروژن در هکتار طی دو مرحله باالترین بهره وری مصرف آب را داشته  60روزه با مصرف  8می شود. آبیاری تناوبی 

 (.9) است

در اجرای طرح آبیاری نوبتی توجه به مرحله رشد گیاه بسیار مهم می باشد. از دالیل عمده غرقابی کردن اراضی شالیزاری جلوگیری 

هفته اول پس از نشاکاری مزرعه از حالت غرقابی  3از خسارت علف های هرز می باشد بدین منظور توصیه می شود حتی االمکان در 

کمتری صورت مبارزه با علف های هرز تشدید گردد. آزمایشات متعدد نشان داده است که حداکثر حساسیت خارج نگردد در غیر این 

نسبت به دوره گلدهی دارند. نکته مهم نیاز به غرقابی در دوره پس از نشاکاری به منظور مبارزه با علف های هرز می باشد بنابراین 

دوره گلدهی و دوره پس از نشاکاری توجه نموده و سعی نمایند در این دوره آب  مجریان طرح آبیاری نوبتی باید به تأمین آب برای

بیشتری تأمین نمایند. حتی االمکان بهتر است آن دسته از اراضی که از طریق یک منبع یا دریچه آب می گیرند در عملیات زراعی نظیر 

م اجرای آبیاری نوبتی دچار مشکل موضعی نشده و توزیع آب تاریخ کشت، انتخاب رقم، سمپاشی و کود پاشی هماهنگ باشند تا در هنگا

 (.19به خصوص در حالت آبیاری کرت به کرت  راحت تر امکان پذیر گردد )

کانال های آبیاری برای تأمین شیب و عرض مقطع مناسب و از بین بردن علف های هرز در طول فصل زراعی به طور مرتب الیروبی 

ر و راحت تر آب ، تلفات انتقال آب نیز کمتر شود. حفر   چاه های عمیق و نیمه عمیق می تواند به طور گردند تا ضمن انتقال سریع ت

موضعی مشکل کم آبی را کاهش دهد اما باید به کیفیت و درجه حرارت آب توجه شود. برای بررسی کیفیت آب می توان با تهیه نمونه 

تا  20سه برنج و یا سایر ادارات عمل نمود. درجه حرارت مناسب برای رشد برنج آب از چاه و ارسال آن به آزمایشگاه خاک و آب مؤس

درجه دچار خسارت خواهد شد. از آنجا  32درجه و بیشتر از  12درجه سانتی گراد می باشد و گیاه برنج در حرارت های کمتر از  30

تناوبی با این مساله برخورد با آبیاری تدریجی و که درجه حرارت آب چاه ها عمومًا کمتر از درجه حرارت محیط می باشد باید 

 (.19)نمود

 مقایسه روش آبیاری غرقابی دایم با روش غرقابی متناوب :

روش غرقابی متناوب باعث صرفه جویی آب می گردد بدون این که کاهش محسوس و معنی داری در عملکرد دانه به وجود آید. طی 

نج نشان داده شد که این روش آبیاری می تواند موجب صرفه جویی در مصرف آب شود  اما تحقیقاتی با روش آبیاری بارانی برای بر

 کاهش عملکرد دانه در آبیاری بارانی نسبت به آبیاری غرقابی پیوسته گزارش گردید.

ش بهره وری از ( حاکی از کاهش عملکرد دانه در شرایط کم آبیاری مختلف و افزای1973گزارش های دداتا، راپ، الوارز و دیگران )

( در خصوص بررسی اثرات تنش آب در مراحل مختلف رشد 1377آب مصرفی است. در تحقیقاتی که در معاونت مازندارن در سال )

بر روی عملکرد برنج و تعیین میزان آب مصرفی بر رقم های طارم و نعمت گزارش گردید، نشان داده شد که برای رقم طارم از نظر 

خشکاندن +مارها تفاوت معنی داری وجود نداشت و حداکثر عملکرد از تیمارها با رژیم آبیاری متناوب غرقاب عملکرد محصول بین تی

 (.14صرفه جویی در مصرف آب نسبت به تیمار غرقاب دایم به دست آمد ) %33سانتی متر( و با    5تا 0)

نظم بر عملکرد و اجزای عملکرد توسط دیگر محققان گزارش تنش آبی و تغییر نوع آبیاری از سطحی یا غرقاب دایم به آبیاری تناوبی م

 (.7شده است. گزارشات موجود حاکی از مقاومت رقم بینام به تنش های بسیار زیاد می باشد )

 اثر تنش رطوبت بر ارتفاع بوته و طول خوشه : 

ه صفات گیاهی هستند که نسبت به اجزا ارتفاع بوته وطول خوشه اگر چه از عوامل وابسته به ژنتیک محسوب می شوند لکن از جمل

عملکرد راحت تر تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می گیرند. به خصوص عواملی چون مواد غذایی )خاصه ازت( و شدت نور و تاریخ 

یر عوامل کاشت و عمق آب ممکن است آن ها را تحت تاثیر قرار دهند. از میان ارتفاع بوته و طول خوشه، ارتفاع بوته بیشتر تحت تاث

 بیرونی قرار می گیرد.

بطور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اثرات کم آبیاری بر روی عملکرد دانه اثرات معنی داری دارد. و عملکرد دانه با 

ستقیم شیوه های اعمال تیمارهای کم آبیاری و در نتیجه بروز استرس های مختلف کاهش می یابد، حال خواه این کاهش ناشی از اثرات م

 (.14کم آبیاری بر روی عملکرد دانه باشد و خواه اثرات غیرمستقیم آن از طریق افزایش )

 

 تنش خشکی و مبارزه با علف های هرز :

حالت غرقابی در مزارع شالیزاری در کنترل علف های هرز نقش مهمی دارد بنابراین در شرایط کم آبیاری رشد علف های هرز شدت 

پس از دوره  ممین آب کافی برای مرحله نشاکاری در اولویت دوأاز نظر اجرایی در صورت حاد نبودن مشکل کم آبی ، ت خواهد یافت.

مین آب برای مرحله پس از أگلدهی قرارمی گیرد. یعنی در صورت اطمینان از ذخیره آب کافی برای مرحله گلدهی، دومین اولویت ت

می باشد. در صورت شدید بودن مشکل کم آبی برای برخورد با این مشکل ضمن تشدید  نشاکاری به منظور مبارزه با علفهای هرز
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. دنمی شو  ( و بازاگران )بنیتازول( توصیه34کنترل علف های هرز به وسیله دست ، استفاده از علف کش های پروپانیل )استام اف 

لذا  کش تیوبنکارب و بروز عارضه کوتولگی می گردد.مطالعات نشان داده است که کمبود آب و حالت غیر غرقاب موجب تجزیه علف 

 .(19در شرایط کم آبی از این علف کش در اراضی دارای سابقه کوتولگی استفاده نشود ) بهتر است که

 

 تنش خشکی و مبارزه با بیماری ها : 

طوری که     برگ ها دچار لول شدگی در خصوص مبارزه با بیماری ها به ویژه بیماری بالست چنانچه مزرعه دچار کم آبی شود به 

گردند و بعد از آن در اثر بارندگی یا آبیاری آب الزم تأمین گردد، در این صورت بیماری بالست شدت خواهد یافت ولی اگر کم آبی 

 (.19ادامه یابد بیماری لکه  قهوه ای افزایش خواهد داشت )

 

 اثرات ناشی از قطع آب و خشکاندن شالیزار :

شی از قطع آب و خشکاندن شالیزار در مراحل مختلف رشد برنج بر روی عملکرد و دیگر پارامتر های آگرونومیکی که به اثرات نا

مرحله از دوران زندگی برنج به شرح  3سال مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش ،  3نحوی در تولید برنج نقش دارند، به مدت 

 زیر مورد نظر بوده است.

 روز پس از نشاکاری )وجین اول( 25تا  20مرحله اول( 

 ( Maximum tillering or panicle initationروز پس از نشاکاری یعنی مرحله حداکثر پنجه دهی ) 45تا  40مرحله دوم( 

 (Heading or floweringمرحله سوم( دوره پاک خوشه یا گلدهی )

 نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان می دهند :

خشکاندن شالیزار در مرحله خوشه دهی و یا گلدهی درصد دانه های پوک را افزایش داده و اثر نامطلوبی در میزان عملکرد  قطع آب و

 2( روز بعد از نشاکاری در هر 45تا  40روز بعد از نشاکاری( و در مرحله دوم ) 25تا 20می گذارد. قطع آب در مرحله اول )

( است critical stageت. مرحله زایشی در برنج از جمله مراحل فیزیولوژیک و بحرانی )مرحله سبب افزایش محصول برنج شده اس

 (.18و به هیچ وجه نباید استرس به آن وارد شود )

 

 مدیریت آبیاری و اثرات تنش بر گیاه برنج :

از آن به عنوان یکی از آب یکی از منابع محدود برای تولید محصوالت کشاورزی به ویژه برنج است و افزایش میزان بهره وری 

عناصر اصلی توسعه منابع آب و افزایش تولیدات کشاورزی محسوب می شود لذا آینده تولید برنج بستگی زیادی به گسترش راه کارهایی 

 جهت استفاده بهینه از آب دارد. 

نند که     عمومی ترین و اولین پیامد محققان کم آبیاری را یک راهبرد بهینه و برتر برای تولید محصول تحت شرایط کمبود آب  می دا

آن کاهش محصول در واحد سطح است. دراین میان میزان بهره وری اراضی شالیزاری نیز به طور جدی با کمیاب شدن آب تحت تاثیر 

ن کاربرد قرار می گیرد. بر این اساس هدف اساسی در به کار گیری فن کم آبیاری، همانا افزایش بهره وری از آب مصرفی و راندما

 (.14آبیاری است )

برای بررسی امکان صرفه جویی در مصرف آب آبیاری و پی بردن به تأثیر کاهش رطوبت در هر مرحله از رشد برنج  و اینکه در 

الی  1371صورت نرسیدن آب به مزارع تا چه حد از کمبود رطوبت خاک، عملکرد گیاه را کاهش نخواهد داد، مطالعه ای از سال 

سال در مؤسسه تحقیقات برنج کشور صورت گرفت که نتایج حاصل نشان داد که برنج می تواند در رطوبت های  3مدت به  1373

اشباع پایین تر نرفته است عملکرد آن نقصان نمی یابد  %80بدون غرقاب رشد خوبی داشته باشد و تا زمانی که رطوبت خاک از حد 

د بلکه برنج از رشد مناسب برخوردار بوده ودانه ها و ساقه های آن بدون کوچکترین تحت این شرایط نه تنها عملکرد کاهش نمی یاب

اشباع خسارت برنج شروع می شود و در این  %80خسارتی دارای کیفیت ظاهری بسیار خوبی می باشند. در رطوبت های پایین تر از 

 %30میزان صرفه جویی در مصرف آب آبیاری حدود صورت در مرحله استقرار نشا ودر مرحله گلدهی آسیب بیشتری وارد می شود. 

خسارت آبدزدک شدت گرفته و رشد علف های هرز خصوصا در تیمار مرحله استقرار نشا که  کرت ها خشک می شوند بوده ولی وقتی

ی که به وسیله هنوز پوشش کاملی به وسیله برنج ایجاد نشده بود، زیادتر شد ولی حمله بیماری های خاص برنج کاهش یافت. در صورت

سموم مناسب از خسارت آبدزدک و علف های هرز جلوگیری به عمل آید، می توان گفت که کاهش رطوبت خاک از نظر اقتصادی 

 (.10مقرون به صرفه است )

ه قرار درصد آب جذب شده به وسیله ریشه مورد استفاده گیا 5در تمام مدت آب به وسیله ریشه گیاه از خاک جذب می شود ولی کمتر از 

درصد آن از طریق تبخیر و تعریق از سطح برگ به اتمسفر یا جو بر می گردد. تأمین آب کافی ومناسب برای  95می گیرد و بیش از 
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برنج یک پارامتر پر اهمیت در تولید است. در بسیاری از بخش های گرمسیری آسیا برنج یا پرآبی را تحمل می کند یا کم آبی را چون 

نواحی نظم خاصی ندارند. مدیریت آب، کنترل  مقدارآب را برای تولید اپتیمم محصول در بر دارد. به عبارت دیگر بارندگی در این 

صرفه جویی در مصرف آب شالیزار فقط از طریق خشکاندن شالیزار در مراحل گوناگون امکان پذیر است و آن بهترین مقدار کاربرد 

( صرف نظر از اینکه باعث افزایش نامعقول مصرف آب می گردد، Low landزار )آب است. غرقاب دایم و آبیاری بی رویه شالی

چون هوای درون خاک را خصوصا در حوزه فعالیت ریشه ها محدود   می کند از رشد و نمو به موقع و تولید محصول مطلوب 

ود که اکسیژن کافی وارد محیط خاک جلوگیری می نماید. خشکاندن شالیزار وزهکشی مزارع در بعضی از مراحل رشد گیاه سبب می ش

شده و با انجام اکسیداسیون، بسیاری از واکنش های شیمیایی که جهت قابل استفاده شدن مواد غذایی ضرورت دارد، به سهولت انجام 

صا در گیرند. به دلیل اهمیت آب و مدیریت آبیاری در زراعت برنج، مطالعات زیادی در نقاط مختلف دنیا صورت گرفته است. خصو

مرکز تحقیقات بین الملی در ژاپن بررسی های زیادی در ارتباط با آب انجام گرفته است. زهکشی دربعضی مراحل رشد و نمو به معنی 

ذخیره سازی اکسیژن درداخل خاک، شسته شدن مواد سمی حاصل از محیط احیایی، جذب بهتر مواد غذایی و تنفس معمولی هوازی 

شکیل سنبلۀ جوان خسارت زیادی وارد می آورد. در ژاپن در مرحله پنجه دهی آخر مزارع برنج از آب است. خشکی دادن درمرحله ت

 (.18گرفته و در مرحله تشکیل سنبلۀ جوان و خوشه دهی مجددًا آبیاری صورت می گیرد )

مام  طول دوره رشد در مقایسه سانتی متر در کرت و در ت 7تا  2طبیعی است که کشت برنج در شرایط غرقاب دایم و با عمق ایستابی 

با شرایط غیر غرقابی و بدون ایستابی در کرت، شرایط مناسبی برای رشد گیاه برنج    می باشد چون با این روش آبیاری نه تنها آب و 

روش  عناصر غذایی کافی در اختیار گیاه قرار خواهد گرفت به خصوص از نظر کنترل علف های هرز نیز خیلی موثر می باشد. این

آبیاری وقتی امکان پذیر است که آب کافی مناسب، مطمئن و ارزان در اختیار باشد اما در شرایط ایران با توجه به رشد سریع اقتصادی 

و کشاورزی ناشی از برنامه های پنج ساله و همچنین افزایش جمعیت ، تقاضا برای آب بیشتر در حال افزایش می باشد. تأمین آب کافی 

ی آینده با توجه به منابع آبی محدود ناشی از شرایط گرم و خشک با مشکل مواجه خواهد شد بنابراین ضرورت دارد که برای نسل ها

ضمن حفظ آب های موجود از خطر آلودگی با اعمال مدیریت صحیح و در مصرف آب از آب موجود در همه زمینه ها به خصوص در 

ت از جمله باال بودن آب مصرفی آن، استفاده بهینه گردد. یکی از راه های بهینه کشاورزی از جمله در برنج به علت شرایط خاص کش

کردن مصرف آب در کشت برنج جلوگیری از مصرف بی رویه  آن در طول دوره رشد می باشد. برای جلوگیری از مصرف بی رویه 

اه نسبت به کمبود آب و اثرات میزان مصرف آب و صرفه جویی در مصرف آن شناخت مرحله حداکثر نیاز آبی برنج و زمان بحرانی گی

روز قبل تا  20( گزارش کرده است که برنج در مرحله 1962)Matsushimaدر هر یک از مراحل رشد برنج ضروری می باشد. 

ه شرایط روز بعد از سر کشیدن نسبت به کمبود آب خیلی حساس می باشد. نتایج تحقیقات انجام شده در جهان نشان می دهد که بسته ب 10

اقلیمی و خاکی متفاوت ضرورت ندارد که گیاه برنج در تمام مراحل رشد غرقاب دایم باشد بلکه در بعضی از مراحل رشد می توان آن 

را تحت تأثیر تنش آب درحد کاهش ارتفاع آب ایستابی در کرت و یا خشکاندن در حد اشباع قرار دارد بدون اینکه عملکرد محصول 

 (.20کاهش یابد )

Matsushima (1962 از مالزی گزارش کرده است که حداکثر عملکرد با عمق ایستابی کم در کرت در مقایسه با غرقاب عمیق )

 بدست آمده است و علت آن را درجه حرارت باالتر در روز و پایین تر آب در شب دانسته است که باعث پنجه دهی بیشتر گیاه می گردد.

Hatta (1967گزارش کرده است ک ) ه در شرایط اقلیمی گرم و مرطوب و در خاک با بافت سنگین و آبیاری متناوب در مقایسه با

و همکاران)  Kanwarشده است بدون اینکه عملکردی کاهش یابد.  %40غرقاب دایم باعث صرفه جویی در مصرف آب تا حدود 

( گزارش کرده 1992) .Lampayan R .BhulyanS.I و D.F.tabbal( و 1977) Sivanappanو  Saifudeen( و 1974

اند که می توان درهر مرحله از مراحل رشد رطوبت خاک را در حد اشباع نگه داشت و از این طریق در مصرف آب برنج صرفه 

جویی کرد. با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در جهان ضرورت دارد که در شرایط اقلیمی و خاکی ایران طرح های مشابهی نیز انجام 

ردد. با این هدف که با اعمال مدیریت های مختلف در مصرف آب در برنج می توان درمصرف آ ب صرفه جویی کرد. چنین طرحی گ

 (.20تهیه و اجرا شده است که نتایج نهایی آن در این گزارش آمده است )

کمبود آب نیست بلکه قیمت روز مشکل کشاورزان تنها  IRRIبر اساس نظریه آقای "باس بومن" کارشناس اکولوژی زراعی موسسه 

ن افزون آن نیز مزید بر علت است که باید با افزایش بهره وری راه استفاده بهینه از این مقدار اندک آب را یاد بگیرند. تحقیق فعلی ایشا

 گزینه جهت تغیر سیستم غرقابی فعلی است. 3بررسی 

 رشد تا موقع گلدهی روز پس از 40زهکشی زمین و نگهداشت زمین در حالت اشباع تا  (1

 سانتی متربه حالت اشباع 5کاهش ارتفاع ایستابی از  (2

 روزه 4آبیاری با دور آبیاری  (3

می شود اما همکاران  %10نتایج تحقیقات نشان می دهد که کاهش ارتفاع آب باعث کاهش افت آب و کاهش محصول به مقدار  (4

 (.8حصول شود )روزه حتی باعث افزایش م 4چینی ایشان امیدوارند دور آبیای 
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نتایج آزمایش نشان داده است که مدیریت های مختلف آب در شالیزار می تواند بر روی جذب عناصر غذایی تاثیر بگذارد و آبیاری به 

صورت غرقاب دایم باعث حاللیت و جذب بیشتر تعدادی از عناصر مثل آهن و منگنز شود در حالی که جذب عناصر روی، مس و بر را کم 

بنابراین با توجه به اهمیت هر یک از عناصر در عمل پنجه زنی و خوشه دهی، اطالع از تغییرات شدت جذب هر کدام از عناصر می کند. 

غذایی در شرایط متفاوت مدیریت آب و در هر کدام از ارقام برنج می تواند پایه و اساسی برای مطالعات بعدی در زمینه قدرت ترمیم طبیعی 

انتخاب نوع کود، مقدار و زمان مصرف آن ها در شرایط متفاوت مدیریت آب و در نتیجه افزایش راندمان مصرف این عناصر در خاک یا 

 (.12عناصر جذب شده و در نهایت افزایش عملکرد باشد )

 

 ج :ـــــــایـــــــــنت
نهاده های کشاورزی و شستشوی این مواد در ( یکی از علل آلودگی منابع آب را استفاده بی رویه و غیر علمی از 1381مطالعات ملکوتی )

اثر آبیاری در اراضی شالیزاری می داند که از لحاظ اهمیت دست کمی از بحران کمبود آب ندارد و باید که در مورد آن چاره ای اندیشه 

تیمارهای مختلف آبیاری بر روزه باعث کاهش تعداد کل دانه در خوشه شده است . اثر  8و  5شود. اعمال تیمارهای دور آبیاری تناوبی 

کیلوگرم کود  60روزه با مصرف  8شاخص برداشت و درصد باروری و تعداد خوشه درمتر مربع معنی دار نیست. تیمار آبیاری با دور 

ارایه  کیلوگرم بهترین نتایج را  54/1و  63/1کیلوگرم کود نیتروژنه در دو تقسیط با مقادیر  75نیتروژنه و همین دورآبیاری با مصرف 

 (.9روزه باعث کاهش عملکرد نشدند ) 8کرده اند. تیمارهای دور آبیاری تناوبی و خشک کردن زمین تا دور آبیاری 

نتایج سال اول نشان دهنده آن است که کاهش مصرف آب تا حد همیشه اشباع خاک در تمام مراحل رشد تأثیر منفی بر روی عملکرد داشته 

که خاک به طور متناوب غرقاب و خشک گردد )خشکی تا حد اشباع( در مقایسه با غرقاب دایم باعث است ولی کاهش مصرف آب تا حدی 

سال آزمایش نشان  2افزایش عملکرد شده است که این افزایش عملکرد ناشی از افزایش تعداد پنجه بوده اند. در نتایج سال دوم و میانگین 

 (.20معنی دار نبوده است ) میدهد که از نظر عملکرد محصول بین تیمارها تفاوت

 

 واکنش رقم نعمت : 

درصد تفاوت معنی دار بوده است، بنابراین  نتیجه گیری  99در سال اول آزمایش از نظر عملکرد محصول شلتوک بین تیمارها با اطمینان 

ی داری عملکرد را کاهش داده می شود که کاهش رطوبت خاک تا حد همیشه اشباع تاثیر منفی بر روی عملکرد داشته است و به طور معن

 (.20است )

 

 نتایج برای رقم های محلی و اصالح شده :

سانتی متر  5تا  2هفته اول پس از نشاکاری به منظور جلوگیری از رشد علف های هرز باید عمق آب ایستابی در کرت حدود  3الی  2تا 

ی به روش تناوب، غرقاب و خشکاندن اجرا گردد، بدین ترتیب که عمق هفته از مرحله نشاکاری تا مرحله رسیدن، آبیار 2حفظ گردد. پس از 

سانتی متر رسانده و آبیاری نوبت بعدی زمانی انجام شود که عمق ایستابی در کرت صفر گردد، یعنی  5آب ایستابی در کرت را به ارتفاع 

معمول منطقه )غرقاب دایم( در صورت کنترل های علف آب ایستابی در کرت موجود نباشد. با این روش آبیاری در مقایسه با روش سنتی و 

های هرز نه تنها عملکرد محصول کاهش معنی داری پیدا نمی کند، بلکه مقدار آب مصرفی کاهش می یابد  و در نتیجه      بهره وری از آب 

برای ارقام اصالح شده )نعمت( می درصد  21درصد برای رقم محلی )طارم( و حدود  33آبیاری افزایش می پذیرد به طوری که تا حدود 

 (.20توان در مصرف آب صرفه جویی کرد)

سانتی متر در طول دوره  5با توجه به نتایج به دست آمده، بهترین تیمار آبیاری در زراعت خشکه کاری برنج فجر و غرقابی دایم به عمق 

درصد معنی دار و  1های آبیاری بر عملکرد دانه در سطح احتمال رشد برنج می باشد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تاثیر تیما ر

متر بر صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه و تعداد بوته در متر مربع ا زنظر آماری معنی دار نبوده است. ارتفاع گیاه در تیمارهای خشکه کاری ک

را در مرحله پنجه زنی تنش خشکی دادند و رطوبت  IR72و  IR20( دو رقم برنج 1993از تیمار نشایی بوده است .مالیگایا و همکاران )

 (.21خاک را به پایین تر از ظرفیت زراعی رساندند )

مقایسات میانگین بین تیمارهای آبیاری بیانگر این است که تمام تیمارها از نظر آماری در هر دو سال اجرای طرح در یک گروه قرار نمی 

سانتی متر تا شروع مرحله زایشی،  5سال اجرای طرح متعلق به تیمار ششم )آبیاری متناوب صفر تا  گیرند اما بیشترین ارتفاع در هر دو

ترک موئی و سپس غرقاب دایم ( بوده است. علت این امر را       می توان به گسترش ریشه تا مرحله زایشی)با تناوب آبیاری( و سپس 

سبت داد. میزان محصول در برنج اگرچه ژنتیکی است ولی به مقدار زیادی تحت تأثیر جذب زیاد آب و مواد غذایی ) با غرقاب کردن دایم( ن

 (.22شرایط محیطی به ویژه تنش آب قرار می گیرد )
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 پیشنهادات  :
 مدیریت های مختلف آب در شالیزار می تواند بر روی جذب عناصر غدایی مؤثر باشند. (1

شالیزار )شرایط احیایی( باعث حاللیت و جذب بیشتر تعدادی از عناصر غذایی مثل آهن و منگنز آبیاری به صورت غرقاب دایم در  (2

 می شود در حالی که حاللیت و جذب تعدادی از عناصر غذایی مثل روی ، مس و بر را کم می کند.

 

 منابع و مآخذ :
 مولف - کتاب برنج - 1381  -اثرات تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد برنج  -ب، عرب زاده  ;آقاجانی، س (1

 نشر حق شناس -1387 -مبانی تولید پایدار محصوالت کشاورزی - ع . ح، یوسفی مشهور ;پور کاظم، ا (2

 پایان نامه کارشناسی ارشد -1378 -بررسی اثر تنش سرما در مرحله جوانه زنی و گیاه چه ای در برنج  -پیشه ور، غ. ح  (3

 مرکز انشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان -1376 –اصول و مبانی زراعت  - خواجه پور، م. ر (4

 اصالح مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی  - 1رجبی،  (5

طرح تحقیقاتی  /گزارش نهایی پروژه-1385  - اثر دور آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج -  رضایی، م (6

 موسسه تحقیقات برنج

  1384 -بررسی اثر روش های مختلف مدیریت آبیاری بر کارایی مصرف آب و عملکرد برنج )رقم بینام و حسنی(  -  رضایی، م (7

 IRRIمنبع -شورای انتشارات موسسه تحقیقات برنج    -1379 -مروری بر دستاوردهای تحقیقاتی بین المللی برنج کشور - رضایی، م (8

Annual Report:2000  

 /گزارش نهایی پروژه -1387 -بررسی اثر آبیاری تناوبی و مقادیر مختلف کود ازته بر عملکرد برنج رقم محلی هاشمی -  رضایی، م (9

 پروژه تحقیقاتی

چکیده  -1387  -عملکرد دانه )رقم بینام( ;اثر تنش رطوبتی خاک در مراحل مختلف رشد برنج بر  -رضوی پور، ت و همکاران  (10

 خاک درایرانمقاالت ششمین کنگره علوم 

 1372 -اهمیت تنش های محیطی در زراعت -سرمدنیا، غ. ح  (11

 –بررسی تاثیر کم آبیاری تنظیم شده بر روی جذب عناصر غذایی ماکرو میکرو در کشت خشکه کاری برنج رقم فجر  -سعادتی، ن (12

 موسسه تحقیقات برنج کشور -1384

کمیته ملی خشکی و خشکسالی معاونت و  -1384 – کی در گیاهانشاخص ها و مکانیزم های مقاومت به تنش خش  - صباغ پور، ح (13

 زراعت جهاد کشاورزی

گزارش  -1386 -بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت نشایی برنج )رقم فجر( -عرفان، ع. ر  (14

 ات و آموزش کشاورزیسازمان تحقیق –مبانی بوم شناسی در تولیدات گیاهی  –نهایی طرح تحقیقاتی 

 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد -1373  -فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی  -م، بنایان  ;کوچکی، ع (15

 انتشارات غزل - 1378 - فیزیک خاک و ریشه گیاه - لیپک ;گلینزکی، ج (16

سازمان  -گزراش نهایی طرح تحقیقاتی  -1373  - گیاه برنج بررسی اثرات خشکانیدن شالیزار در مراحل مختلف رشد  - ملکی، ق. ع (17

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )مازندران(

 ;ترویجی -نشریه آموزشی -1387 –توصیه های فنی موسسه تحقیقات برنج کشور برای مقابله با کم آبی  -موسسه تحقیقات برنج کشور (18

 حوزه ترویج و نظام بهره برداری

بررسی اثر تنش آب در مراحل مختلف رشد برنج بر روی عملکرد و تعیین میزان آب -آمل(  ،زندران )ماموسسه تحیقات برنج کشور (19

  1377-مصرفی رقم های طارم و نعمت

 1383 -بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده در روش خشکه کاری برنج بر رشد و عملکرد رقم فجر  - نصیری، م (20

 1380 -ر روش خشکه کاری برنج رقم طارم بر روی رشد و عملکرد برنج بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده د  - نصیری، م (21

انتشارات سازمان نظام مهندسی  -1387  -برداشت( -داشت -کتاب تکنولوژی برنج )کاشت  –م. ب، اکبری ساری ;همیشکی، م. ص (22

 کشاورزی و منابع طبیعی کشور

کمیته ملی آبیاری و زهکشی، نشریه شماره  -1379 -دهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران  –یزدانی، م. رضا و همکاران (23

38 
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 :7عنوان پروژه 

 « بررسی عوامل ایجاد ضایعات برنج در ایران » 
" rice losses factors in iran " 

 

 

 حامد صفـــــــایی       جو :ــــــــدانش

 پورکاظم ...  کارشناس ارشد زراعت اسماعیل       استاد راهنما :

  میر حسین پیمـان ...  دکتری ماشین های کشاورزی                       

 

 

 : چكیده
برنج مثل سایر محصوالت كشا ورزي در حین تولید داراي درصد ضایعات باالیي است. به وجود آمدن ضایعات معلول 

راهگشاي بسیاري از مشكالت باشد. شناخت عوامل ایجاد ضایعات تا بررسي عواملي است كه شناخت این علتها مي تواند 
وضع موجود و شناسایي كاستي ها قدم اول در ایجاد كاهش مشكالت بخش تولید برنج خواهد بود. بررسي و شناسایي 

لي چون ، مراحل بحران زا و عامل ایجاد شكست و ضایعات در برنج عالوه بر مسایل و مشكالت فرآیند آن به مسای
  خصوصیات رقم ، ژنتیك ، شرایط محیطي رشد ، آب ، خاك، كود ، مسایل كاشت ، داشت و برداشت بستگي دارد.

حاصل جمع عوامل نام برده ، خود را در مرحله ي تبدیل شلتوك به برنج سفید نشان مي دهد. با شناسایي و كنترل این 
رت قابل توجهي كنترل كرد. مقایسه سیستم هاي تبدیل موجود عوامل مي توان درصد ضایعات برنج و شكست را به صو

، سیستم هاي مورد استفاده در ممالك پیشرفته برنج خیز و تطابق شرایط كاري آنها مي تواند عامل مهمي در تشخیص 
در چند  بررسیها نشان مي دهد بنا به دالیلي میزان درصد خرد و كاهش كیفیت تبدیل برنج  تولید باشد. یها نابساماني

 ( 6سال اخیر رو به افزایش بوده است واین زنگ خطري براي كشا ورزي استانهاي برنج خیز كشور است.)
 

 :مقدمه 
برنج یكي از قدیمي ترین گیاهاني است كه در جهان كشت مي شود و دانه ي آن به مصرف غذایي انسان مي رسد به 

مین مي كند. كشت برنج  اطق گرمسیري و نیمه گرمسیري را تأطوري كه هم اكنون غذاي عمده بیش از نیمي از مردم من
هزار هكتار بوده كه  530در ایران از اوایل قرن اول میالدي شروع شده است. سطح زیر كشت شلتوك در ایران بیش از 

فارس و بیشترین سطح زیر كشت در استانهاي گیالن ومازندران مي باشد و پس از این دو استان ، استانهاي خوزستان ، 
 منطقه گرگان به ترتیب مقامهاي بعدي را به خود اختصاص داده اند.

تولید هر محصول كشاورزي در مزرعه و پس از تولید در خارج از آن داراي ضایعات زیادي است كه این ضایعات 
ف ( ضایعات شامل برنج هم مي شود. برنج در فرآیند )كاشت ، داشت و برداشت( و پس از تولید )مراحل تبدیل و مصر

فراواني دارد. عملیات تولید برنج بر خالف سایر محصوالت كشاورزي در مزرعه به پایان نمي رسد بلكه فر آوري 
محصول تولید شده در مزرعه و پرداختن آن در كارخانه هاي برنج كوبي به عنوان آخرین مرحله ي تولید برنج محسوب 

انه ها شكسته وخرد مي شود. از آنجایي كه برنج هر چه سالمتر باشد و مي شود. در طي مراحل تولید برنج مقداري از د
درصد خرد آن كمتر باشد از بازار پسندي بیشتري برخوردار است ، لذا بررسي زیان حاصل از خرد شدن برنج و 

ت اهمیت آن در اقتصاد زارعین برنج كار مي تواند، در جلب توجه هر چه بیشتر سیاستگزاران بخش كشاورزي جه
 اصالح ساختار موجود و بهبود كیفیت برنج مؤثر باشد.

همانطور كه مي دانیم فناوري هاي مورد استفاده صنعت شالي كوبي از تنوع بسیاري برخوردار بوده و سطح فناوري 
هاي موجود در دنیا ، قابل مقایسه با فناوري هاي مود استفاده در كشور نیست. فناوري هاي مورد استفاده در سایر 

جنبه ي كاهش ضایعات و همچنین كاهش مصرف سوخت در كارخانه بسیار پیشرفته هستند. در  2كشورهاي دنیا از 
سالهاي اخیر پیشرفت تولید برنج كمك شایاني به كشورهاي در حال توسعه براي تولید این محصول در برابر سرعت 

حل پس از برداشت ، خشك كردن ، فر آوري و روز ا فزون جمعیت كرده است.اما معضل ضایعات كه مي تواند در مرا
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از مجموع تولید را در بر مي گیرد. تعداد زیادي از آژانسهاي كمك  %26تا حد اكثر  %7انبارداري ظاهر شود، حدود 
 (2,3,4,8) ات پس از برداشت تنظیم نموده اندرسان و خود كشورهاي در حال توسعه برنامه هایي را براي كاهش ضایع

 

 : برنج و مراحل بروز آنضایعات 
باید توجه داشت كه در عملیات و فرآیندهاي پس از برداشت اكثر محصوالت كشاورزي، تغییرات فیزیكي و دگرگوني 

كیفیت و وضعیت ظاهري محصول مورد انتظار است. این امر با كاهش یا افزایش تركیبات مطلوب ویا نا مطلوب همراه 
مقید به شكل   "آیند تولید این گونه محصوالت به حساب مي آید و فرآورده نیز لزومااست كه جریاني پذیرفته شده در فر

ظاهري محصول نمي باشد. در این میان شاید بتوان گفت كه برنج یك حالت استثنایي در عملیات فرآوري دارد كه اساس 
به یك فرآیند پیچیده تبدیل گشته  آن بر افزایش تركیبات خارجي نیست و از این رو عملیات تبدیل شلتوك به برنج سفید

 (3ثیر مستقیم ومتقابل عوامل ایجاد ضایعات در مراحل تولید را به حداقل ممكن رساند.)ءاست كه به ناچار باید تا
مسایل مربوط به تولید شلتوك با مشكالتي تحت عنوان معضالت نسل دوم ، همراه است و به امور پس از برداشت مربوط 

اینكه در زمینه صنعت پس از برداشت نیاز به توسعه وتحقیقات مستمر و پر دامنه اي دارد ، دانش  مي گردد. با وجود
بسیاري در این زمینه موجود است كه اگر در حال حاضر مورد استفاده قرار گیرد ، مي تواند به كاهش ضایعات پس از 

شالي كوبي از پیچیدگي بسیاري برخوردار  برداشت كمك شایاني كند. بر آورد میزان ضایعات برنج در كارخانه هاي
است اما با بررسي نتایج مطالعات صورت گرفته و تعیین ضرایب مربوط ، میزان زیان ناشي از ضایعات كیفي )شكست 

میلیارد ریال در هر سال تخمین زده شده است. همچنین ضایعات كمي )ریزش در زمان  160دانه ي برنج( در كشور 
 (2,4میلیارد تومان خسارت به كشاورزان وارد   مي كند.) 59( ساالنه برداشت و حمل و نقل

قدیمي بودن فناوریي هاي مورد استفاده در تبدیل شلتوك به برنج سفید ، فرسودگي كارخانه ها و مستهلك بودن ماشینهاي 
ي و بهداشتي در كارخانه مورد استفاده در آنها ، استاندارد نبودن ماشینها و قطعات مصرفي ، رعایت نكردن اصول ایمن

ها ، نا آشنایي كارخانه داران و عوامل فني كارخانه هاي برنج كوبي با تنظیمات دستگاههاي موجود و برخي محدودیتها 
 (4و الزامات فرهنگي واجتماعي از جمله مسایل ومشكالت كارخانه هاي برنج كوبي كشور است.)

ند. منظور از ضایعات كمي در تولید وتبدیل شلتوك به برنج سفید ضایعات برنج به دو نوع كمي وكیفي تقسیم مي شو
مقدار محصولي است كه غیر قابل استفاده و یا دور از دسترس مي باشد. ضایعات كمي از مرحله مصرف بذر براي تهیه 

ولیدي كه از نشاء تا مرحله ي تبدیل شلتوك وجود دارند.به طور كلي در ضایعات كمي میزان اتالف نهاده ها و محصول ت
دست رفته مطرح مي شود اما ضایعات كیفي آن قسمت از محصول است كه از  انتفاع خارج نشده باشد بلكه از كیفیت آن 

در ضایعات كیفي نسبت نتیجه تبدیل یعني نسبت برنج سالم به شكسته و خرد  كاسته شده و دچار ا فت قیمت گردیده است.
ثیر شیوه هاي كشت و كار و خرمنكوبي ، خشك كردن و عملیات تبدیل  نتیجه تأ در" مورد نظر است.ضایعات كیفي عمدتا

 (3بروز مي كند. )
 

 بطور كلي ضایعاتي كه قبل از برداشت با آن مواجه هستیم عبارتند از :

 ضایعات بذر •

 ضایعات سرما و گرما   •

 ضایعات آب  •

 ضایعات باد و باران •

 ضایعات خاك  •

 ضایعات آفت و بیماریها   •

 ضایعات كود وسم •

 ضایعات علفهاي هرز   •

 ضایعات خزانه  •

 ضایعات ناشي از عدم تسطیح اراضي زیر كشت  •

 ضایعات ناشي از كوچك بودن قطعات برنجكاري   •

 ضایعات ناشي از عدم كاربرد صحیح ماشین آالت  •
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 مجموعه ضایعات برداشت و پس از آن:      
 ضایعات درو  •

 ضایعات خرمنكوبي  •

 و نقل ضایعات حمل   •

 مرحله ي انبار داري شلتوك  •

 مرحله ي خشك كردن شلتوك در كارخانه   •

 پوست كندن شلتوك و سفید كرن برنج  •

 كیسه گیري و حمل به بازار مصرف  •

 (3ضایعات ناشي از عدم آموزش.) •
 

تحقیقات ( ، موسسه بین المللي APO( ، سازمان بهره وري كشاورزي )FAOبسیاري از سازمانهاي بین المللي مثل )
( تحقیقاتي منتشر كردند كه به مقدار ضایعات این صنعت RPEC( و مركز مهندسي فرآوري برنج هند )  IRRIبرنج )

، بنیاد فورد و بسیاري از آژانسهاي  كمك  FAOبنا بر تحقیقات پروژه هاي كوچكي كه سازمانهایي مانند  اشاره مي كند.
كشورهاي در حال توسعه ي تولید كننده ي شلتوك به این مسایل توجه كرده و رساني به كشورهاي مختلف انجام داده اند ، 

 به دنبال حل آنها هستند.
چه مي توان كرد ؟ تحقیقات مستمر و فناوریي تثبیت شده باید جاي خود را میان تكنولوژي شناخته شده حال حاضر ونیز 

اطالعات مهندسي محدودي در رابطه با طراحي ، تولید ،  میان آنچه در دسترس مصرف كنندگان قرار دارد ، باز كند.
در مورد تجهیزاتي كه در تمیز كردن ، خشك كردن ،  اجراي تجهیزات در دسترس این مصرف كنندگان قرار دارد.

ز برداشت ، انبار داري ، پاربویل و تبدیل به كار مي رود باید جزییات تكنیكي بسیار زیادي بدانیم.این جزییات مورد نیا
مهندسان ، تولید كنندگان ، پرسنل تولید ، تكنیسین هاو تمام كساني كه دست اندر كار پروژه هاي ساخت واجراي تجهیزات 

در ایران نیز تالشهایي در این زمینه شده و به تدریج كشت سنتي برنج جاي خود را به كشت مكانیزه مي  جدید مي باشند.
 (3,8كردن كامل كارخانه ها داریم.) دهد، ولي همچنان را ه زیادي تا مكانیزه

بررسي هاي میداني نشان مي دهد كه كارخانه هاي برنج كوبي استان گیالن و حتي كشور داراي مسایل و مشكالت زیر 
 مي باشند:

 قدیمي بودن فناوري هاي مورد استفاده در تبدیل شلتوك به برنج سفید  -1
 ي مورد استفاده آنهافرسودگي كارخانه ها و مستهلك بودن ماشینها -2
 عدم استاندارد بودن ماشینها و قطعات مصرفي ساخت داخل و حتي برخي از قطعات وارداتي  -3
عدم آشنایي كارخانه داران و عوامل فني كارخانه هاي برنج كوبي با تنظیمات و سرویسهاي دستگاههاي موجود  -4

 در این كارخانه ها 
 (3در كارخانه هاي برنجكوبي )عدم رعایت اصول ایمني و بهداشتي  -5

بررسیها نشان داده است كه سیستم هاي تبدیل موجود در ایران و به ویژه استان گیالن از انواع چند ماشیني با فناوریي 
حضور ماشین پوست كن تیغه اي به عنوان سفید كن در انتهاي خط تبدیل شلتوك به  هاي بسیار قدیمي و مستهلك مي باشد.

كار خانه هاي برنج كوبي استان و نیز عدم استفاده از پادیه در این كار خانه ها از وجوه مشترك اكثر آنها برنج سفید در 
 (3به شمار مي آید.)

 (6در سیستم بعد از برداشت برنج ) ( چرخه ي بهبود فناوري1جدول                       

 اكنون  قدیم
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 برداشت با دست
 ماندن شالي در مزرعه

 شالي با دست وكوبیدن 
 باد دادن خرمن

 دروگر مكانیكي
 خرمن كوب جریان محوري

 برداشت با كمباین برنج

خشك كردن به روش ابتدایي)خشك كردن 
 با آفتاب(

 خشك كردن در مقیاس صنعتي
خشك كردن با خشك كن هاي جریان 

 محوري 

 انبار داري به صورت فله انبار داري با كیسه 

 شامل:صنایع برنج كوبي قدیم 
 پوست كن صفحه اي

 سفید كن سایشي
 الك توري

 صنایع برنج كوبي مدرن شامل:
 تمیز كننده ي شلتوك )بوجار(

 سنگ گیر
 پوست كن باغلتك الستیكي

 جدا كننده شلتوك از برنج قهوه اي
 سفید كننده ي سایشي

 سفید كننده مالشي )پولیشر(
جدا كننده بر اساس طول ، قطر و رنگ 

 دانه
 مخلوط كن
 بسته بندي

اجاق با سوخت پوسته ي اولیه به عنوان  مشكالت مربوط به پوسته ي اولیه
 منبع انرژي براي فرآیند خشك كردن

  

  

 سبوس برنج
 كاه وكلش

 خرده هاي برنج

 روغن سبوس
 سبوس بدون روغن براي دام

 قارچ خوراكي
 نشاسته

 

 :پیش از تبدیلضایعات عوامل 
كشاورز پس از انجام عمل خرمن كوبي و جدا شدن دانه از ساقه براي تبدیل روانه ي كارخانه ي شلتوك تولید شده توسط 

برنج كوبي مي شود اما تا این مرحله ممكن است عوامل بسیاري بر روي دانه در درون پوست اثرات منفي گذاشته و 
دیل شلتوك به برنج سفید در كارخانه نباید منجر به ترك برداشتن دانه و یا حتي شكست آن گردند. از این رو در هنگام تب

علت وجود دانه هاي شكسته را فقط در عملیات انجام گرفته در كارخانه دانست بلكه مجمو عه اي از عوامل پیش از تبدیل 
 وجود دارند كه عبارتند از :

 رقم و مشخصات ظاهري دانه  -1
 اثرات محیطي-2
 زمان درو-3
 (     3پس از درو و خرمن كوبي)-4
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 ثیر رقم و مشخصات ظاهري دانه: تأ
مقاومت ارقام مختلف در مقابل تنشهاي اعمال شده بر آنها متفاوت مي باشد. این تفاوت هم به مسایل ژنتیكي مرتبط بوده و 

 هم به خصوصیات ظاهري دانه.
ار مي باشند. همچنین بعنوان مثال دانه هایي كه نسبت طول به قطرآنها كمتر است از در صد شكست پایین تري برخورد

 (3میزان شكست و دماي برنج سفید شده ارقام ژاپونیكا در مقایسه با ارقام ایندیكا كمتر است.)
 

 اثرات محیطي:  
دانه ي برنج  در دوره ي رسیدن ،آب و مواد غذایي را تحت شرایط محیط رشد خود دریافت مي كند. در مرحله ي پایاني 

را قطع مي كنند و شیره ي داخل غالف دانه شروع به سفت شدن مي نماید. در این رسیدن دانه معموال" آب مزارع 
مرحله دانه به تدریج وابستگي خود را را به گیاه براي آب و مواد غذایي كاهش داده وشروع به افزایش تبادل مي 

بیشتري را به هوا انتقال مي  نماید.در طي این دوره دانه نسبت به آنچه كه از ساقه وریشه گیاه دریافت مي كند ، رطوبت
  دهد و بدین ترتیب رطوبت دانه به تدریج كاهش مي یابد تا اینكه رطوبت دانه به پایین حداقل دما و رطوبت محیط سقوط

ثیر قرار مي دهند. از این رو در این زمان ء دما و رطوبت هواي محیط ، سرعت خشك شدن دانه را تحت تا مي كند.
 (3از محیطي كه در آن قرار دارد ، دانسته اند.) رطوبت دانه را متغیر

 

 ثیر زمان درو: تأ
زمان صحیح برداشت محصول برنج را هنگامي عنوان نمود كه همه ي  1973گروه كشاورزي ایاالت متحده در سال 

 رسیده اند و دانه هاي پایین خوشه در مرحله ي خمیري سفت قرار دارند. "دانه هاي قسمت باالي خوشه كامال
تحقیقات نشان داده كه هیچگاه تمام محصول یك مزرعه در یك زمان نمي رسد و در عین حال دانه هاي یك خوشه نیز 

داراي رطوبت متفاوتي مي باشند به طوري كه دانه هاي باالیي نسبت به دانه هاي پایین خوشه همواره رطوبت خود را 
( گزارش دادند كه 1963شدن مي كنند. كستر وهمكاران )سریع تر از دست  مي دهند و شیوه ي آنها شروع به سفت 

 ( 3براي داشتن برنج سالم ، زمان مناسب براي دروي محصول هنگامي است كه شلتوك بیشترین رطوبت را داشته باشد.)
 

 ثیرات پس از درو و خرمنكوبي: تأ
توسط آفتاب خشك گردد. در این زمان  شبانه روز روي زمین باقي مي ماند تا 2یا  1پس از درو بوته هاي شالي به مدت 

دو عامل موجب بروز شكست مي گردد. نخست  اینكه جذب رطوبت محیط مي تواند بعد از درو نیز اتفاق افتد. در 
ء ثیر تغییرات رطوبتي هوا در طي شب  و روز و هم تحت تاءخشك تر هم تحت تا "شرایط به وجود آمده دانه هاي نسبتا

شبانه روز قرار گرفته و ترك بر مي دارند. عامل دوم بروز  بارندگي در طي این دوره مي باشد ثیر تعرق زمین در طي 
كه در این صورت بسیار اتفاق مي افتد كه شلتوك پس از آب گرفتن زمین ساعتها در داخل آب بماند كه در این حالت نیز 

باال مي رود .در مرحله ي خرمنكوبي با توجه  "ادرصد دانه هاي ترك دیده اي كه به هنگام تبدیل شكسته خواهد شد سریع
به ماهیت عملیات صورت گرفته بر روي شالـي احتمال بروز ترك و شكست دانـه ها باال مي باشد. انجام تنظیمات مناسب 

 (3بر روي ماشین خرمن كوب مي تواند باعث كاهش آسیب هاي وارده گردد.)
غیر مستقیم بروز مي كند. در ضایعات مستقیم محصول در اثر تنظیم  ضایعات مرحله خرمن كوبي به دو صورت مستقیم 

نا درست كوبنده و ضد كوبنده ، الك ها ، فن ها و... به صورت ریزش دانه ، خوشه وساقه هاي كوبیده نشده از كاه پرانها 
م به دلیل استفاده از و سیستم تمیز كننده به خارج از خرمنكوب یا كمباین پرتاب مي شوند اما در ضایعات غیر مستقی

كوبنده ي نا مناسب و یا تنظیمات نادرست سرعت دوراني كوبنده و فاصله ي كوبنده و ضد كوبنده آسیبهاي مكانیكي در 
دانه )شلتوك( وارد مي شود.تنشهاي ایجاد شده موجب شكسته شدن ، پوست كندن و ایجاد تركهاي داخلي در دانه شده ، در 

  رنج سفید در كار خانه هاي برنج كوبي را به دنبال دارد.نتیجه افزایش درصد خرد ب
یكي از پارامترهاي مهم بر كیفیت شلتوك تولیدي پس از خرمن كوبي ، نوع كوبنده مي باشد. خرمن كوبهاي رایج داراي 

،  كوبنده هاي متفاوتي مي باشند. به طور كلي در حال حاضر چهار نوع خرمن كوب شامل انواع تیلري ، تراكتوري
 جریان محوري و كمباین غالت )به عنوان خرمنكوب( در استان گیالن مورد استفاده قرار مي گیرند.
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مقایسه بین میانگین هاي درصد وزني شلتوك پوست كنده و شكسته دو رقم هاشمي و خزر در چهار روش خرمنكوبي 
با  رقم اختالف معني داري وجود دارد. نشان مي دهد كه بین میانگین هاي درصد شلتوك شكسته و پوست كنده در هر دو

مقایسه بین میانگین ها ي درصد برنج سالم دو رقم هاشمي و خزر در چهار روش خرمن كوبي ، بیشترین درصد برنج 
مربوط به  %83/79(مربوط به خرمنكوب تیلري و كمترین آن با میانگین %23/86سالم براي هر دو رقم )با متوسط 

 كمباین غالت است.
نسبت به خرمنكوب تراكتوري و كمباین غالت از عملكرد  %85اده از خرمنكوب جریان محوري نیز با متوسط استف

 مزرعه اي مناسبتري برخوردار بود.
استفاده از خرمنكوبهاي تیلري باعث كاهش صدمات مكانیكي وارده به دانه و افزایش درصد برنج سالم در مرحله ي تبدیل 

یفي در عملیات خرمنكوبي كه به صورت دانه هاي شكسته و پوست كنده بروز مي كند مي شود. بیشترین ضایعات ك
 (7بود.) %98/2مربوط به كمباین غالت با میانگین 

الزم به ذكر است كه ضایعات قبل از تبدیل به موارد ذكر شده منتهي نمي گردد و عوامل دیگري نیز در این امر دخیلند 
 ردازیم:كه به شرح پاره اي از آنها مي پ

 

 
 
 

 ضایعات بذر: 
بذر مصرفي مورد  نیاز در واحد سطح خیلي كمتر از آن مقداري است كه كشاورزان مصرف مي كنند. به طور معمول 

كیلو گرم بذر در  90تا  60كیلو گرم بذر مي توان یك هكتار را نشاء كرد. بنا بر دالیلي خیلي ازكشاورزان  60تا  30با 
تار  در مصرف بذر صرفه جویي كیلو گرم در هر هك 30كنند. لذا مي توان به طرز متوسط هر هكتار مصرف مي 

 (2)كرد.
 برخي از علل زیادي مصرف بذر:

 از بین رفتن جوانه ها در اثر گرماي زیاد آب و محیط در موقع جوانه زني  •

 از بین رفتن بذور گیاه در اثر ضد عفوني نكردن بذر  •

زیاد در خزانه براي مقابله با علفهاي هرز ؛ متراكم پاشیدن بذر سبب مي شود تا  بذر پاشي انبوه و با تراكم •
 بوته در هر كپه استفاده مي شود. 6تا  5به جاي  "گیاه ظریف و باریكي به دست آید و در موقع نشاء عمال
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گاو ،  گنجشك ، همچنین موش ، حلزون ، خوك ،  "از بین رفتن بذر گیاه در اثر حمله ي پرندگان خصوصا •
 مگس خزانه و غیره

 از بین رفتن بوته ها در اثر مصرف زیاد علف كشها در خزانه  •

 از بین رفتن گیاه  به علت پوسیدن در اثر عدم تخلیه ي آب و آب ماندگي  •

 (2خزانه هاي سنتي )" از بین رفتن گیاه در اثر سرماي خزانه خصوصا •
 

 ضایعات سرما در زمان كاشت ، داشت و برداشت:
خزانه هاي بدون پوشش نایلون مي شود ،  "در خزانه در بعضي از سالها باعث خسارت زیاد مي شود خصوصا سرما

خیر در رشد نشاء شده و در بعضي  مواقع باعث از بین رفتن گیاه مي گردد كه در این ءسرما در زمان نشاء سبب تا
در مرحله ي تقسیم سلولي " زایشي خصوصاسرما در زمان  صورت براي جبران خسارت وارده باید واكاري نمود .

 وتشكیل سلولهاي جنسي در قبل از ظهور خوشه و قبل از گل دهي باعث عقیمي و پوك شدن دانه مي شود.
ثیر چنداني در عقیمي دانه ها ندارد لیكن اگر این حالت به  ءدرجه سانتي گراد به مدت دو روز تا 12حرارت كمتر از 

صد درصد دانه ها عقیم مي شوند. سرما در مرحله ي گلدهي )گرده افشاني و تلقیح( باعث  "روز ادامه یابد تقریبا 6مدت 
ه حرارت كمتر درجه سانتي گراد براي گرده افشاني ارقام دانه گرد 13تا  10عدم تلقیح و پوكي دانه مي شود. حرارت 

درجه سانتي گراد نیز براي ارقام دانه دراز مناسب نیست. سرماي آب در پوكي دانه نقش دارد. اراضي زیر سدها  18از 
كه از آب سرد مشروب مي شوند و نیز اراضي كه با آب چاههاي عمیق آبیاري مي گردند ، بیشتر در معرض پوكي قرار 

پوكي دانه و شدت بیماري بالست و لكه قهوه اي مواجه هستیم .سرما در موقع دارند. در ورودي آبهاي سرد مزرعه با 
درجه سانتي  20خیر در رسیدن ، شكم سفیدي دانه و حتي ریزش دانه مي شود. درجه حرارت كمتر از ءرسیدن باعث تا

 گراد براي رسیدن مناسب نیست.
 

 ضایعات گرما در خزانه و مراحل داشت و برداشت:
خزانه هاي با پوشش نایلون و عدم مدیریت صحیح باعث خسارت به گیاه در خزانه شده و سبب افت  گرماي زیاد در

محصول )به علت تنفس زیاد و غیره( نیز خواهد شد. گرماي زیاد در خزانه ي با پوشش یا بدون پوشش نایلون ، سبب از 
كه از لحاظ مواد آلي فقیر هستند باعث تسریع بین رفتن سریعتر مواد آلي و مواد غذایي خاك مي شود  لذا در خاكهایي 

وقتي گیاه در خزانه به رشد زایشي برود پس از  براي ارقام زودرس مي شود. "رشد زایشي گیاه در خزانه خصوصا
پنجه دهي نموده ، در نتیجه تعدادي از بوته ها زودتر به خوشه مي روند ولي پنجه ها  "انتقال نشاء به زمین اصلي مجددا

ر خوشه مي دهند. در این حالت  عدم یكنواختي در رسیدن باعث ایجاد مشكالتي در برداشت محصول شده كه دیر ت
( سبب عقیمي دانه ها و در موقع گلدهي و Bootingضایعات زیادي را به دنبال دارد.گرماي زیا د در موقع آبستني )

زودتر رسیدن محصول ، وزن هزار دانه كاهش تلقیح باعث عدم باروري مي گردد. گرماي زیاد در موقع رسیدن سبب 
درجه  سانتي گراد در مراحل مختلف رشد و نمو براي گیاه برنج مناسب  40یافته و عملكرد تقلیل مي یابد.گرماي بیش از 

 (2نیست. )
 

 ضایعات ناشي از رطوبت هوا:
ي هوا )ابري یا باراني بودن هوا به ثیر دارد.  باال بودن رطوبت نسبءرطوبت نسبي هوا در افزایش یا كاهش محصول تا

مدت چندین روز ( باعث ازدیاد كرم ساقه خوار ، برگخوار  و شدت بیماري بالست ، شیت بالیت ، سیاهك دروغي و 
غیره مي گردد . در صورت عدم كنترل ، خسارت جبران ناپذیري وارد مي شود و حتي در صورت كنترل هم تا حدي 

در اثر باراني و ابري بودن هوا ( قبل از ظهور خوشه و  %90ودن رطوبت هوا )بیش از خسارت وارد مي شود. باال ب
بعد از ظهور خوشه )زمان گرده افشاني و تلقیح( باعث كاهش تلقیح و در نتیجه پوكي دانه مي شود. كمبود رطوبت نسبي 

رطوبت كمتر  ني و تلقیح مي گردد.هوا نیز باعث طغیان  كرم تك نقطه اي برنج و از طرف دیگر باعث كاهش گرده افشا
در صد در زمان گرده افشاني و تلقیح باعث پوكي دانه مي گردد. رطوبت نسبي مناسب در  90درصد و بیش از  40از 

 ( 2درصد است.) 80تا  70زمان گلدهي 
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 ضایعات باد و باران و تگرگ:
ید باعث ورس گیاه و ریزش دانه مي گردد. بادهاي سرد و گرم و خشك براي برنج زیان آور مي باشند و بادهاي شد

باران قبل از خوشه دهي و گلدهي باعث افزایش دانه هاي پوك مي شود. باران در موقع رسیدن باعث ریزش دانه شده و 
خیر در ءخیر در برداشت و تاءخیر در برداشت و جمع آوري شالي هاي درو شده مي شود. تاء باران مداوم نیز سبب تا

( Dormancyشالي ها ي درو شده نه تنها باعث ریزش بیشتر دانه مي گردد بلكه در ارقام بدون خواب )جمع آوري 
باعث جوانه زني دانه ها بر روي خوشه هاي درو نشده یا درو شده مي شود كه  در نتیجه از كمیت و كیفیت محصول مي 

ر مي آید و از بازار پسندي دانه مي كاهد و طعم آن در اثر بارندگي مداوم و طوالني رنگ دانه به رنگ زرد تیره د كاهد.
تگرگ در بعضي مواقع آنچنان شدید و سنگین است كه خسارت غیر قابل جبراني به محصول  تا حدي تغییر خواهد كرد.

 (2وارد مي كند.)
 

 ضایعات ناشي از آب:
مان نشاء كاري باعث افزایش عمق آب ماندگي و زیادي آب در خزانه باعث مرگ گیاهچه مي شود. زیادي عمق آب در ز

خیر در رشد و پنجه دهي را به دنبال خواهد داشت. زیادي عمق آب بعد از نشاء كاري سبب كاهش ءكاشت نشاء شده و تا
اگر ورس گیاه  پنجه دهي و طویل شدن گیاه گشته و طویل تر شدن گیاه در ارقام پا بلند نیز موجب ورس گیاه مي گردد.

شیري شدن دانه صورت گیرد ، باعث كاهش شدید محصول مي گردد. عمق زیاد آب باعث افزایش در موقع گلدهي و 
درصد موجب افت محصول  90شدت بیماري ها مي شود. غوطه ور شدن گیاه درآب به مدت چند روز ممكن است تا 

مناسب ، عقیمي و  بي آبي و خشك شدن مزرعه پس از نشاء كاري باعث افزایش علفهاي هرز ، عدم پنجه دهي گردد.
اگر در زمان گلدهي و قبل از  "پوك شدن دانه ها ، پر نشدن كامل دانه ها و كاهش شدید محصول مي گردد، خصوصا

 (2رسیدن دانه ها باشد .)
 

 كیفیت آب آبیاري:
تاسیم ، كیفیت آب آبیاري در افزایش و كاهش محصول نقش بسزایي دارد. آبهایي كه داراي امالح مفید هستند مانند: پ

ثیر مثبت دارند ولي آبهایي كه بیش از اندازه كلر ، بیكربناتها ، بر  ءمنیزیم ، كلسیم ، گوگرد و غیره در افزایش عملكرد تا
آب و خاك زیاد باشد ،  phو   S.A.Rو EC اگر  ، سدیم و عناصر سنگین داشته باشند در كاهش عملكرد نقش دارند.

باشد ، افت محصول را به  7بیش از  phو  S.A.R،   2آب و خاك بیش از  ECباعث كاهش محصول مي شوند.چنانچه
 (2همراه دارد.)

 

 ضایعات ناشي از خاك:
درصد مواد آلي باشند ، خوب رشد مي كند و محصول خوبي مي دهد. خاكهاي  60تا  40برنج در خاكهایي كه داراي 

خاكها با بافت خیلي سنگین به  ذي عملكرد خوبي ندارند.شني به علت فقر مواد آلي و مواد غذایي و شستشوي عناصر مغ
اگر با تراكتور آماده گردند به علت افزایش و تراكم گازهاي زیان آور و عدم جذب  "علت نفوذ پذیري كم ، خصوصا

 (2روي ، پتاس و غیره ، باعث كاهش عملكرد مي شوند.) "عناصر غذایي خصوصا
 

 ضایعات ناشي از مصرف كود:
رویه كودهاي شیمیایي عالوه بر از دست رفتن سرمایه ملي و پول كشاورز ، موجب آلودگي محیط زیست مصرف بي  

نیز مي شود. زیادي یا كمي هر عنصر در خاك گیاه ، مسمومیت یا كمبود و یا كاهش كمي و كیفي محصول را به همراه 
ش آفات و امراض گشته و همچنین ورس گیاه ، مصرف زیاد و نادرست كود ازته )اوره و غیره( باعث افزای "مثال دارد.

عدم تلقیح و پوكي دانه را در پي دارد. مصرف بهینه و متعادل كودهاي مصرفي و كلیه ي عناصر مورد نیاز گیاه مي 
 (2تواند اثر مثبتي در كمیت و كیفیت محصول داشته باشد .)
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 ضایعات ناشي از مصرف سموم و علف كشها:
هر ساله علیرغم اقداماتي كه در  عوامل مهم ضایعات در مراحل تولید و پس از تولید برنج مي باشند.آفات و بیماریها از 

جهت كنترل و مبارزه با آفات و بیماریها به عمل مي آید ، معهذا خسارت قابل توجهي به برنج وارد مي كند. چنانچه 
ممكن است مقداري از سموم مصرفي همراه با تغذیه برنج براي كنترل و مبارزه با آفات و بیماریها از سموم استفاده گردد 

وارد بدن مصرف كننده گردد. لذا شایسته است در كنترل آفات و بیماریها از روشهاي غیر شیمیایي یا بیولوژیك یا تلفیقي 
ین خوب تیلرها  استیجاري مي باشند در نتیجه زم %40كمباین و دروگرها و  %95از آنجایي كه حدود  استفاده گردد.

شخم زده نمي شود و در موقع خرمنكوبي با كمباین نیز ریزش ، شكستن و ترك خوردن )بند دارشدن( دانه ها بیشتر مي 
 (2اینكه اگر كمباین هاي مورد استفاده مستعمل و كهنه باشند این مسئله حادتر است.)" گردد. خصوصا

 

 ضایعات در مرحله ي برداشت ، جمع آوري وحمل و نقل:
اگر محصول ورس كرده  "ت با دست ، دروگر یا كمباین مخصوص برنج  ضایعاتي را به همراه دارد ، خصوصابرداش

باشد یا بیش از اندازه رسیده باشد. بیش از اندازه رسیدن محصول نه تنها باعث ریزش دانه در زمان برداشت و جمع 
ن تبدیل و افزایش دانه هاي شكسته و نیمدانه مي گردد آوري و حمل و نقل مي گردد ، بلكه باعث بند دار شدن دانه در زما

در ارقام حساس به ریزش ، ضایعاتي را در بر دارد. در ارقام حساس به ریزش باید تا حدي زودتر از موعد  "خصوصا
 (2اقدام به برداشت محصول نمود.)

 

 ضایعات ناشي از علف هرز :
یه علفهاي هرز ، آنها هر ساله خسارت سنگیني از نظر كمي و كیفي علیرغم مبارزه زراعي ، مكانیكي و شیمیایي  برعل  

درصد محصول كاهش مي یابد.  70به محصول وارد مي آورند.در صورت عدم كنترل در خزانه و زمین اصلي بیش از 
سي خاك برابر نبات اصلي از امالح فسفري و پتا 3تا  2دو برابر گیاه برنج آب مصرف مي كنند و  "علفهاي هرز تقریبا

 (2استفاده مي كند. عمده علفهاي هرز عبارتند از: سوروف ، اویار سالم ، پهن برگها و غیره . )

 ضایعات ناشي از عدم تسطیح و كوچك بودن قطعات برنج كاري :
یكي از مشكالتي كه همواره در زراعت باعث محدود شدن هر بیشتر به كار گیري ماشین آالت و انجام هرچه بهتر 

به زراعي شده و نیز باعث اتالف زمینهاي حاصلخیز جهت مرزبندي شالیزارها در كشورمان مي شود ، عدم عملیات 
تسطیح اراضي و كوچك بودن اندازه كرتهاي مزارع شالیزاري است. كوچك بودن اندازه كرتهاي زیر كشت و متعدد 

مستعد صرف مرزبندي و قطعات مربوط بودن قطعات شالیزارها موجب گردیده است كه سطح قابل توجهي از زمینهاي 
به آنها گردد ، به عالوه اینكه این امر همواره به عنوان یكي از موانع اصلي و اساسي براي استفاده هر چه بیشتر و بهتر 

درصد  80 – 90از ماشین آالت در زراعت برنج مطرح بوده و مانع كاهش هزینه هاي نیروي انساني مي شود ، كه
تجهیز و نوسازي و یكپارچه سازي اراضي )یكي نمودن قطعات پراكنده و  ج كشور را تشكیل مي دهد.هزینه تولید برن

 (2تسطیح و تجهیز آن( موجب افزایش بهره وري از زمین ، آب ، ماشین آالت و سایر نهادها مي گردد.)
 

 ضایعات ناشي از عدم كاربرد صحیح ماشین آالت:
ان ماشین آالت در نحوه نگهداري و استفاده صحیح از ماشین آالت كشاورزي عدم آموزش كافي برنج كاران و دارندگ

)تیلر ، تراكتور ، خرمنـكوب تیلري و تراكتوري ، كمباین ، درو گر و موتور پمپ و غیره ( عامل مهم دیگري از 
 ضایعات وارده از طریق عدم شناخت و استفاده صحیح از ماشین آالت كشاورزي مي باشد.

ل مهم در چرخه ي تولید كشاورزي مسایل پس از برداشت آن است. گزارشهاي غیررسمي حاكي از یكي از مسای
ضایعات باالي محصوالت كشاورزي در مرحله ي پس از برداشت مي باشد كه در مورد تولید برنج و مسایل ضایعات آن 

ولید برنج طي مراحل عملیاتي درو و در هنگام درو تا مصرف ، مسئله بسیار نگران كننده است زیرا قسمت عمده اي از ت
با توجه به اینكه برنج محصول عمده استانهاي  بعد از آن از چرخه ي تولید حذف شده و به دست مصرف كننده نمي رسد.

شمالي كشور بوده و از طرف دیگر به عنوان یك كاالي استراتژیك و سیاسي محسوب مي شود ، خود كفایي در این زمینه 
از تلفات و ضایعاتي كه در تولید برنج در مراحل مختلف پیش مي آید مانند: ریزش دانه در  ار گیرد.باید مد نظر قر

مرحله ي درو ، شكست و یا اتالف شلتوك در مرحله ي خرمنكوبي ، مراحل حمل و نقل و انبار داري شلتوك ، مرحله 
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سفید قبل از مصرف و ... آمار دقیقي در كشور خشك كردن ، تبدیل شلتوك به برنج سفید و یا مرحله ي انبارداري برنج 
 موجود نمي باشد.  

درصد  35تا  30با توجه به واقعیتها و همچنین آمار غیر رسمي مي توان حدود ضایعات وزني و كیفي محصول را بین 
وري تولید وزن شلتوك تولیدي فرض كرد. این در حالي است كه در كشورهاي تولید كننده برنج كه داراي مدیریت و فنا

درو با دست هزینه ي كارگري باالیي دارد ، به همین  درصد مي رسد. 20تا  15مناسبي هستند ، این مقدار به حدود 
دلیل دروگر متصل به تیلر رواج یافت. الزم به ذكر است كه در درو مكانیزه ضایعات ریزش دانه باال مي رود ولي در 

 ولت برداشت این عمل مقرون به صرفه خواهد بود.كل به دلیل پایین آمدن هزینه ، زمان وسه
در قسمت برداشت و خرمنكوبي ها در مرحله ي متوسطي قرار داریم در حالي كه كشورهایي كه  تولید اقتصادي دارند ، 

آورده اند و مسایل و مشكالت استفاده از چنین دستگاههایي را برطرف نموده ی براي كاهش هزینه به كمباین برنج رو
مرحله خیلي مهم ، مبحث خرمنكوبي و جدا كردن شلتوك از شالي است. از زمان رواج خرمنكوب هاي مخصوص  اند.

پس از عملیات خرمنكوبي شلتوك را باید  در كیسه و انبار  ( كار خرمنكوبي راحتتر شده است.T-25و  T-30برنج )
 (2,6مناسب نگه داشت.)

 

 : عوامل حین تبدیل 
اشاره شد در مراحل قبل از برداشت نیز ضایعات برنج به شكلهاي مختلفي وجود دارد اما بر اگر چه همان گونه كه 

آوردهاي علمي و مبتني بر آزمون ، بیشتر در مراحل برداشت و پس از آن انجام گرفته و اطالعات و ضرایب بنیادین 
داشت كه عمده ضایعات كیفي اگر چه  الزم براي محاسبه ضایعات در این بخش بیشتر تهیه شده است. همچنین باید توجه

ممكن است ریشه در عوامل درون مزرعه داشته باشد اما در مرحله ي تبدیل شلتوك به برنج سفید و در كار خانه هاي 
برنج كوبي خود را نشان مي دهد لذا آنچه در ادامه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ، محاسبه ي ضایعات تبدیل مي 

سایل تبدیل عوامل متعددي دخیل هستند ، اول باید هدف تولید معلوم گردد و بعد مقایسه اي بین باشد. در مورد م
 (3,6كشورهاي پیشرو و كشور ما انجام شود و دالیل عقب افتادگي و یا خارج شدن از سیر پیشرفت معلوم شود.)

 

 مقایسه اي بین ماشین آالت موجود:  
از شلتوك مي باشد.  براي این كار شلتوك پس از عبور از درون چند ماشین  هدف از فرآیند تبدیل ، تهیه برنج سفید

مختلف و انجام عملیات مختلف فیزیكي و مكانیكي بر روي آن سفید مي شود. در هر یك از اعمال مكانیكي وارد بر 
ورت گرفته باز هم ثیر یك یا چند نیرو قرار مي گیرد. با تمام دقتهاي ص ءشلتوك ، دانه به صورتهاي مختلف تحت تا

شكست دانه برنج در فرآیند تبدیل اجتناب نا پذیر بوده و درصدي ازدانه ها به صورت شكسته از سیستم تبدیل خارج مي 
تكنولوژي كارگاههاي شالي كوبي كشور ایران كه به بیش از پنجاه سال قبل بر مي گردد ، براي ارقام گروه برنج  شود.

مان ، تكنولوژي مناسب محسوب مي شده است ولي با تغییر ارقام برنج در سالهاي بعد چمپا به عنوان رقم غالب آن ز
وغالب شدن كشت ارقام دانه بلند ایندیكا در سطح كشور ، تغییر تكنولوژي در صنعت شالي كوبي ضروري بوده است كه 

 (1,3این امر تا كنون اتفاق نیفتاده است.)
زیر كشت دانه بلند ایندیكا به عنوان واریته جدید با عملكرد باال افزایش  كه در كره جنوبي سطح ارقام 1970در سال 

یافت ، عرضه انواع سفید كن شالي با راندمان سفیدكني باال ، براي واحدهاي شالي كوبي بزرگ ضروري شدند.از طرفي 
ا انجام مي دادند به طور نیز سفیدكنهاي مالشي هوا خنك كه در واحدهاي كوچك سنتي كار تبدیل شلتوك به برنج سفید ر

 (1)ا بود.بهبود تكنولوژي پس از برداشت برنج یكي از دستاوردهاي مهم در دنی 1980از سال  وسیعي توسعه پیدا كردند.
 به طور كلي عوامل مؤثر بر شكست برنج را مي توان به دو دسته عوامل پیش از تبدیل و عوامل حین تبدیل تقسیم نمود.

 تبدیل باعث شكست دانه مي شوند عبارتند از:عواملي كه در حین 
 نحوه خشك كردن  -1
 عملكرد ماشین در مرحله ي پوست كندن  -2
 عملكرد ماشین در مرحله ي سفید كردن -3
 (3نحوه كار ماشین درجه بند و سایر عوامل ) -4
5-  
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 نحوه خشك كردن:
بستر افقي رایج در ایران درصد آسیب عموم  محققین برنج معتقدند كه در مرحله ي خشك كني  و به ویژه با خشك كنهاي 

دیدگي برنج افزایش مي یابد ، زیرا در مرحله ي خشك كردن ، عملیات كاهش رطوبت به طور مصنوعي صورت مي 
گیرد. در عملیات خشك كردن شلتوك وضعیت ما به صورت ابتدایي است. الزم به ذكر است كه براي تولید مناسب ، فن 

باید متناسب با هم باشند. اكنون در دنیا براي خشك كردن مناسب شلتوك از خشك كنهاي  آوري هاي به كار گرفته شده
پیشرفته كه با برنامه ي رایانه اي كنترل مي شود ، استفاده مي گردد. این خشك كنها مجهز به سنسورهایي هستند كه با 

تبدیل ، خشك مي كنند.از این رو جذب  توجه به برنامه ریزي آنها شلتوك را در زمان و دماي مناسب تا رطوبت مطلوب
و دفع رطوبت در این مرحله نیز ممكن است به دانه ها آسیب برساند. بررسي ها نشان داده است كه استفاده از خشك 

ثیر مثبت داشته ء كنهاي گردش مجدد در مناطق شمالي كشور تا حدود زیادي مي تواند بر كیفیت تبدیل شلتوك تا
بت در این خشك كنها راحتتر صورت مي گیرد و به نظر مي رسد استفاده از آن براي كارخانه باشد.كنترل دما ورطو

 (3,4,6داران كشور آسان تر  باشد. )
درجه سانتي گراد( شروع و  37خشك كردن شالي در خشك كنهاي بستر خوابیده مي بایست از درجه حرارت كم )حدود 

تي گراد خشك شود تا از بروز تنشها ي حرارتي به ویژه ترك در دانه درجه سان 42پس از گذشت مدتي با درجه حرارت 
 (5باشد.) cm50جلوگیري شود. پیشنهاد مي شود حد اكثر ارتفاع شلتوك در داخل خشك كنهاي بستر خوابیده 

 

 عملكرد ماشین در مرحله پوست كندن:
به را به شلتوك مي زند این سیستم در سیستم پوست گیري توصیه شده ، پوست گیر غلتك الستیكي است كه كمترین ضر

ایران در حال خارج شدن از خط تبدیل است زیرا به دلیل هزینه بري آن)تعویض غلتكها( كارخانه داران ترجیح مي دهند 
 (6از آن استفاده نكنند و به جاي آن از پوست گیري تیغه اي )مدل انگلبرگ( استفاده كنند. )

بیشتر باشد در غیر این صورت وجود  %20اي در مرحله ي پوست كني نبایستي از  تعداد شلتوك موجود در برنج قهوه
شلتوك مازاد موجب افزایش حرارت و در نتیجه افزایش تنشهاي حرارتي و مكانیكي در مرحله ي سفید كردن مي شود. 

بت شلتوك درصد رطوبت شلتوك عامل مهمي بر درجه پوست كني شلتوك و درصد شكست برنج محسوب مي شود. رطو
درصد  9تا  8براي تبدیل با توجه به نوع رقم و سیستم تبدیل مورد استفاده متفاوت بوده و براي نوع تیغه اي در حدود 

 (5مناسب مي باشد.)
 

 عملكرد ماشین در مرحله سفید كردن: 
م و همچنین كاهش ثیر بسیار زیادي در افزایش درصد برنج سالءسفید كردن برنج طي چند مرحله به جاي یك مرحله تا

سفیدكن مالشي به طور مداوم و با راندمان پایین نسبت به  میزان تنشهاي حرارتي و مكانیكي وارده بر برنج را دارد.
سفیدكن شالي عمل سفید كني را انجام مي دهد.براي كشاورزاني كه ارقام ژاپونیكا كشت مي كنند استفاده از سفیدكن 

 رزاني كه ارقام ایندیكا كشت مي كنند ، سفید كن سایشي اولویت بیشتري دارد.مالشي توصیه مي شود و براي كشاو
بیشترین صدمات و شكست برنج در مرحله سفید كني پیش مي آید. عدم شناخت خصوصیات بیوفیزیكي شلتوكها و عدم 

تنظیم آنها باعث شناسایي و تعیین ضریب سنجي و مقاومت آنها و همچنین فشارهاي وارده توسط این دستگاهها و عدم 
تا  850دور مناسب توپي سفید كن تیغه اي در محدوده  ایجاد درصد خرد بسیار باال در ارقام حساس به فشار شده است.

دور در دقیقه مي باشد. در دورهاي پایین تر از این محدوده میزان ماندگاري برنج در محفظه سفید كن بیشتر شده و  900
از باال بردن بیش از حد  ر دورهاي باالتر در اثر ضربه شكست برنج بیشتر خواهد شد.درصد خرد افزایش مي یابد و د

درجه سفیدي )درجه پولیش( در مرحله سفید كردن برنج باید خودداري نمود. این عمل نه تنها باعث افزایش درصد خرد 
 (1,5,6برنج مي گردد بلكه ارزش غذایي برنج را نیز مي كاهد. )

 

 درجه بند و سایر عوامل:نحوه كار ماشین  
توسعه مكانیزاسیون برنج در مرحله ي برداشت و استفاده از كمباینهاي مخصوص برداشت مستقیم برنج ضمن كاهش 

ضایعات  كمي موجب بهبود كیفیت برنج در مرحله ي تبدیل نیز مي شود. بررسي ها نشان مي دهد برداشت مستقیم برنج 
 راندمان تبدیل شلتوك برنج سفید مي گردد.و تبدیل بال فاصله آن سبب ارتقاء 
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در مبحث انبار داري روش قدیمي نگه داري شلتوك با كیسه اعمال مي شود ، در حالي كه تجارت برنج در سطح كالن 
 (5,6در كشورهاي برنج خیز به سمت انبارداري شلتوك به صورت فله مي باشد كه مزایا و فواید خاص خود را دارد.)

نگ گیر براي سیستم تبدیل ضروري است زیرا مي تواند عالوه بر جدا كردن كاه و كلش ، ذرات سنگ وجود بوجار و س
 و آهن و قطعات خارجي را از شلتوك جدا كند.

اگر این ذرات در داخل شلتوك بمانند ، مي توانند به قطعات سایر دستگاهها آسیب وارد كند و نیز درصد شكست را باال 
  (6ببرند. )

قسمت عمده است كه در كشور ما فقط قسمت الك بر اساس قطر ، كه آن هم به  3درجه بندي )الك( شامل  سیستم هاي
وباره كاري انجام مي شود یعني در برنج سالم ما درصد خرد و نیم دانه و نیز در برنج نیمدانه ، دانه  شكل تصادفي و د

 (6هاي سالم یافت مي گردد.)
 

 برنج :زیان اقتصادي ناشي از ضایعات 
سال اخیر ، بیشتر تولید كنندگان برنج در كشورهاي در حال توسعه برنامه هایي را براي افزایش تولید برنج تنظیم  25در 

میلیون تن در  321میالدي به  1961میلیون تن در  252كرده اند كه منتج به افزایش تولید جهاني شده است و تولید از 
 میالدي شده است. 2008میلیون تن در سال  600میالدي و بیش از  1973سال  

 -5   % برداشت و حمل و نقل ، 2 – 7توان به طور تقریبي ضایعات را به دست آورد.  با استفاده از این گزارشات مي
تغییر مي %7-26پاربویل و تبدیل و ضایعات كلي از  %2 -8نگه داري ، %2 -6خشك كردن وتمیز كردن ،   1%

تولید برنج جهان یا  %5كاهش داد ، در این صورت  %2باشد و آن را بتوان به  %7حد اقل ضایعات كند.بنا بر این اگر 
كشوري  "را مي توان به طور ساالنه ذخیره كرد.اگر این مسئله را در سطح كشورها در نظر بگیریم مثال تن میلیون 15

میلیون دالر ارزش داشته باشد.  300ن مي تواند میلیون تن تولید شلتوك دارد ، این میزا 20همچون بنگالدش كه ساالنه 
این تنها مثالي بود تا میزان مشكالت صنعت برنج پس از برداشت را روشن كند. در چند سال اخیر  كارهاي زیادي در 

 (8این زمینه صورت پذیرفته است. )
 رنج سالم به دست آمده%وزن برنج سالم خروجي )گرم(( = ب÷   ) وزن برنج قهوه اي ورودي  ) گرم(( × ) 100 

 
 ضایعات در تبدیل و نحوه كاهش آن:

هكتار كشت  630000درصد متغیر است. با توجه به سطح  15تا  5در زمان تبدیل شلتوك به برنج میزان ضایعات بین 
تن  12600درصد در حدود  5تن شلتوك در هر هكتار ، میزان ضایعات با حد اقل  4برنج كشور و با متوسط تولید 

 (2میلیارد ریال خواهد بود.) 8/100(  ارزش مالي آن 88ریال )در سال   8000لتوك مي گردد كه با احتساب هر كیلو ش
 

 (6( مراحل پس از برداشت و نوع ضایعات متحمل در آن)2جدول                           
 

 ضایعات پیش بیني شده عملیات

 خرد شدن دانه ، برداشت
 تاخیر در برداشت و ریزش دانه ، 

 ترك خوردن

 زرد شدن ، ماندن در مزرعه
 بد رنگ شدن 

 ریزش دانه ها ، صدمات مكانیكي خرمنكوبي

 بد رنگي ، خشك كردن در مزرعه)خشك كردن با آفتاب(
 ترك خوردن دانه ها 

 بد رنگي ، جوانه زني  دانه خیس شده
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 حد ،خشك شدن زیاد از  خشك كردن با خشك كن
 خشك شدن غیر یكنواخت 

 صدمات آفات ، انبارداري شلتوك
 جذب رطوبت ، بد رنگي 

 درجه تبدیل زیادتر از حد معمول ،  عملیات تبدیل
 خرد شدن دانه

 دوره انبارماني كوتاه ، انبارداري
 صدمات آفات و حشرات 

 

 
 : نتیجه گیري و پیشنهادات

فرسودگي كارخانه ها و مستهلك بودن ماشینهاي مورد استفاده در آنها ، عدم قدیمي بودن فناوریهاي مورد استفاده ، 
استاندارد بودن ماشینها و قطعات مصرفي ، عدم آموزش كارخانه داران و عوامل فني كارخانه هاي برنج كوبي از جمله 

كمباینها و كارخانه  مشكالتي است كه در راستاي كاهش ضایعات باید مورد توجه قرار گیرند. نظارت جدي برعملكرد
هاي برنج كوبي ، اطالع رساني و آشنا ساختن كشاورزان و كارخانه داران نسبت به اثرات عوامل سوء طبیعي در داخل 

 ( 3شند.) تواند در كاهش ضایعات برنج مؤثر با مزرعه از جمله راهكارهایي است كه مي
هاي متنوع و با كار اختصاصي ساخته و نصب شده است و در كارخانجات مدرن براي تبدیل شلتوك به برنج سفید دستگاه

بدون 0داراي سیستمهاي قدیمي مي باشندكه سالهاست از دور خارج شده اند "این در حالي است كه كارخانجات ما اكثرا
شك رعایت دستورالعمل هاي فني و توصیه هاي كارشناسي محققین و مروجین برنج در امور كاشت ، داشت و برداشت 

از برداشت ، از راههاي اصلي جهت دستیابي به افزایش عملكرد در واحد سطح و نیز كاهش میزان ضایعات مي  و پس
 (5,6باشند.)

با توجه به حجم باالي ضایعات برنج در استان گیالن و نیز با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در كارخانه هاي برنج 
در آنها و نیز با عنایت به میزان باالي سرمایه گذاري هاي صورت گرفته  كوبي و ماشینها و سیستمهاي به كار گرفته شده

در این صنعت به نظر مي رسد كه باید توجه مسئوالن امر به این بخش و نیز مشكالت مربوط به برداشت و خرمنكوبي 
 نظر مي رسد:برنج بیش از پیش معطوف گردد. در این رابطه انجام موارد زیر براي اصالح وضع موجود ضروري به 

نظارت جدي بر عملكرد كمباینها كه براي انجام عمل برداشت و خرمنكوبي وارد استان گیالن مي شوند. یكي از  -1
مهمترین عوامل بروز شكست در دانه برنج عملكرد بر ماشین در مرحله خرمنكوبي مي باشد.بروز ضایعات نهان در دانه 

 تواند باعث اختالفات و مسایل حقوقي بسیاري شود. تبدیل ظاهر شده و مي، در مرحله ي خرمنكوبي سرانجام در مرحله 
از جمله مواردي كه تا كنون كمتر به آن توجه شده است. بروز ضایعات كیفي تا مرحله ي برداشت  در داخل مزرعه  -2

ي تبدیل در كارخانه  بر دانه برنج مي باشد.ازآنجا كه ظهور ترك در دانه ، در نهایت به صورت دانه شكسته در مرحله
هاي برنجكوبي خود را نمایان مي سازد و نیز با توجه به این واقعیت كه ترك در دانه در اثر بروز تنشهاي حرارتي و 
رطوبتي ظاهر مي شود ، بررسي شرایط آب و هوایي و مسایل رخ داده در مزرعه به جهت تعیین كیفیت دانه و میزان 

همیت ویژه اي برخوردار مي باشد. اطالع رساني و آشنا ساختن كشاورزان و كارخانه ترك به وجود آمده در آن ، از ا
 داران نسبت به این مسایل میتواند در حل برخي از مسایل و اختالفات به وجود آمده مؤثر باشد.

ا و نقش آموزش صاحبان كارخانه هاي برنجكوبي و كاركنان فني آنها در استفاده بهینه و اصولي از ماشینه -3
دستگاههاي موجود در كارخانه ها بسیار مهم بوده و در این زمینه مي بایست دانشگاهها و مراكز ترویجي در دستگاههاي 

 اجرایي به فعالیت بیشتري بپردازند.
كمبود تحقیقات كاربردي در زمینه كاهش ضایعات برنج همواره از مسایل و مشكالت مناطق برنج خیز كشور بوده  -4

جه به حجم باالي زیان وارده بر زارعین برنج كار ، جا دارد مسئولین محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي است. با تو
به تحقیقات در این زمینه بهاي الزم را داده و سرمایه گذاریهاي مربوطه را براي اجراي طرحهاي كاربردي با هدف 
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ي در این بخش سود قابل مالحظه اي براي جامعه بهمراه كاهش ضایعات برنج انجام دهند به افزایش میزان سرمایه گذار
 دارد.

نداشتن استاندارد ملي براي ماشینهاي برنجكوبي ساخته شده در كشور از بزرگترین معضالت پیش روي كارخانه  -5
است ، مي داران مي باشد. عدم استفاده از قطعات و لوازم استاندارد عالوه بر اینكه در افزایش هزینه هاي تبدیل مؤثر 

 ثیر گذار باشد. ءتواند در بروز شكست در دانه برنج نیز تا
سفانه ءتراكم كاري ، بالفاصله بعد از برداشت محصول برنج و در فصل پاییز در كارخانه هاي برنجكوبي ، متا -6

مل بسیار مهمي موجب كم دقتي در تبدیل شلتوك به برنج سفید و به ویژه در مرحله ي خشك كردن مي شود. این مسئله عا
در ایجاد ضایعات كیفي مي باشد لذا جا دارد دستگاههاي اجرایي مربوطه در این زمینه توجه و نظارت الزم را به عمل 

 (3آورند. )
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 :منابع و مآخذ
سفید كن برنج سایشي و مالشي بر روي بررسي و مقایسه كیفیت عملكرد دو نوع  -( باقري مرندي،م وهمكاران1

 دهمین همایش برنج كشور، وزارت جهاد كشاورزي. -1382-ارقام برنج ژاپونیكا و ایندیكا
 مجله علمي برنج كشور -1386-بررسي عوامل مؤثر بر ضایعات برنج  –( پیمان ، میر حسین 2
گیالن با تاكید بر ضایعات برداشت و پس از بررسي زیان اقتصادي ضایعات برنج در استان  -( پیمان ، میر حسین 3

 دهمین همایش برنج كشور،   وزارت جهاد كشاورزي -1382 –آن 
 روزنامه جهان اقتصاد - 1385  -سرمقاله –جهان اقتصاد  (4
توصیه هاي فني در خصوص ضایعات برنج و راهكارهاي كاهش آن)ویژه عمیالت پس  -جهاد كشاورزي گیالن  (5

 بروشور آموزشي شماره، سازمان جهاد كشاورزي گیالن - 1386  -از برداشت( 
 - 1382 –شناسایي و كنترل نقاط ایجاد شكست و ضایعات در مراحل پس از برداشت برنج  -صبوري ، صمد (6

 ایش برنج كشور، وزارت جهاد كشاورزيدهمین هم
دهمین  - 1382 –بررسي روشها مختلف خرمنكوبي برنج بر ضایعات برنج در مرحله تبدیل -علیزاده، م . ر (7

 همایش سالیانه برنج كشور، وزارت جهاد كشاورزي
8) Wimberly,J.E - 1983 - Paddy rice postharvest industry in developing countries - 
International Rice Research Institute. 
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 : 8عنوان پروژه 

 «کشت مستقیم برنج » 

" rice direct planting " 
 

 

 روح اهلل حسینی منفرد    جو :ـــــــــدانش

 اسماعیل پورکاظم ... کارشناس ارشـد زراعت    اساتید راهنما : 

  جهانبخش میرزاوند ... کارشناس ارشـد زراعت                     

 

 

 مقدمه:

برنج از غالتی است که از زمانهای قدیم به عنوان یکی از بهترین مواد غذایی بشر مورد توجه بوده است. بهبود تغذیه 

خیر جمعیت جهان، نیاز به توسعه واریته هایی با عملکرد باال و روش های مناسب کاشت رادارد. در طول دهه های ا

 377/ 3عالقه به تحقیق و تولید برنج در خیلی از کشورها توسعه یافته است بطوری که تولید جهانی شلتوک برنج از 

 (6میالدی افزایش یافته است. )1988میلیون تن در سال  9/484به  1979میلیون تن در سال 

استفاده می کنند بنابراین برنج یکی از مهمترین میلیارد نفر از جمعیت جهان از برنج به عنوان غذای اصلی  5/2بیش از 

منابع غذایی جهان به شمار می رود. بیشترین مصرف کنندگان برنج، کشورهای در حال توسعه مخصوصًا کشورهای 

درصد برنج جهان در آسیا تولید می شود که آمار آن به تفکیک مناطق عبارتند از: آسیای  90آسیایی می باشند. بیش از 

و در  %2/2، آمریکا  %9/3،آمریکای التین %2/22% ،آسیای جنوب شرقی  5/23، آسیای جنوبی  %4/45شرقی 

 (1می باشد. ) %8/2بقیه جهان میزان 

برنج گیاهی است یکساله، نیمه آبزی ، علفی، خود گشن و روز کوتاه که بعضی از ارقام آن نسبت به نور بی تفاوت و 

(متعلق به گروه Poaceaeیا Gramineaeک لپه ای ها ، تیره گندمیان )بعضی چند ساله اند. برنج از رده ت

Oryzeae  جنس،oryza  و گونهSativa .باید توجه داشت که برنج معمولی با برنج وحشی متفاوت بوده و   می باشد

 .(6است) Aquaticaو گونه  Zizaniaگروه می باشند. برنج وحشی از جنس  2جنس ،حتی  2متعلق به 

روز قبل از گرده افشانی می باشد. ارقام ژابونیکا تحمل  10-15ل حساس به سرما و حساس ترین مرحلًه آن این محصو

زراعت برنج به لحاظ نقشی که در الگوی مصرف و تأمین  بیشتری در مقایسه با ارقام ایندیکا نسبت به سرما دارند.

خوردار بوده است . اساس وپایه اقتصاد سالم و پایدار غذای مورد نیاز جامعه ایرانی دارد از اهمیت و اعتبار خاصی بر

 برنج بر مبنای فاکتورهای زیر استوار است:

 افزایش عملکرد در واحد سطح -1

 کاهش هزینه تولید -2

 فعالیت دولت در سیاست وقیمت گذاری و کمک مالی به کشاورزان وهمکاری در جهت توسعه زیر بنائی -3

میالدی سطح زیر کشت برنج در دنیا  1993( در سال F.A.Oبراساس آمار سازمان خواربار جهانی )

میلیون تن داشته است که  527کیلوگرم در هکتار  عملکردی حدود  3575هکتار بوده است که با متوسط 147517000

 (6درصد از انرژی بشر را تأمین می نماید. ) 21تقریباّ 
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 کشت مستقیم برنج:

زیر کشت، تأمین مواد غذایی خصوصًا برنج از اهمیت ویژه ای برخوردار با گسترس رشد جمعیت و ثابت بودن سطح 

بوده و به منظور پاسخگویی به نیاز جامعه و استقالل کشور، لزوم تحقیقات بیشتر در جهت معرفی ارقام با عملکرد 

لوب همراه بیشتر و نیز برنامه ریزی به منظور بهبود وضعیت کشت آن ضروری به نظر می رسد. برداشت عملکرد مط

با کاهش هزینه تولید در واحد سطح می تواند از طریق کشت مستقیم با حذف هزینه های مربوط به خزانه ، نشاء و وجین 

عملی گردد. به علت بحران انرژی عصر حاضر و هزینه زیاد کشت نشائی، کشت مسقیم در بسیاری از کشورهای جهان 

 (20رو به افزایش است )

به مزارع غرقاب یک روش عمومی است. مزیت انتقال نشاءهای برنج به روش دستی آن است که  انتقال نشاءهای برنج

به فواصل تقریبًا مساوی توزیع شده و کارایی استفاده از انرژی خورشید بیشتر می شود و امکان کنترل تراکم مطلوب 

جهت کنترل علفهای هرز را میدهد.  گیاه را می دهد. کشت برنج در ردیف های مستقیم امکان استفاده از علف کن در

جاهایی که انتقال نشاهای برنج زحمت و هزینه زیادی را در بر می گیرد، برنج بصورت مستقیم کشت می شود. بدین 

ترتیب که بذور را درون سوراخ هایی در خاک خشک قرار می دهند. کشت مستقیم نسبت به کشت نشاء به دالیل استقرار 

ی شخم زدن بین ردیف ها و قرار گرفتن در معرض حمله موش ها، کرم ها و پرندگان از مزایای ضعیف گیاه، عدم توانا

کمتری برخوردار است. بذر برنج عمومًا در اراضی غرقابی بخوبی جوانه نمی زند و استقرار ضعیفی دارد. برای 

یه سطحی خاک پوشاند .اگر بذور پرهیز از این مشکل می توان بذور را روی بستر ناصاف پخش کرد و آنها را با یک ال

بر روی خاک غرقاب شده پخش شوند، بذرها بصورت شناور یا پراکنده در می آیند که در نتیجه استقرار خوبی نخواهند 

داشت. برای اجتناب از این مشکل، باید بذرها قباًل کاماًل خیس شده باشند تا مطمئن شوند که فورًا در آب فرو می روند. 

رها باعث جوانه زنی اولیه و در نتیجه رشد و نمو سریع گیاهچه ها می شود و قدرت استفاده بهینه از خیس کردن بذ

 (2انرژی خورشیدی را به آنها می دهد و موجب رقابت بهتر با علفهای هرز و مقاومت بیشتر با آفات می شود. )

 

 سیستم های کشت برنج:

 1هکتار در کشورهای توسعه یافته تا مزارع حدود  2000بزرگتر از سیستم های مدیریت برای تولید برنج از مزارع 

هکتار در جنوب شرقی آسیا متفاوت اند. در کشورهای در حال توسعه متوسط مساحت مزارع پیوسته کوچک و کوچکتر 

 .(1می شوند. واحدهای کوچک زراعی کار و زحمت بیشتری به دنبال دارند و واحدهای بزرگتر بیشتر مکانیزه اند)

 ( تولید برنج در کالیفرنیا را به صورت زیر تشریح کرده اند:1981) "براندون"و  "رانجز"

افزایش تولید برنج درکالیفرنیا در نتیجه یک سری عملیات مکانیزه بسیار پیشرفته کشاورزی می باشد که شامل تسطیح 

کیلو گرم در هکتار و برداشت  170ه میزان زمین با اشعه لیزر، کشت بوسیله هواپیما )بذری که از قبل خیس خورده( ب

حدود 1979عملکرد برنج در کالیفرنیا در سال . (2محصول باکمباین های مخصوص می باشد که در گل فرو نمی روند)

بیشتر از متوسط عملکرد در سایر ایاالت آمریکا و تقریبًا سه برابر  %50کیلو  گرم در هکتار بوده است که  7224

( در هکتار می باشد. به هر  حال سطح زیر کشت اختصاص داده شده به برنج 2643عملکرد جهانی ) بیشتر از متوسط

کل تولید جهانی  %7/1از کل سطح زیر کشت جهانی را شامل می شود و تولید کنندگان آمریکایی  9/0در آمریکا فقط 

استفاده از فرایند تجزیه انرژی، . (20د)را دارا هستند و در بسیاری از سال ها بزرگترین صادر کننده برنج بوده ان

( برای سیستم های مختلف تولید برنج تعیین شده است. وی مقایسه 1980کارایی انرژی در کشاورزی توسط فریدمان )

بین سیستم های سنتی، انتقالی )نیاز به کارگری زیاد(، انقالب سبز )نیاز به سرمایه زیاد( و روش آزمایش یا روش حد 

ام داده است. کارایی انرژی کاشتی توسط نسبت بازده انرژی غذا به انرژی نهاده شده تعیین می شود. وسط را انج

فریدمان دریافت در تمامی روش ها، بازده انرژی، بیشتر از انرژی بکار برده شده برای تولید برنج بوده است. البته این 

به ازای هر واحد انرژی مورد نیاز در تولید برنج کمترین مقادیر شامل فرایند برنج نمی شود در روش های سنتی متداول 
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و برای  6/6مقدار تولید می کند. روش انتقالی به بیشترین کارگر نیاز دارد بطوریکه  نسبت بازده به نهاده آن در حدود 

تبه تولید مر 52/3بود. سیستم انقالب سبز کمترین کارایی انرژی در تولید را دارا بود ولی  9/2روش انقالب سبز 

 6/4بیشتری داشت. روش آزمایش ،عملکردی مشابه با روش انقالب سبز تولید نمود و نسبت بازده به نهاده برابر با 

بیشتر از روش انقالب سبز بود. در جامعه ای که از اهمیت انرژی آگاه می باشند، روش آزمایش  %25داشت. این مقدار 

گیرد چون افزایش سطح زیر کشت برای تولید غذا در جهان محدودیت دارد. باید به عنوان روش برتر مورد توجه قرار 

در بیشتر مناطق مناسب جهت کاشت برنج این نتیجه حاصل شده است که کشاورزی سرمایه گذاری زیاد باید جایگزین 

شود و مزارع  شود. موفقیت انقالب سبز ثابت کرده است که اندازه کوچک مزرعه مانع استفاده از تکنولوژی جدید نمی

 (2کوچک می تواند کشاورزی فشرده متمرکز را آسان کند. )

 

 کشت مستقیم:

با توجه به باال بودن هزینه کارگری و کمبود نیروی کارگری،کشت برنج در خیلی از کشورهای برنج خیز بصورت 

میزان تولید برنج ایران در  آمارهای سالهای اخیر نشان می دهندکه سطح زیر کشت بر. (1مستقیم ترویج پیدا کرده است)

حد ثابتی باقی مانده و تغییر چندانی نکرده است. دالیل مهم این رکود در تولید برنج این است که در چند سال اخیر هزینه 

 (11کشت برنج بطور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. )

دارد که تقریبًا کم هزینه تر از سایر  مراحل اجرایی کشت مستقیم برنج نسبت به سایر روشهای کشت ،عملیات ساده ای

روش هاست. عملیات اولیه جهت کشت در این روش مثل سایر روشهای کشت برنج است.انتخاب، آماده سازی ،جوانه 

در . (11دار کردن بذر، تهیه و آماده سازی بستر زمین اصلی رئوس مراحل فوق می باشند که باید به ترتیب انجام شوند)

ن غرقابی بعد از تهیه زمین در شرایط غرقابی و انجام عملیات گل آب کردن، بذور در سطح مزرعه روش کاشت در زمی

پاشیده می شوند. در روش خشکه کاری بذر بوسیله دستگاه های مختلف در عمق خاک قرار می گیرد. در روش کشت 

می مانند. در این شیوه درصورتی که در آب به دلیل اینکه بذرها در زیر آب قرار می گیرند از گزند پرندگان محفوظ 

بذر در سطح زمین قرار داده شود، استقرار گیاهچه ها دچار مشکل می گردد و احتمال شناور ماندن و غوطه ور شدن 

گیاهچه ها وجود دارد. زمان کاشت برنج در زمین اصلی تابع درجه حرارت محیط است. در این روش بدلیل نیروی 

ید کم، امکان افزایش سطح زیر کشت باالست بطوری که برای بذر پاشی می توان از هواپیما کارگری کمتر و هزینه تول

نفر ساعت در هکتار دارد در صورتیکه برای کشت به  313استفاده کرد. تکنولوژی فعلی کشت مستقیم برنج نیاز به 

پرورش نشاء وآماده سازی  نفر ساعت در هکتار نیاز است .این کاهش هزینه ناشی از عدم نیازبه 432روش سنتی 

 (1درصدی هزینه های تولید می شود. ) 2/11ماشین آالت مربوط به نشاءکاری است که باعث کاهش 

در روش بذر پاشی عمل پاشش بصورت نامنظم است و معمواًل می توان از دستگاه سانتریفوژ استفاده کرد که باعث 

تاریخ کاشت وبذر . ذر به روش خطی و منظم تر انجام می شودآسیب دیدن بذرها می شود. در بذر کارهاعمل کاشتن ب

پاشی تابع درجه حرارت محیط می باشد و معمواًل می تواند همزمان یا اندکی پس از خزانه گیری انجام شود  .در بعضی 

مبتال  از استانهای برنج خیز و مستعد کشور برای کشت مستقیم برنج نظیر:خوزستان، فارس و اصفهان یکی از مشکالت

به وجود محصول اصلی کشت شده در زمین  می باشد زیرا این روش کشت برنج زودتر از سایر روش های کشت در 

زمین اصلی انجام میگیرد.در این استانها که برنج بعنوان کشت دوم محسوب میگردد،زمین های زراعی زیر کشت 

 (11این محصوالت با کشت مستقیم مطابقت ندارد. )محصوالتی مانند گندم ، جو و کلزا می باشند که تاریخ برداشت 

از آنجا که کشور ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی جزء مناطق کم آب جهان محسوب می شود و از طرفی بدلیل عدم 

برخورداری از تکنولوژی مهار ومصرف بهینه آب همچنان در تأمین آب محصوالت زراعی خود با مشکل جدی روبرو 

متر مکعب  20000تا  14000جم آب مصرفی زراعت برنج بسته به گونه و ساختمان داخلی گیاه از ح. (16بوده است)

لیتر آب نیاز دارد و میزان  600در هکتار برآورد شده است. برنج برای تولید تقریبًا یک کیلوگرم ماده خشک حدود 
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ل تکنیک های به زراعی خاصی باشیم تا ( لذا باید به دنبا6میلیمتر  برآورد شده است. )  6-10مصرفی  روزانه آن 

بتوانیم راندمان مصرف آب را باال برده واز حداقل آب مصرفی استفاده مطلوب نمائیم .از جهت دیگر ، سختی کار در 

مزرعه برنج، کمبود کارگر، گرانی دستمزد و در نتیجه باال رفتن هزینه تولید سبب شده تا برنج کاران نسبت به تولید 

د رغبت بخرج ندهند و به شهرها مهاجرت کنند لذا بعنوان  یکی از راه های کاهش هزینه تولید و حذف برنج از خو

(در این روش که می توان از 16برخی از عملیات سخت می توان از کشت مستقیم به روش خشکه کاری استفاده کرد. )

مناطق دنیا می باشد که نسبت به سایر  بذرکاری دستی یا چاله کاری استفاده کرد یک روش کشت مطلوب در برخی از

روش ها کمتر مرسوم است. استفاده از این روش بدلیل کمبود کارگرماهر درهمین نواحی ،بذرکارها به مرور افزایش 

بذر در هر چاله قرار می گیرد.  3-5یافته اند. تعداد بذرها در هر چاله می تواند با تنظیم ماشین تعیین گردد و معمواًل 

بیشتر بذر باعث افزایش رقابت بین گیاهچه ها می شود و در نتیجه پنجه زنی کاهش می یابد و عملکرد کاسته می  افزایش

شود. در آزمایشات تحقیقاتی برنج به روش چاله کاری، برنج از عملکرد بیشتری نسبت به بذر پاشی و نشاءکاری 

تلفات و کمترین عملکرد بوده است. عمق بذرکاری  برخوردار است که در این مقایسه روش بذر پاشی دارای بیشترین

 سانتی متر در نظر گرفته شود.  1نباید بیشتر از 

آمل که به منظور افزایش راندمان آب و کاهش هزینه تولید در قالب طرح  –نتایج تحقیقات در مؤسسه تحقیقات برنج 

وع اولین آبیاری بعد از بذر پاشی در چهار کرت های خرد شده با طرح پایۀ بلوک کامل تصادفی با فاکتور اصلی شر

روز بعد از بذر پاشی و تیمار شاهد، کشت نشایی غرقابی و فاکتور فرعی با چهار واریته  42و  37، 30سطح 

اجرا شد ،قطعه زمین مورد نظر بصورت خشکه کاری اداره گردید که رطوبت خاک  7165طارم،نعمت، دشت و الین

سانتیمتر کشت  25بذرهای خشک و بدون جوانه زنی بصورت خطی با فاصله خطوط درصد و  70هنگام بذر پاشی 

 %5شدند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که عملکرد محصول در واحد سطح درتیمارهای مختلف آبیاری درسطح 

تیمار دوم با و  kg/ha7686، تیمار اول باعملکرد  kg/ha 7738معنی دار بوده بطوری که سومین تیمار با عملکرد 

برتری داشته اند و اختالف عملکرد در بین ارقام  kg/ha 6582نسبت به تیمار شاهد با عملکرد kg/ha7471عملکرد

 (16معنی دار بودند و رقم نعمت دارای بیشترین عملکرد در کشت مستقیم برنج بود. ) %1مختلف در سطح 

کشت  می گردد که با افزایش عملکرد قابل توجهی که در  تقریبًا یک سوم از کل سطح برنجکاری جهان بصورت مستقیم

اکوسیستم  2سالهای اخیر داشته، درصد زیادی از تولید جهان را به خود اختصاص داده است. کشت مستقیم درجهان در 

 (20( انجام می گیرد. )Low land( واراضی پست )Uplandمرتفع )

میلیون هکتار می باشد که تمامًا بصورت مستقیم و   5/0( حدود USSRسطح زیر کشت برنج در شوروی سابق )

تن در هکتار گزارش شده  4ود ( کشت می گردد و متوسط عملکرد آن حدPuddledمکانیزه و در حالت گل آلود )

 (17)است.

 41میلیون هکتار( از  5/13درصد ) 33اظهار داشتندکه  1984( در سال Maurya) "مائوریا"( و Waish) "وایش"

و اراضی  %21هکتار اراضی برنجکاری هندوستان به صورت مستقیم و در دو اکوسیستم اراضی مرتفع بمیزان میلیون

میلیون  هکتار( یعنی حدود  147تقریبًا یک ششم سطح زیر کشت برنج جهان ). (20کشت می گردد) %12پست بمیزان

ین سیستم کشت و کار برنج از نوع آپلند و میلیون هکتار را برنج آپلند تشکیل می دهد. در آفریقای غربی مهمتر 24

در ایاالت متحده آمریکا حدود یک میلیون . (20درصد از کل برنجکاری را تشکیل میدهد) 75مستقیم بوده و حدود 

تن در  6هکتار از اراضی شالیزاری بصورت مستقیم کشت می شود که عمدتاًًٌ مکانیزه بوده و راندمان تولید آن حدود 

 . (17و 20ی که آبیاری می شوند، می باشد)هکتار در اراض

گزارش داد که در کشورهایی چون : استرالیا، ایتالیا، و ایاالت متحده آمریکا عملکرد برنج در  1989در سال  "کالمپت"

تن در هکتار  8تن در هکتار،در استرالیا  8/5حالت کشت مستقیم باالترین میزان را درجهان داشته بطوری که در ایتالیا 
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تن در هکتار در کالیفرنیا در شرایط  8/8تن در هکتار ازمناطق گرمسیر ی لوئیزیانا و  5و در ایاالت متحده آمریکا 

 (20روز های بلند سال بوده است . )

توسعه واریته های زودرس، متحمل به خشکی و غیر حساس به نور، همچنین پیشرفت هایی که در مدیریت آب، کنترل 

وژی استفاده از کودها رخ داده است و مشکالتی نظیر کمبود کارگر در زمان نشاءکاری، باال بودن علفهای هرز و تکنول

دستمزد کارگران، عملیات سخت نشاءکاری و همچنین جوانه زنی بذر ورشد  گیاهچه در خزانه از عواملی هستند که 

آب وهوایی آن قابل پیش بینی نمی باشد در مناطقی که شرایط . (6باعث تغییر سیستم کشت نشایی به مستقیم شده اند)

کشت مستقیم مناسب تر بوده و بطور کلی این سیستم کشت بستگی به وضعیت زمین، نوع خاک، فصل و شدت توزیع 

( Flooded( و سیالبی)Floatingبارندگی، منابع آبی و دیگر فاکتورهای زراعی دارد. در اکوسیستم های شناور )

نتیاج بررسی ها به منظور مقایسه عملکرد و سایر خصوصیات . (1یم کشت می گردد)برنج منحصرًا به صورت مستق

بیانگر موضوع عملکرد در  85برنج در شرایط کشت مستقیم و نشاءکاری در دشت جونقان چهار محال بختیاری در سال 

در شرایط نشاء کاری بیشترین عملکرد را داشت.سایر  kg/ha 5400در این بررسی با 65کشت مستقیم بود. الین 

صفات مورد بررسی در کشت مستقیم نیز نسبت به کشت نشایی کاهش معنی داری را نشان دادند،  فصل رشد محدود 

جهت برنج درمنطقه و عدم سازگاری ارقام محلی از دالیل عمده کاهش عملکرد صفات در کشت مستقیم در این استان 

 .(19ند)بوده ا

در بررسی کشت مستقیم برنج )خشکه کاری و بستر مرطوب( در مقایسه با نشاءکاری در استان مازنداران که بصورت 

طرح اسپلت پالت بافاکتور اصلی رقم و فاکتور فرعی روش کشت اجرا گردید مجموعه ای از صفات زراعی، فنولوژی 

ل معنی دار بین ارقام و روش کشت وجود داشت. در بین ارقام، و مورفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفتند که اثر متقاب

 %50رقم طارم دارای حداکثر ارتفاع، دانه ها و طول خوشه، حداقل پنجه در متر مربع، وزن هزار دانه، تعداد روز تا 

رقم فجر گلدهی و برداشت بود و رقم فوق دارای حداقل ارتفاع، طول خوشه و وزن هزار دانه بود. از لحاظ عملکرد 

کشت نشایی دارای  بیشترین طول خوشه، تعداد دانه )تفاوت معنی داری با بستر خشک  دارای بیشترین عملکرد شد.

روش دیگر از تأخیر  2نداشت(، درصد دانه های رسیده ، وزن هزار دانه و عملکرد بود. بستر خشک  نیز نسبت به 

تعداد پنجه، ارتفاع در بستر مرطوب و نشایی تفاوت معنی داری بیشتری در گلدهی و بر داشت برخوردار بود. بیشترین 

 (18نداشتند. )

تا قبل از افزایش جمعیت در مناطق لنجان اصفهان کشت مستقیم برنج رواج داشت اما با افزایش جمعیت و وجود 

نشان می  دهد که نیروهای کارگری مکفی بتدریج روش نشاءکاری جایگزین گردیده است.نتایج بررسی ها در این منطقه 

 2کشت مستقیم عالوه بر کاهش میزان محصول ،آب و منابع نیز هدر رفت بیشتری دارد. در این روش بررسی که برای 

 213، و 72، 47روش کشت مستقیم و نشاء کاری با استفاده از سه الین اصالح شده توده محلی لنجان )الین های

تراکم مختلف انجام شد ،نشان داد که در کشت مستقیم تعداد دانه در خوشه سازندگی( در ایستگاه کشاورزی دستگرد با سه 

کمتر ، درصد پوکی دو برابر،وزن هزار دانه کمتر، درصد ورس نیز در این روش نسبت به روش نشایی بیشتر بوده 

اری وجود است کشت مستقیم د ر اراضی بسیار بزرگ در شرایطی که امکانات کارگری و امکانات کشت مکانیزه نشاک

نداشته باشد، قابل توصیه می باشد و در حال حاضر این روش در شرایط اصفهان طبق نظر کارشناسان منطقی به نظر 

نمی رسد و بویژه اینکه در غالب مناطق استان اصفهان کشت برنج بعد از برداشت گندم و جو انجام می گیرد که بعد از 

 (13س پائیزه ،کشت مستقیم دارای ریسک می باشد. )برداشت این محصوالت بدلیل وجود سرمای زودر

گزارش های بدست آمده در استان فارس برای  مقایسه عملکرد روش مستقیم کشت برنج نسبت به سایر روش های کشت 

 در شهرستان های مختلف این استان به شرح زیر می باشد:

درجه و ارتفاع  53دقیقه و  40و طول جغرافیایی  میلیمتر، آب وهوای معتدل 486شهرستان زرقان با بارندگی سالیانه 

کیلو  1383کیلوگرم در کرت شاهد و  4220خردادماه که  4متر، روش کشت در آب در تاریخ  1603از سطح دریا 
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گرم در هکتار با رقم چمپای قصرالدشتی در روش کشت مستقیم گزارش گردید . از مشکالت مهم در اجرای این طرح 

 (12ای هرز در مزرعه می باشد. )وجود اکثریت علفه

 30دقیقه و  42درجه و عرض جغرافیایی  52و  7میلیمتر در طول  681شهرستان ممسنی با میزان بارندگی سالیانه 

درجه می باشد. برای اجرای این طرح از رقم شمیم استفاده گردیده که بعد از بذر پاشی مزرعه جهت استقرار بذور به 

روز ادامه داشته است. پس  30روز به حالت آب بند واین تناوب به مدت  1ب بوده و به مدت مدت سه روز بحالت غرقا

روز پس از بذر  20از بذر پاشی قطعه تیمار تا سه هفته به علت هجوم پرندگان به مزرعه نیاز به مراقبت داشت. حدود 

ر هکتار ازعلف کش پروپانیل مصرف لیتر د 12به میزان  Colonum .Eپاشی به علت زیاد بودن تراکم سوروف گونه 

گردید. ضمنًا علف های جگن و مرغ نیز با تراکم کمتر در قطعه تیمار وجود داشتند. عملکرد واقعی در قطعه تیمار 

 (3کیلو گرم درهکتار بوده است. ) 4190کیلوگرم درهکتار در قطعه شاهد  3978

 370با آب و هوای گرم وخشک با بارندگی سالیانه گزارش نتایج مزارع کشت مستقیم برنج در شهرستان کازرون 

 750درجه، ارتفاع از سطح دریا  44و حداکثر  24درجه ودارای دمای حداقل  40ملیمتر و از نیمه خرداد دمای باالی 

دقیقه با رقم چمپای  هلو، عملکرد واقعی در قطعه  3درجه و 29درجه و عرض  52دقیقه و  9متر، طول جغرافیایی 

 (10کیلو گرم در هکتار اعالم گردید. ) 4150و در قطعه شاهد )کشت نشایی(  3850تیمار 

میلیمتر، طول  356متر، میانگین بارندگی  1550در شهرستان مرودشت با آب و هوای معتدل و ارتفاع از سطح دریا 

مستقیم درآب و خشکه درجه نتایج بدست آمده از کشت نشایی و  30دقیقه و  38درجه، عرض  53دقیقه و  4جغرافیایی 

 کاری به شرح زیر می باشد.:

 کیلو گرم در هکتار 4329عملکرد در روش خشکه کاری با رقم قصرالدشتی 

 کیلوگرم در هکتار2111عملکرد رقم قصرالدشتی در کشت مستقیم در آب 

 (14کیلو گرم در هکتار ) 5252عملکرد رقم قصرالدشتی در شاهد 

خوزستان نیز همانند سایر استان های ذکر شده دارای کاهش عملکرد اندک ناشی از تغییر نتایج بدست آمده در استان 

 (15سیستم کشت از نشایی به مستقیم می باشند )

با انجام آزمایش هایی اظهار داشتند که اگر در کشت مستقیم برنج  1987( در سال Sing set allوهمکاران ) "سینک"

 "سانکاران"و  "سینک"گردد ،عملکرد مشابه کشت نشایی خواهد بود. مدیریت زراعی بصورت مطلوب رعایت 

(Sankaran در سال )بیان داشتند که مهمترین مشکل در کشت مستقیم علفهای هرز می باشند و با انجام آزمایش  1984

برابر با کشت هایی اعالم نمودند چنانچه علف های هرز بطور صحیح کنترل شوند عملکرد برنج در کشت مستقیم تقریبًا 

 (20نشایی خواهد بود. )

در کشور مصر در جهت مدیریت تلفیقی علفهای هرز در کشت مستقیم برنج بصورت  کشت در آب و پخش بذر در 

به میزان  %50بدست آمد. ساترن  cm10مزرعه کنترل مؤثر علف هرز و عملکرد باال با غرقاب مزرعه به عمق 

کیلو گرم در  135-176ت استفاده گردید. بذر جوانه دار شده برنج به میزان روز قبل از کش 4لیتر در هکتار 75/3

روز نگهداری شد و  5پخش شدند سپس آب غرقاب  cm5-3هکتار )بسته  به رقم( پس از رسیدن آب غرقاب به ارتفاع 

( در آب برگی 2( روز بعد از کاشت )مرحله 8-9)    %50پس از آن آب تخلیه گردید. در روش دیگر از ساترن 

روز یکبار آبیاری شدند و بعد از آن  5 -6روز هر  35غرقاب مورد استفاده قرار گرفت. درمراحل بعدی مزارع بمدت 

غرقاب دائم صورت گرفت. استقرار خوب محصول با استفاده از میزان باالی بذر پاشی ارقام پر پنجه مقدار بهینه ازت و 

ار روز قبل از کشت که اساسًا ظهور و رقابت علف هرز را به حداقل لیتر چه 75/3به میزان  %50کاربرد ساترن 

کیلو گرم بذر، سبز شدن نشاءها، بنیه  40در  "اسید جیبرلیک"درکشت مستقیم با استفاده از یک گرم  رساند ،حاصل شد.

ک باید قبل و قدرت رقابت محصول افزایش یافت و خسارت محصول در نتیجه کاربرد علف کش را به حداقل رساند. خا

 و بعد از کاربرد علف کش مرطوب نگهداری شود.
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به میزان یک لیتر در هکتار  "ویپ سوپر"باقی مانده توسط علف کش  Echinchloa spp  گونه های مختلف سوروف 

 (4برگی کنترل شدند. ) 4در مرحله 

یت تسطیح و ایجاد بستر با شیب مناسب در کشت مستقیم برنج از عوامل بسیار مهم که باید توجه ویژه ای به آن شود،اهم 

به مراتب بیشتر از شخم های اولیه می باشد اما به دلیل پائین بودن دانش سنتی زارعین روش مناسب و هماهنگی در 

مورد بستر سازی برنج وجود ندارد و بیشتر متکی به تجربه کشاورزان می باشند لذا تهیه زمین به روش سنتی انجام می 

 (15گیرد. )

از آنجا که روش تهیه  زمین و بستر سازی روی رشد گیاه بخصوص در طی جوانه زنی، ظهور گیاهچه و استقرار  و

بوته، بهبود نحوه توزیع آب، افزایش راندمان آب، کاهش فرسایش خاک و ماندآبی و همچنین کنترل علفهای هرز اهمیت 

 ( 15و 1ا بیشتر کرده است. )بسیار زیادی دارد ضرورت اتخاذ بهترین روش در کشت مستقیم ر

 در ایستگاه تحقیقاتی شاوور خوزستان آماده سازی زمین با چهار روش :

 تراکتور همراه با گاو آهن برگرداندار + دیسک+ لولر -1

 تراکتور همراه با دو دیسک +لولر -2

 تراکتور با دستگاه رتیواتور -3

 رداندار یک خیشه + ماله تیلر میتسوبیشی همراه با ادوات مخصوص آن مشتمل برگاو آهن برگ -4

 2نتایج سال اول نشان داد که با احتساب هزینه مصرفی تهیه زمین،کاربرد تراکتور همراه با   سال پیاپی انجام شد . 2در 

دیسک و لولر برتر می باشد. در سال دوم نیز همین نتیجه صدق می کرد. روش های مختلف خاکورزی اثر معنی داری 

عملکرد ندارند و تعداد بکارگیری ادوات موجب افزایش راندمان مصرفی ودرنهایت کم شدن  بر روی عملکرد و اجزای

ظرفیت زراعی می شوند در حالیکه کمترین زمان مصرفی و بیشترین ظرفیت زراعی مربوط به تیمار تراکتور همراه با 

در نهایت مشخص گردید که اثر دیسک و لولر می باشد. همچنین این تیمار دارای شاخص برداشت باالتری نیز شد.  2

تیمارهای خاکورزی روی عملکرد و درصد سبز مزرعه بی معنی است اما از نظر زمان مورد نیاز برای تهیه زمین و 

 (15درصد باروری تفاوت بسیار معنی داری داشته است )

ر کشت مستقیم می در پرتغال گزارش نمود که تسطیح زمین از فاکتورهای مهم د 1991( در سال (Luzes "لوزس"

 (20درصد می باشد ) 30باشد بطوری که عدم تسطیح صحیح سبب کاهش عملکردی در حدود 

 

 میزان بذر مصرفی در کشت مستقیم برنج:

فاکتورهای تعیین کننده میزان مناسب بذر جهت کشت مستقیم شامل: روش کاشت ،اندازه و کیفیت بذر، سرعت بذرکاری 

کیلو گرم بذر بدون  100نشان می دهند که مقدار  IRRIو طول دورۀ رویش واریته  می باشند. تحقیقات انجام گرفته در 

 .(17گیاه و کنترل خوب علف هرز می باشد) جوانه برای هر هکتار مناسب ترین میزان جهت استقرار

در سری النکا اظهار داشتند که میزان مناسب بذر جوانه  1984( و همکاران در سال Patina yakaa) "پاتینا یاکا"

کیلو گرم درهکتار می باشد و در مناطقی که زمین خوب آماده  150و  100داربرای کشت مستقیم )دست پاش( بمیزان 

 (20کیلو گرم درهکتار می رسد. ) 300تا  250لفهای هرز زیاد باشد ،این میزان به نبوده و هجوم ع

در آمریکا و استرالیا انجام داده اند، اظهار داشتند که میزان  1989( و همکارانش درسال  ( Hill "هیل"آزمایش هایی که 

ر خشک و با توجه به اندازه بذر کیلو گرم بذ 140تا  120بذر مصرفی برای یک هکتار در کشت مستقیم برنج حدود 

 (17بذر در مترمربع می باشد. ) 550تقریبًا 

در فیلیپین در آزمایشی به منظور ارزیابی افزایش میزان بذر روی رشد  1994در سال   (Estorinos) "استورینوز"

کیلو  100خشک  علفهای هرز انجام دادند، نتیجه گرفتند که میزان بذر مطلوب جهت کاهش هجوم علف هرز در فصل
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کیلو گرم در هکتار در فصل  150کیلو گرم در هکتار می باشد و با مصرف بذر بیش از  150گرم و در فصل مرطوب 

 مرطوب اختالف معنی داری در  کنترل علفهای هرز با افزایش عملکرد مشاهده گردیده است.

می باشد که باالترین میزان آن برای کشت کیلو گرم در هکتار  در نوسان  140تا  100در کشت خطی میزان بذر از 

مستقیم در خاک خشک مطلوب است. همچنین لی و همکاران در همان سال بیان داشتند که بیشترین عملکرد برای ارقام 

 ( 17گیاهچه در متر مربع بدست می آید. ) 120گیاهچه در متر مربع و ارقام جاوانیکا با 80ژاپونیکا با 

کشت ایران در دسترس نیست اما دراستانهایی نظیر:خوزستان ، فارس، آذربایجان غربی و  آمار دقیقی از سطح زیر

 80شرقی ، ایالم ، زنجان، قزوین و .... عالوه بر کشت نشایی، کشت مستقیم نیز مرسوم است . در استان خوزستان 

مصرفی در این استان حدود هکتار بطور مستقیم کشت می گردد. میزان بذر  40000درصد اراضی شالیزاری بالغ بر 

 (1کیلو گرم در هکتار می باشد. )100

هکتار از شالیزارها بصورت مستقیم کشت می شوند و میزان بذر مصرفی  700الی  550در استان آذربایجان غربی 

 کیلو گرم در هکتار است. 100 -120حدود 

 80 -100می گردند و میزان بذر مصرفی هکتاراز اراضی بصورت کشت مستقیم استفاده  500در استان زنجان حدود 

هکتار و میزان بذر مصرفی  500کیلو گرم در هکتار می باشد . در استان ایالم سطح زیر کشت مسقیم برنج حدود 

 (17کیلو گرم درهکتار می باشد. ) 100 -120

( کیلو 200و  150، 100در مصر با سه میزان )1990در سال  Sehly)) "سهلی"و  (Osman) "عثمان"آزمایشی که 

کیلو گرم بذر  150گرم بذر درهکتاربه منظور ارتباط میزان بذر با بیماری بالست انجام دادند، اظهار داشتند که مصرف 

 (4).کن بوده انددر هکتار بیشترین عملکرد را داشته و در این میزان بذر بوته های آلوده به بیماری  بالست در حداقل مم

کیلو گرم  100کیلو گرم در هکتار و در مالزی حدود  180تا  120در فرانسه میزان بذر مصرفی در کشت مستقیم برنج 

در نظر گرفته می شود. ضمنًا در کشور مالزی در شرایط محیطی نرمال چنانچه زمین خوب آماده و تسطیح گردد ، این 

 ( 20ل می یابد )کیلو گرم در هکتار تقلی 60میزان به 

اراضی  با %5کشت مستقیم در ونزوئال بصورت خشک و مرطوب به طرق مختلف انجام می گیرد بطوری که 

 اراضی  با دست انجام می شوند.%20اراضی با هواپیما  و  %75تراکتور، 

 150تا  130مصرفی در ونزوئال اعالم داشتند که میزان بذر  1991( در سال Paez) "پائز"و  ) (Castillo "کاستیلو"

 (20کیلو گرم در هکتار است ) 100کیلو گرم در هکتار ولی در کشت با تراکتور و هواپیما این میزان 

کیلو گرم در  112در آرکانزاس میزان بذر مصرفی در کشت مستقیم برنج را حدود  1982( در سال Helms) " هلمز"

 وب بوده است.هکتار تعیین نمودند که در این میزان بذر عملکرد مطل

در هندوستان اظهار داشتند که میزان بذر مصرفی جوانه  1986( در سال Maiti) " مایتی"(و  Chatterjee) " کاترج"

تا  60میلیمتر( در کشت مستقیم برنج بصورت دست پاش در اراضی خشکه و نیمه خشکه بمیزان  2الی  1دار شده  )

 کیلو گرم در هکتار برآورد شده اند. 100تا  80 کیلو گرم درهکتار و اراضی مرطوب بمیزان 100

با انجام آزمایشی درهندوستان میزان بذر مصرفی در کشت مستقیم  1987( در سال  Subramanian) "سوبرامانیان"

 (2و20کیلو گرم برآورد نمود. )60کیلو گرم در هکتار و در کشت نشایی  100برنج را 

 

 تاریخ کشت درکشت مستقیم برنج:

در کره با انجام آزمایشی اظهار داشت : به منظور دستیابی به حجم مطلوب ریشه وقطر  1987(در سال  Lee) "لی"

 (آوریل 1فروردین ) 12ر کشت نشایی آوریل(ود 5فروردین ماه ) 26مناسب ساقه، بهترین زمان بذر پاشی کشت مستقیم 

 می باشد.
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دند که مناسب ترین زمان برای کشت مستقیم برنج در دهه در کره گزارش دا 1987(و همکاران در سال  Lim) " لیم"

 13اول و دوم اردیبهشت )اواخر آوریل تا اوایل می( می باشد که در این مدت میانگین درجه حرارت روزانه بیشتر از 

 (17درجه سانتیگراد است )

شد،گزارش دادند که مناسب در کره انجام  1989و  1988( و همکاران در سالهای  Park) "پارک"آزمایشی که توسط 

نیز این  "چون لیم" بنام  می( می باشد. دانشمندان دیگری 20اردیبهشت ) 30ترین زمان برای ارقام دیر رس حدود 

 موضوع را تأیید نمودند.

 (Manipur valley)     "درۀ مانیپور"با انجام آزمایشی در  1987در سال   (Sing)" سینگ"( و Mishra) " میشرا"

( می باشد و در ژوئن 30 -15تیر ماه ) 9خرداد ماه لغایت   25اظهار داشتند که زمان مناسب کشت مستقیم برنج 

 . (20( عملکرد کاهش می یابد)ژوئنصورت کشت در نیمه دوم تیرماه )هفته اول 

ا دهه دوم خرداد ماه اردیبهشت شروع و ت 15در استان آذربایجان شرقی و غربی ، زنجان و ایالم تاریخ کشت برنج از 

 (20ادامه می یابد. )

طبق مطالعات و پژوهش های انجام شده در استان های فارس وخوزستان به عنوان مطالعه زمانی کشت مستقیم برنج بر 

( و بررسی صفات مختلف مخصوصًا عملکرد به این نتیجه منجر گردید که 76-84سال ) 8روی چندین مزرعه در طی 

استان برنج خیز و مستعد برنج کاری کشور می  2ذیل دارای بهترین و بیشترین عملکرد در این مراحل و زمان های 

 باشند.

 

 مرحله اول: اواسط فروردین ماه:

 انتخاب و تصفیه نمودن بذر:

هکتار زمین.  1کیلو گرم بذر مناسب از نظر کیفیت، کمیت تولید و مرغوبیت جهت  100 -150انتخاب و آماده سازی  

استان ها غالبًا از رقم های چمپا نظیر: زرده، رحمت آبادی، قصر الدشتی ،کامفیروزی،عنبر بو و همچنین در  در این

بعضی از موارد از رقم لنجانی  استفاده می شود. انجام بوجاری و تصفیه بذر در این مناطق بیشتر به منظور حذف 

بذر برنج می شود و حذف بذور نارس از بذور  بذرهای سوروف و در بعضی موارد گندم که باعث نشاسته ای شدن

مطلوب صورت می گیرد که انجام عملیات تصفیه بذور بهتر است بوسیله تست  آب نمک صورت پذیرد بدین صورت که 

لیتر آب حل کرده تا محلولی با غلظت  10کیلو گرم نمک طعام در  2و بذور دانه بلند  4/1برای تصفیه دانه های کوتاه 

بدست آید. غلظت آب نمک را می توان با هیدرومتر و در شرایط مزرعه بوسیله یک تخم مرغ خام تازه  3/1و  08/1

تعیین  نمود.در شرایط مزرعه ای اگر تخم مرغ به اندازه یک سکه دو ریالی بیرون از  سطح آب قرار گرفت ،غلظت 

 (8و10) مناسب است. بعد از جداسازی بذور نارس باید سریعًا بذر را شستشو داد.

 

 اردیبهشت ماه: 15 -25مرحله دوم: 

  خیساندن  بذر:

بیشترین نیاز مرحله جوانه زنی ،جذب رطوبت کافی توسط بذر است. زمان خیساندن بذر به شرایط آب و هوای منطقه 

ت در ساع 24درجه سانتیگراد باشد می توان بذر آماده شده را به مدت  25بستگی دارد. زمانی که حداقل حرارت محیط 

داخل آب معمولی قرار داد . در صورتی که کیسه چتایی بذر در جدول آب زراعی قرار داده شود برای تأثیر پذیری کمتر 

سانتی متر زیر سطح آب قرار گیرد. چنانچه از ظرف یا  30از حرارت هوای محیط بهتر است  کیسه بذر حدود 

جه سانتی گراد بوده و جهت تهویه در روز چند بار کیسه در 25 -30حوضچه آب استفاده شود بهتر است درجه حرارت 

 (8و10را جابجا کرد.) 
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 اردیبهشت ماه: 15-25مرحله سوم 

  ضد عفونی کردن بذر:

پس از خیساندن بذر به منظور پیشگیری ازبیماری ها باید آنها را  ضدعفونی کرد.آلودگی بذر به عامل برخی از بیماری 

کتونیا ، پوسیدگی و .... سبب خسارت به گیاهچه و گیاه در زمین اصلی می گردند که برای ها مانند: ژیبرال، رایزو 

در هزار بنومیل و یا کاربوکسین تیرام و....... استفاده  2جلوگیری از آنها می توان از قارچ کش هایی نظیر :محلول 

 (8کرد.)

  

 اردیبهشت ماه: 18 -30مرحله چهارم 

  جوانه دار کردن بذر:

تسریع در رشد و نمو گیاه می توان بذور خیس خورده و ضد عفونی شده را در جایگاه مسدود و تاریک جوانه دار  برای

نمود. زارعین می توانند از گوشۀ انبار، اتاق و یا در حیاط منزل که غیر قابل نفوذ و قابل شستشو باشد، بستر سازی 

الزم می باشد. در صورت استفاده از تاریکخانه حرارت الزم درجه سانتی گراد  27 -30کنند. دارا بودن دمای حدود 

توسط بخاری در اتاق با قرار دادن ظرف آب بر روی بخاری تأمین می گردد. در صورت استفاده از فضای آزاد و از 

و درجه سانتیگراد( روی توده بذور پوشا نیدن روی توده توسط گونی و پالسیتک، زیر و ر 35طریق پاشیدن آب ولرم )

بار در روز به منظور تهویه و یکنواخت نمودن محیط جوانه زنی ضروری می باشد. ارتفاع تودۀ بذر نباید  4تا  3کردن 

 (8سانتیمتر باشد تا از بوجود آمدن شرایط تخمیر جلوگیری گردد.) 25بیشتر از 

 

 خردادماه: 1 -15مرحله پنجم 

  آماده سازی بستر و پاشیدن بذر:

ر آب پس از شخم، دیسک و گل آب کردن با تیلر بستر کاشت راتوسط ماله تسطیح می نمائیم . در روش بذر کاری د

ساعت قطع  48تا  24برای ایجاد همبستگی ذرات خاک بهتر است پس از تهیه نمودن بستر کاشت ،آب مزرعه به مدت 

لیتر در هکتار استفاده  3 -4ن گردد سپس جهت جلوگیری از رویش علفهای هرز از علف کش هایی نظیر بوتاکلر به میزا

ساعت بعد از سم پاشی زمین را آبیاری می نمائیم و با توجه به توصیه  آزمایشگاه خاکشناسی )به طور  24 -48کرد .  

کیلو گرم  150( کودفسفاته را به خاک اضافه می نمائیم. با توجه به اینکه میزان مصرف بذر  حدود kg/ha200معمول 

بهتر است  با تناسب بندی بین میزان بذر و مساحت قطعه زمین به پاشیدن بذر اقدام نمائیم  تا در در هکتار می باشد 

 (8زمان رویش به علت تراکم زیاد یا عدم تراکم مناسب مزرعه دچار مشکل نشویم.)

 

" بررسی اثر تاریخ کشت و میزان بذر مصرفی برروی شاخص های  مهم رشد و عملکرد در کشت 

 : " مستقیم برنج

 پنجه: تعداد

طبق مطالعات انجام شده تحت اثر تاریخ کشت در کشت مستقیم برنج در استان مازنداران نشان می دهد که تاریخ کاشت 

پنجه کمترین تعداد  5اردیبهشت با  14اردیبهشت هم گروه با تاریخ  4پنجه بیشترین تعداد و کاشت  9فروردین ماه با  25

های متفاوت داشته اند. این نتایج نشان می دهند که استقرار گیاه و در نتیجه پنجه زنی آن در پنجه را از بین تیمار تاریخ 

 تاریخ کاشت اول ودوم بیشتر از تاریخ کاشت سوم بوده است.

کیلو گرم در هکتار  60براساس نتایج ، تعداد پنجه تحت تأثیر مقادیر مختلف بذر قرار گرفتند بطوری که گیاه در میزان 

پنجه راتولید نمود. افزایش میزان بذر در واحد سطح سبب تراکم گیاهچه  5کیلو گرم در هکتار  120و در میزان  پنجه 8
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و ایجاد رقابت بیشتر به منظور جذب تشعشع ، مواد غذایی و در نتیجه کاهش تعداد پنجه می گردد. درمقایسه میانگین 

فروردین  25اد پنجه ها معنی دار بوده بطوری که تاریخ کشت ها،اثر متقابل تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی روی تعد

 5کیلو گرم بذر در هکتار و با   120اردیبهشت با  14پنجه بیشترین، تاریخ کاشت  10کیلو گرم بذر در هکتار با  60با 

 (7پنجه کمترین مقدار را بخود اختصاص داده اند. )

ه دهی گیاه یک صفت ژنتیکی بوده وتحت تأثیر تراکم می باشد بطور کلی می توان نتیجه گرفت عالوه بر اینکه پنج

وعوامل محیطی از جمله درجه حرارت ، طول روز ، تشعشع خورشید، مواد غذایی     و .... نیز روی آن اثر می 

 (1گذارند.)

 

 تعداد ساقه در متر مربع:

های مختلف کشت قرار نگرفته است و این  نتایج مطالعات نشان می دهد که تعداد ساقه در متر مربع تحت تأثیر تاریخ

ساقه، بیشترین و  400کیلو گرم در هکتار با تعداد 120قسمت تحت تأثیر مقادیر مختلف بذر نشان می دهد که میزان بذر 

ساقه، کمترین تعداد در واحد سطح را بخود اختصاص داده است. این  342کیلو گرم در هکتار با تعداد  60میزان بذر 

نتایج آزمایشات انجام شده توسط هیل و همکاران در سریالنکا مطابقت دارد. بطور کلی این صفت با تراکم بذر  نتایج با

همبستگی مثبتی دارد. اما اثر متقابل بین تاریخ کشت و میزان بذر مصرفی معنی دار بوده به طوری که در تاریخ کاشت 

 14ین ساقه در متر مربع مشاهده  گردیده است.و تاریخ کشت عدد، بیشتر 412کیلو گرم با  120اردیبهشت با میزان  4

ساقه، کمترین تعداد در متر مربع را بین این سه تیمار دارا بوده  320کیلو گرم بذر در هکتار با  90اردیبهشت ماه با 

یر بذور مختلف است. این نتایج بیانگر این مطلب است که افزایش پنجه  یا به عبارتی ساقه ضمن  ژنتیکی بودن تحت تأث

و تاریخ های متفاوت کشت قرار می گرفت بطور ی که هر چه میزان بذر افزایش یابد تعداد ساقه در  متر مربع افزایش  

 (7ولی تعداد پنجه  در هر بوته کاهش می یابد.)

 

 تعداد پانیکول) خوشه( در متر مربع:

روی تعداد پانیکول در کشت مستقیم برنج نداشته نتایج بررسی ها نشان می دهد که تاریخ کشت اثر معنی داری بر 

پانیکول در متر مربع بیشترین پانیکول را تولید نموده  419کیلو گرم بذر در استان مازندارن با  120درصورتیکه میزان 

 ( 7است )

 

 ارتفاع گیاه:

 بستگی به نوع واریته دارد. به ارتفاع گیاه برنج از فاکتورهای مهمی است که برعملکرد آن نقش بسزایی داشته، که عمدتاً 

طور کلی در واریته پا بلند و حساس به ورس سبب کاهش عملکرد می شود. نتایج مطالعات و بررسی ها نشان می دهد 

کیلو گرم بذر  90و  60که تاریخ های کاشت روی ارتفاع گیاه اثر معنی داری نداشته است. طبق این بررسی ها میزان 

 کیلو گرم بذر مصرفی در هکتار بوده اند. 120ی ارتفاع کوتاه تر از را در یک گروه و دارا

 

 طول پانیکول:

نتایج حاصله از مطالعات در مورد این فاکتور نشان دهنده آن است که طول پانیکول در تاریخ های مختلف کشت در 

ز معنی دار بود. بطور کلی درصد اختالف معنی داری داشته  و اثر متقابل بین تاریخ و میزان بذر مصرفی نی 5سطح 

می توان نتیجه گرفت که طول پانیکول عالوه بر وراثتی بودن تحت تأثیر شرایط محیطی از جمله میزان تشعشع ، درجه 

 (7و  1حرارت، رطوبت نسبی و .... قرار دارد. )
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 تعداد دانه در پانیکول )خوشه(:

ست به نوع رقم )ظرفیت پنجه دهی، طول دوره رویش( و تعداد دانه در پانیکول عالوه بر اینکه یک صفت ژنتیکی ا

 (8تحت تأثیر شرایط محیطی نیز می باشد. )

اظهار داشتند که تعداد دانه در پانیکول به تشعشع خورشیدی و درجه  1986( و یارائو در سال Yoshida) "یوشیدا"

(و  e DetaًِD)" ددتا"روز قبل از گلدهی( بستگی دارد. دانشمندان دیگر از جمله  25حرارت در مرحله زایشی )

ج حاصله نشان می دهند که بین نتای .نیز همین نتایج را گزارش نمودند 1976در سال ) (Malabyuyoc "ماالبویوک"

دانه در خوشه و بهترین  122اردیبهشت با   4میزان بذر و تاریخ کشت اختالف معنی درای بود. بهترین تاریخ کشت 

 کیلو گرم می باشد. 60میزان بذر مصرفی 

 

 تعداد دانه های پوک در پانیکول:

گیرد، یک صفت ژنتیکی بوده و به نوع رقم بستگی دارد. این صفت عالوه بر اینکه تحت تأثیر عوامل محیطی  قرار می 

 20اردیبهشت با تعداد  14تا  4در کشت مستقیم برنج بین برنج های مختلف اختالف معنی دار وجود داشت. تاریخ کاشت 

داشتند.  دانه پوک ،کمترین دانه پوک در پانیکول را 15فروردین ماه با تعداد  25اردیبهشت تا  14بیشترین  دانه پوک و 

با افزایش میزان بذر در واحد سطح تعداد دانه های پوک در پانیکول کاهش می یابد. افزایش میزان بذر در واحد سطح 

همبستگی مثبت با تعداد کل دانه در پانیکول و با تعداد دانه های پوک در پانیکول همبستگی منفی دارد. بطوری که با 

کیلو گرم درهکتار تعدا دانه های  120و در میزان  بذر  26د دانه های پوک کیلو گرم در هکتار تعدا 60میزان بذر 

 عدد می باشد. 21پوک 

 

 تعداد دانه های پر در پانیکول:

طبق نتایج بدست آمده در مورد این صفت بدین شرح است که بین تاریخ و میزان بذر مختلف اختالف معنی دار می باشد 

کیلو گرم با  60فروردین ماه و  25کیلو گرم بیشترین و اثر متقابل  60اه و میزان فروردین م 25به طوری که در تاریخ 

 دانه بیشترین دانه پر را در پانیکول داشتند. 104

اظهار  داشتند که تراکم بذر یا گیاهچه درواحد سطح بدلیل کاهش جذب تشعشع   IRRI"ددتا" با انجام آزمایشاتی در 

در نتیجه دانه پر در پانیکول می گردد که با نتایج بدست آمده در این مقایسه در استان  خورشیدی سبب کاهش تعداد دانه و

 مازندران مطابقت دارد.

 

 طول دانه:

ضمن اینکه طول دانه یک عامل ژنتیکی است، عوامل محیطی نیز روی آن اثر دارند. اندازه دانه تحت تأثیر پوست دانه 

نتایج  هفته قبل از گرده افشانی می باشد. 2تشعشع خورشید مخصوصًا در طول  )پالئا و لما(و اندازه پوست تحت تأثیر

کیلو گرم بذر  60بدست آمده حاکی از آن است که طول دانه تحت تأثیر مقادیر مختلف بذر قرار دارد به طوری که میزان 

بیشترین و کمترین طول دانه را میلی متر به ترتیب  9/7کیلو گرم در هکتار با  120میلی متر و میزان  1/8درهکتار با 

میلیمتر نیز به ترتیب  7اردیبهشت با  14، و  8/7اردیبهشت با 4میلی متر،  1/8فروردین با  25داشتند. تاریخ کاشت 

 (7بیشترین تا کمترین طول دانه را به خود اختصاص دادند.)

 

 عرض دانه:

یر برخی عوامل محیطی مانند تشعشع خورشید قرار عرض دانه نیز همانند طول دانه عالوه بر صفت ژنتیکی تحت تأث

 دارد و تیمارهای تاریخ و مقدار بذر بر روی آن اثر معنی داری نداشته است.
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 وزن هزار دانه:

وزن دانه  یکی از اجزای عملکردی می باشد که تأثیر زیادی بر روی میزان عملکرد محصول دارد. وزن دانه بیشتر از 

قرار گیرد، یک صفت ژنتیکی است مگر  در شرایطی که تولید مواد فتوسنتزی خیلی پائین یا آنکه تحت تأثیر محیط 

بیماری های قارچی در مزرعه شدید باشند. اندازه دانه برنج بوسیله اندازه پوسته آن کنترل می شود و اندازه پوسته نیز 

رد بنابراین میزان تشعشع خورشیدی در این هفته قبل از گرده افشانی قرار می گی 2تحت تأثیر تشعشعات خورشیدی در 

مقایسه میانگین های حاصل از نتایج بدست آمده در کشت . (1و 11مدت از فاکتورهای مؤثر بر وزن هزار دانه می باشد)

کیلو گرم بیشترین میزان وزن هزار دانه یعنی  90اردیبهشت با میزان بذر  4مستقیم برنج بیانگر آن است که تاریخ کشت

 .(7گرم را داشته اند) 23/32

 

 (: HI=harvest index شاخص برداشت )

توزیع نهایی ماده خشک بین دانه ها و قسمت های رویشی با در نظر گرفتن نسبت دانه به کاه با عملکرد اقتصادی 

)شاخص برداشت( تعیین می شود و یکی از اساسی ترین عواملی که بر آن تأثیر می گذارد، نسبت طول مدت دورۀ 

ویشی به زایشی می باشد. عملکرد اقتصادی تحت تأثیر مقدار شیره ی پرورده انتقال یافته به پانیکول  طی دوره پر ر

شدن دانه قرا ر می گیرد که آن هم به نوبه خود بستگی به ظرفیت عملکرد، مقدار فتوسنتز، میزان تنفس، ظرفیت بافت 

 (11هادی  و ... دارد. )

تن در هکتار می باشد و شاخص برداشت مطلوب برای ارقام  20تا  10محصول برنج مجموعه مواد خشک برای یک 

 (4می باشد. ) 5و برای ارقام اصالح شده قد متوسط  0/ 3بومی پابلند حدود 

(که اظهار داشتند بین  IRRI( از مؤسسه تحقیقات بین المللی برنج فلیپین ) Athwal)" آتوال"نتایج بدست آمده توسط 

ه و شاخص برداشت در واریته های برنج همانند گندم یک رابطه منفی وجود دارد بطور مثال واریته اصالح ارتفاع گیا

دارای شاخص برداشت حدود یک و والدآن "یتا" که یک واریته بومی با ارتفاع بلند می  IRBشده قد متوسط ایندیکای 

استان مازندران نشان داده است که تاریخ کشت و  نتایج بدست آمده بر روی کشت مستقیم در. (7و11است) 5باشد حدود 

 (7میزان بذر مصرفی تأثیری در این فاکتور نداشته اند )

 

 عملکرد:

با انجام آزمایشی در ژاپن اظهار  1973(در سال  Murakani) " موراکانی"و  1964( در سال Murat)" موراتا"

داشتند که واریته، مدیریت زراعی و عملیات آماده سازی زمین از جمله فاکتورهای مؤثر در افزایش عملکرد در کشت 

 25در طی آزمایش انجام شده بر روی کشت مستقیم این نتیجه بدست آمده که تاریخ کشت . (7مستقیم برنج می باشند)

افزایش میزان بذر مصرفی در . (7کیلو گرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد بوده اند) 90ن ماه با بذر مصرفی فروردی

 (11واحد سطح سبب  تراکم گیاه برنج و جلو گیری از رشد علفهای هرز و نهایتًا افزایش عملکرد می گردد. )

شی اظهار داشتند که افزایش میزان بذر سبب کاهش در فیلیپین با انجام آزمای 1994"موری" و "استورنیتوز" در سال 

بیوماس علفهای هرز و نهایتًا افزایش عملکرد محصول زراعی می گردد. دانشمندان دیگری از جمله یوشیدا نیز این 

 (7موضوع را تأیید کرده اند. )

 

 محاسن کشت مستقیم عبارتند از:

 کاهش مقدار کارگر -1

 و جدیدامکان استفاده از ماشین آالت بزرگ  -2

 امکان کار بیشتر در زمین وسیع -3
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در این روش می توان تراکم گیاهان را با استفاده از بذرافشان مناسب بطور دقیق تنظیم نمود و  حتی در کشور  -4

 آمریکا برای بذرپاشی از هوا پیما استفاده می کنند.

 در صورت شیوع بیماری می توان از سم پاش و هواپیما  استفاده کرد. -5

 

 ت مستقیم برنج عبارتنداز:معایب کش

نیاز به زمین های وسیع دارد در صورتی که در  مناطق شمال کشور ، زمین ها اکثرًا کوچک و خرده مالکی  -1

 .هستند

 در زمین های شیب دار و کوهستانی استفاده از این روش مشکل است. -2

 رشد علفهای هرز در این روش زیاد است . -3

 مصرف و تلفات آب بیشتر است. -4

طق سرد بخصوص مناطقی که در ماه های فروردین و اردیبهشت سرما وجود دارد ،امکان کاشت از این در منا -5

روش غیر عملی نبوده زیرا در چنین مناطقی گیاهان دچار سرمازدگی شده و ممکن است به آنها خسارت وارد 

 از کود دامی زمین را گرم نمود.گردد لیکن می توان از ارقام زود رس و مقاوم به سرما استفاه نمود و با استفاده 

چون بذرپاشی اغلب داخل آب صورت می گیرد احتمال از بین رفتن جوانه های اولیه به علت کمبود اکسیژن  -6

 بیشتر است. 

عدم آشنایی و آموزش شالیکاران با این روش خود مسئله ای است که تا بحال شالیکاران تمایلی به انجام این  -7

 روش کشت ندارند.

د نشریات ترویجی مناسب و یا وسایل آموزشی مورد نیاز برای آموزش هر چه بهتر شالیکاران عدم وجو -8

 بخصوص در مناطقی که مشکالت کمتری از نظر اجرای این روش ممکن است وجود داشته باشد.

 ارقام مناسب برای کشت مستقیم تا کنون معرفی نشده است. -9

 موجود نیستند.علف کش های مناسب برای این روش در بازار  -10

 

 

 خالصه:

افزایش ساالنه جمعیت مردم جهان را با مشکل کمبود موادغذای مواجه گردانیده و این کمبود در برخی از کشورها 

بخصوص کشورهای جهان سوم محسوس تر است . از طرف دیگر افزایش روز افزون دستمزد کارگران کشاورزی 

از به نیروی کارگری بیشتری دارند، تولید کنندگان را به واکنش واداشته  بویژه در برخی از محصوالت که برای تولید  نی

تا با ایجاد روش و تکنیک های جدید مشکالت موجود راتا اندازه ای برطرف نمایند. بدین منظور در برخی از کشورهای 

ژاپن، کوبا، هندوستان وحتی در تولید کننده برنج مانند آمریکا، کشورهای اروپای غربی مانند ایتالیا ، فرانسه ،روسیه ، 

 بخش هایی از ایران نیز کشت مستقیم را ابداع نموده و بدین ترتیب هزینه تولید را کاهش داده اند.

از فاکتورهای بسیار مهم در این روش کشت، میزان بذر مصرفی، تاریخ کشت و تسطیح مناسب زمین     می باشند که 

دراین روش ابتدا زمین را در فصل پائیز و پس از برداشت محصول  گیرد. باید دقت ویژه ای بر اجرای آنها صورت

شخم زده و در بهار نیز در صورت لزوم شخم دیگری عمود به جهت شخم پائیز زده می شود و یا  cm20قبلی به عمق 

صاف کرده و در بهار فقط زمین را دیسک می زنند تا کلوخ های موجود بخوبی نرم وخرد گردند سپس زمین را به دقت 

مرزبندی و کرت بندی می کنند .عملیات صاف کردن کرت ها باید با دست انجام شود. پس ازآماده شدن کرت ها به داخل 

روز آب را از  3تا  2آنها آب وارد کرده و اقدام به بذر پاشی می نمایند. هنگامی که بذرها جوانه تولید نمودند ،مدت 

زه سبز شوند و جوانه زنی تمام بذرها با آبیاری دائم شروع می گردد. در بسیاری از کرت ها خارج می کنند تا بذرهای تا
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کشورها برای کشت مستقیم در زمین اصلی از بذر جوانه دار شده استفاده می نمایند. در مناطقی که دارای زمین های 

کیلو گرم  120 -90رد استفاده وسیع هستند برای کشت از بذر پاشی های مخصوص و هواپیما استفاده می کنند. بذر مو

نبات در متر مربع خواهد نمود. حد متوسط نبات مورد نیاز در متر  230تا  220و حداکثر  140تا  130است که تولید 

بوته  است. زمان کاشت تابع درجه حرات محیط خواهد بود ولی معمواًل از اواخر  180تا  160مربع در زمین اصلی  

 فروردین انجام می شود.

 

 پیشنهادات:

ما در حال دویدن در مسابقه ای بر علیه زمان ودر جنگی بر علیه گرسنگی و بیکاری هستیم. ما دارای ابزار و دانشی 

هستیم که می توانیم در این جنگ برنده شویم. ما نباید منتظر بمانیم در حالی که در جستجوی واریته کامل با یک 

بهترین تکنولوژی در دسترس را به کشاورزان انتقال دهیم . قدرت انفرادی ما تکنولوژی کامل هستیم ما باید با سرعت 

در همه جهان قرار دارند و ما از اقبال  IRRIپراکنده است اما مجموعه این قدرت قابل  توجه است. خانواده دانشمندان 

فراهم کنند تا در کشورهایی که برنج  خوبی برخورداریم که به آنها تعلق داریم  و آنها این توانایی را دارند که امکاناتی

مصرف می کنند مشکل گرسنگی را مشکلی در گذشته بسازند. ما می توانیم مبارزه با گرسنگی را به عنوان اولین هدف 

برنامه کار خود قبول  کنیم لذا به نظر می رسد که مبحث کشت برنج تبدیل خرده مالکیت ها به مالکیت های  گسترده و 

اشین آالت پیشرفته و تغییر الگوی کشت از سنتی پر هزنیه به روش های جدید کم هزینه تر مانند کشت استفاده از م

 مستقیم گام مؤثری در جهت مرتفع نمودن این مشکل خواهد بود.
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 : 9عنوان پروژه 

 « پرورش قارچ خوراکی صدفی بر روی کاه و کلش برنج» 

"Oyster mushroom on rice-straw" 
 

 

 ساناز زمانــــــــی   جو :ــــــــدانش

 پورکاظم ... کارشناس ارشد زراعتاسماعیل   استاد راهنما : 

 

 

 مقدمه:

کشت تجاری قارچ در اروپا طی قرن گذشته آغاز شد. با افزایش بررسی های علمی در زیست شناسی قارچها و تکنیک 

های برتر در زمینه پرورش آنها , کشت قارچ در چندین کشور از جمله ایالت متحده آمریکا, انگلستان , فرانسه و هلند 

در کشور ما هر ساله مقادیر زیادی از پس مانده های محصوالت . (1صورت یک صنعت در آمده است) تقریبا به

کشاورزی مانند کاه و کلش غالت )گندم,برنج و...( , حبوبات , دانه های روغنی,ضایعات پنبه وزیتون و مواد زاید 

عدم . (15وری صحیح خارج میشوند)کارخانه های قند و شکروغیره به نوعی از بین می روند و از چرخه ی بهره 

استفاده مناسب و به موقع از این منابع عظیم منجر به از بین رفتن آنها گشته و آلودگی محیط زیست را به همراه 

دارد.عمده ی این موارد در روستاها و مراکز کشاورزی موجود می باشد.یکی از راههای مناسب ارتقاء کیفی این مواد, 

عنوان ماده اولیه بستر کشت قارچ است ,که نهایتا منجر به تجزیه فیزیکی و شیمیایی مواد بکار گرفته  استفاده از آنها به

ماده ی اصلی تشکیل دهنده ی مواد . شده میشود و عمل تجزیه توسط میکرو ارگانیسم های مورد نظر صورت می گیرد

بالقوه خوراک دام کشور را بقایای محصوالت  منابع %50زاید شامل سلولز , همی سلولز و لگنین می باشند. بیش از 

سلولزی" و برخورداری از ضریب هضمی  -زراعی تشکیل می دهند که به دلیل خشبی بودن و دارا بودن مواد " لیگو

پایین ,عمال کارایی در این مورد ندارند. با استفاده از میکروارگانیسم های مورد نظر میزان مواد مغذی و پروتئین مواد 

 (15بکارگرفته شده افزایش می یابد. )زاید 

با توجه به اینکه بطور متوسط شش ماه در سال کشاورزان گیالن و مازندران با بیکاری و یا کم کاری روبرو بوده و 

مواد اولیه نیز جهت کشت قارچ در منطقه به وفور یافت می شود, لذا تولید قارچ و بکارگیری مواد زاید در این جهت 

 (12ن راههای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تأمین پروتئین گیاهی و ایجاد جاذبه در روستاها می باشد.)یکی از بهتری

تغذیه از مباحث قابل توجهی است که در اکثر نقاط جهان به ویژه در زنان و کودکان مشاهده میشود.تغذیه ی صحیح  ءسو

نواده ها قرار گیرد.قارچ ماده غذایی با ارزشی است که , و استفاده از مواد غذایی سالم و مقوی باید مورد توجه همه خا

. (2حاوی انواع ویتامین ها و امالح الزم و ضروری بدن مانند کلسیم , آهن , فسفر و درصد قابل توجهی پروتئین است)

رچها نسبت قارچها از نظر کربوهیدرات فقیر و کم ارزش بوده,لذا در رژیمهای غذایی از آنها استفاده می گردد . در قا

اسیدهای چرب غیر اشباع به اسیدها ی چرب اشباع باال بوده و در نتیجه جذب چربیها بهتر صورت می گیرد و هم چنین 

قارچ را در فضاهای کوچک و محدود نظیر  درصد می باشد. 71تا  90قابلیت هضم پروتئین قا رچ باال بوده و حدود 

ین و انبارهای خانگی و سایر مکانهای مناسب داخل منازل شهری و زیر پوشش پالستیک , اطاقهای پرورش , زیر زم

 (12روستایی می توان پرورش داد.)

 اهمیت قارچ ها:

نقل کرده: " طبیعت تنها باستانی است و  Carlyleاز زمانی که زندگی روی زمین آغاز شد قارچها هم وجود داشته اند.

  fungo"متفاوتی درباره منشاء لفظ قارچ وجود دارد. در زبان التین  "دیدگاههای . ( 1قدیمی ترین فن وهنر قارچ است) 



149 
 

به معنی شگفتن است. این واژه ای بود که برای نسبت دادن به قارچ و رویش های ناهنجار از زمین یا درختان به کار 

رفته شد و به " که به معنی اسفنج است گ sphoggos" یا "  sphonggosبرده شد. در یونان لفظ قارچ از کلمه "

"  mousseronساختمان اسفنج مانند برخی گونه ها مربوط می شود. تصور می رود که کلمه قارچ از لغت فرانسوی " 

 (muceron " , )mousse" یا  "moss گرفته شده , اما این کلمه کامال از چنین حسی برگرفته نمی شود. نقل شده "

و باعث سردرگمی زیادی شده است. قارچ ها به اشکال متفاوت و " یک نام غیر مصطلح است mousseronاست که "

از سوی مردم مختلف مورد تقاضا قرار می گیرند.آنها منابعی برای هنرمندان و پزشکان جهت دسترسی به داروهای 

عات گران جدید هستند. معماران مناره ها , معابد و ستون های گنبدها را به شکل  قارچ ساخته اند. جواهرفروشان نیز قط

قیمتی از طرح های قارچ ساخته اند.بزرگان روم در باشکوه ترین جشن ها, باغذاهایی که در آنها قارچ وجود داشت , 

استفاده از قارچ به عنوان غذا به زمانهای بسیار دور بر می گردد. در تمام جهان مردم, قارچها را در  پذیرایی می شدند.

دند. اشراف برایشان قیمتهای باال می پرداختند و برای شاهزاده ها غذای بسیار لذیذ مقادیر قابل توجهی جمع آوری می کر

به حساب می آمد.یک برنامه ویژه برای یافتن قارچ دنبالن ایجاد شده بود و سگ ها , خوک ها و خرسها برای این 

 ( 1منظور تربیت می شدند. )

وجود دارد. اسطوره های هند باستان, یونان و روم بر این داستان های افسونگری و ترانه های بسیاری درباره قارچ 

عقیده اند که قارچ ها از یک آذرخش ظاهر شدند. در مکزیک , سرخ پوستان معتقدند که قارچها مقدسند چرا که از 

ند آمیزش جنسی بین آذرخش و زمین زاییده شده اند.در مورد قارچ ها خرافات زیادی گفته شده است.بعضی ها معتقد بود

که افسونگران باید نیمه شب بصورت حلقه ای برقصند و حلقه های سبز اطراف چمن سبب رشد شعاعی قارچ در خاک 

برخی قارچ ها قابل خوردن و برخی سمی هستند.امروزه قارچ های سمی شناسایی می شوند. در زمان های  می شود.

رخوراکی قائل شوند,زندگی بسیاری از مردم از بین گذشته , قبل از اینکه مردم تفاوتی بین قارچ های خوراکی و غی

رفت.نوشته های باستانی به مراجع بسیاری اشاره می کنند که در آنها درباره تأثیرات زیان بخش قارچ ها آگاهی داده شده 

و است و این امر قبل از آن بود که قارچ ها به عنوان غذا مطرح باشند.هیچ قانون کلی برای تشخیص قارچهای سمی 

غیر سمی وجود ندارد.روشهای رایج بسیاری برای آزمایش این قارچ ها وجود دارد که غیر معتبرند.گمان می شد که 

قارچهایی که در چمنزار می رویند خوراکی و آن دسته که میان میخ های زنگ زده, تخم مرغ های گندیده ,نزدیک 

 (1ند, می رویند, غیر خوراکی هستند. )سوراخ های مار و یا روی درختانی که میوه سمی تولید می کن

 

 تاریخچه پرورش قارچها ی خوراکی:

گردد. فسیلی آنها به دوران پرکامبرین و دونین بر می قارچها موجوداتی هستند که از ادوار قدیم با انسان بوده اند. سوابق

و حتی انسان های نخستین از گردد بعنوان غذا و دارو به زمانی بسیار دور برمی تاریخ مصرف قارچ های خوراکی

استفاده  ویژه قارچ ها اطالع داشتند. آزتک ها )سرخپوستان مکزیک( از قارچها بعنوان مواد توهم زا در فالگیری خواص

عصاره آمانیتا  آور سوما نیز چیزی جزنوشابه مستی .نامیدندمی God's flesh کردند و قارچ را گوشت خدامی

 (14از گروه قارچ های کالهکدار است . )موسکاریای سمی نبوده که 

میتوان برای آن قائل  تولید قارچهای خوراکی به دقت مورد بررسی قرار گیرد , تاریخی چند هزار ساله را اگر تاریخچه 

گردد. کاشت قارچ در گلخانه اولین بار در بر می قرن پیش در ژاپن و چین 20شد. پرورش قارچهای خوراکی حدودًا به 

کشور های مختلف جهان با توجه به فرهنگ غذایی در طی سالهای گذشته به  .میالدی ابداع شد 1754در سال سوئد 

آن را به عنوان  محصول ارزشمند برخوردار بوده اند و در حال حاضر , اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا نوعی از این

تولید و مصرف آن , برنامه های کوتاه  چه بیشتریک محصول کشاورزی و باغی قلمداد و حتی به منظور توسعه هر 

های بسیاری را مصرف آن میسازند . در این میان کشورهای آمریکایی ,  مدت و بلند مدت برای آن قائلند و ساالنه هزینه
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جه به کشورها با تو و آفریقایی هر کدام به نوعی نسبت به توسعه همه جانبه آن اقدام و گاهی در بعضی اروپایی , آسیایی

 (20گونه خاص , بیشتر است. ) فرهنگ غذایی , میزان قارچها بر دیگران پیشی گرفته و تولید آن

 در کتب پزشکی هندوستان قارچها به سه دسته تقسیم شده اند که عبارتند از: 

 (12قارچهای دارویی.)-3قارچهای سمی -2قارچهای خوراکی -1

موازات سایر محصوالت کشاورزی پنداشته و در حال  ارچها را نیز بههزار سال پیش ق 2کشورهایی مانند چین , از  

 انواع قارچها را در برنامه های خود دارند . البته در این میان از خواص داروئی و حاضر , ساالنه چند میلیون تن تولید

جهی رونق یافته است قابل تو درمانی قارچهای داروئی نیز غافل نمانده و در صنعت داروسازی در کشور مذکور در حد

جمله قرص , کپسول , آمپول و.... تجویز میگردد. البته  به طوری که در مراجعه به پزشکان چینی , انواع داروها از

عنوان  لحاظ بافت فیبری و سلولزی و نیز داشتن پلی ساکاریدهایی در دیواره سلولی شان به شایان ذکر است که قارچها به

اشاره کرد مانند قارچهای  . در این میان می توان به قارچهایی اختصاصا ضد سرطانضد سرطان محسوب میگردند 

امروزه به عنوان یکی از صنعت های روز , مورد توجه خاص  گاندرما ,آریکوالریا و شیتاکه . صنایع تبدیلی قارچها نیز

رده های قارچ است که در دنیا از سازی , مربا , ترشی و پودر قارچ , از جمله فرآو قرار گرفته است . صنایع کنسرو

 (14باالیی نیز برخوردار است. ) مصرف

پیش در  سال 30میتوان به ارزش غذایی قارچها نیز اشاره کرد. این صنعت در کشور ما از حدود  , از سوی دیگر 

نام تکمه ای در  نوعی از قارچها به , بدین سو 60حوالی تهران آغاز و به صورت کم و بیش توسعه یافت ولیکن از دهه 

تولیدی در کشور پا گرفت . البته در آغاز ارائه محصول به دلیل نو  کشور به صورتی صنعتی کامل آغاز و دهها واحد

 غذایی خاص ایرانیان , با استقبال خوبی روبرو نشد , ولی با گذشت سه دهه , امروزه از بودن محصول و فرهنگ

در حال تولید و  , طوری که واحدهای تولیدی فعال با ظرفیت کامل فرهنگ مصرف باالیی برخوردار شده است به

 (20گسترش آن هستند. )

 

 ارزش غذایی قارچها:

تامین نیاز غذایی ,یک نیاز ضروری و مهم کشور است.با افزایش روز افزون جمعیت , برآورده کردن نیازهای غذایی با 

, پیشرفت قابل توجه در فن آوری تولید غذا , برای بهبود  کشاورزی سنتی میسر نیست.با توجه به بحران غذایی اخیر

وضعیت حاد غذا بسیار مهم است.  قارچها ترکیبی غنی از پروتئین , کربوهیدرات , امالح با ارزش  و ویتامین ها 

 .(1هستند.از سوی دیگر از نظر ارزش غذایی , قارچها  بعد از گوشت و قبل از سبزی ها قرار می گیرند.)

 

 وتئین:پر -1

ارزش غذایی قارچ خوراکی  بیشتر به مقدار و کیفیت پروتئین موجود در آن بستگی دارد. میزان پروتئین قارچهای 

درصد وزن تر گزارش شده است . با وجود تاثیر گذاری عوامل متعدد بر روی ارزش  9/5تا  8/1خوراکی از حداقل 

 ( 12این عوامل بحث اصولی کرده باشند.) غذایی قارچ کمتر منبع علمی می توان یافت که پیرامون

مهمترین عوامل موثر در میزان پروتئین قارچ عبارتند از : گونه و حتی نژاد قارچ , شرایط زراعی , اندام مورد آزمایش 

 (12, مرحله ی رشدی قارچ , میزان آب موجود در بافت وچرخه ی باردهی می باشند. )

 (18یزان انرژی و قابلیت هضم پروتئین باال می باشد. )ارزش غذایی قارچها به دلیل کمبود م 

 ( 12در اندازه گیری پروتئین قارچ معموال از بافت تازه استفاده می شود. )
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 (zakia,1976( )1( تجزیه تقریبی قارچ خوراکی بر اساس درصد وزن تر)1جدول                 

 فیبرخام چربی پروتئین خاکستر رطوبت قارچ ها

A. bisporus 5/89 25/1 94/3 19/0 09/1 

Lepiota sp 91 09/1 3/3 18/0 86/0 

Pleurotus. sp 90 97/0 78/2 65/0 08/1 

P . ostreatus 5/92 - 15/2 - - 

Termitomyces  sp 3/91 181/0 4/1 22/0 13/1 

Volvariella  diplasia 4/90 1/1 9/3 25/0 57/1 

Volvarialla  volvacea 4/88 46/1 98/4 74/0 38/1 

 

درصد می باشد این مقدار تا حدودی کمتر از میزان هضم پروتئین گوشت  90تا  71قابلیت هضم پروتئین قارچ خوراکی 

 .(12درصد( می باشد) 99)

 

 قندها )کربوهیدرات ها(: -2

درصد وزن تر می  2/4کربوهیدرات ها و آب ترکیبات اصلی قارچ را تشکیل می دهند . حداقل میزان کربوهیدرات 

. (12باشد, در مطالعات انجام شده گلیکوژن و همی سلولز , از اصلی ترین پلی ساکارید های قارچ ها گزارش شده است)

فقدان نشاسته در قارچ خوراکی آن را برای بیماران دیابتی و افرادی که قصد از بین بردن چربی اضافی بدنشان را 

غییراتی که پس از برداشت در کربوهیدراتها ایجاد می شود تاثیر مهمی در کیفیت قارچ ت. ( 1دارند, مناسب ساخته است)

تازه دارد . این ترکیبات تحت تاثیر مراحل و چگونگی عمل آوری قارچ پس از برداشت قرار می گیرند . کربوهیدراتها 

کربوهیدرات موجود در قارچ  از ترکیبات اصلی است که طی مراحل کنسروسازی  میزان آنها کاهش می یابد. مقدار

خوراکی نسبت به بعضی سبزیجات از قبیل هویج و کلم بروکلی کمتر است, لذا نقش زیادی در تأمین انرژی بدن ندارند. 

گرم می باشد در صورتی که یک فرد بالغ به حدود  100کیلو ژول در  125تا  85مقدار انرژی قارچ خوراکی حدود 

د است.کمبود میزان انرژی به ارزش  غذایی قارچها افزوده و امکان استفاده آز آنها در کیلوژول انرژی نیازمن 10000

 .(12رژیمهای غذایی کم انرژی  را به بهترین نحو فراهم می سازد)

 

 چربیها: -3

رغم  -درصد وزن تر( می باشد. می توان گفت که قارچ ها علی  3/0تا  1/0مقدار لیپید در قارچ خوراکی نسبتا کم )

رکیبات مفیدی که دارند آن چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته اند.بین نژادهای مختلف قارچ ها از نظر نوع و مقدار ت

چربی اختالف چندانی وجود ندارد ولی ممکن است مقدار چربی موجود در میسیلیوم و اندامهای باردهی قارچ تفاوت 

ز نوع چربی خوب و ضروری برای بدن است و قارچ ها جزء چربی موجود در قارچ ها ا. ( 12زیادی داشته باشد)

 (7غذاهای کم کالری طبقه بندی می شوند. )

 

 ویتامین ها: -4

 (B2)( , ریبوفالوین B1شامل تیامین )  B, گروه ویتامین های  Aمهمترین ویتامین های ضروری عبارتند از : ویتامین

)توکوفرون( و  E, ویتامین   D)اسید آسکوربیک(, ویتامین  C( , ویتامین  B6( , پیروکسین)   (B12,اسید فولیک 

گرم قارچ خوراکی تازه می تواند بیش از یک چهارم نیاز روزانه افراد بالغ , به ویتامین   100. مصرف  Kویتامین 

ین موجب کم خونی و گاهی نیازمند است )کمبود این ویتام B12های محلول  در آب را تأمین کند. بدن انسان به ویتامین 
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اوقات ضایعات در مغز و ستون فقرات می شود . سبزیجات منبع ضعیفی برای این ویتامین محسوب می شود, به همین 

مورد نیاز بدن  B12در رژیم غذایی افراد گیاهخوار وجود دارد.  لذا مقدار ویتامین  B12علت معموال کمبود ویتامین 

   Eو   A    ,Dخوراکی تازه تأمین شود.  ویتامین های ضروری محلول در چربی  گرم قارچ 3ممکن است با مصرف 

اعمال روشهای مختلف به منظور نگهداری ,تبدیل و عمل آوری  . (12نیز در قارچ خوراکی به میزان کم وجود دارند)

تأثیر زیادی روی مقدار قارچ از قبیل روشهای مختلف پخت , تهیه شور , کنسرو , خشک کردن و منجمد کردن قارچ 

مقدار وتنوع ویتامین های موجود در قارچ بیشتر از اکثر سبزیجات می باشد. عالوه بر . (5)ریبوفالوین و ویتامین ندارد

 (12این بسیاری از سبزیجات فاقد اسید فولیک می باشند.)

 

 عناصرمعدنی: -5

ات و میوه جات می باشد.قارچ خوراکی دارای میزان مقدار عناصر معدنی در قارچ ها عموما بیش از بسیاری از سبزیج

چشمگیری پتاسیم , مس و فسفر و آهن است  همچنین میزان کلسیم آن قابل مالحظه نیست  اما قادر است میزان فسفر 

مورد نیاز بدن را تأمین کند. فسفر معموال در تیغه های کالهک وجود دارد. مس معموال در تمام اعضای خانواده 

میکروگرم می باشد که بیش از نصف این میزان  2تا  5/1له وجود دارد. نیاز روزانه بزرگساالن به مس حدود آگاریکا

گرم قارچ تازه در یک وعده غذا تأمین شود. عالوه بر این قارچ خوراکی دارای مقدار  100مس می تواند با خوردن 

می باشد که این عناصر در فعل و انفعاالت آنزیمی  مناسبی از عناصر مختلف مانند منگنز , مولیبدن و به خصوص روی

 .(12بدن نقش دارند)

 

 ارزش دارویی قارچ ها:

با توسعه روز افزون علم وتکنولوژی و روی آوردن به زندگی ماشینی که سبب کاهش فعالیت بدنی انسان ها شده است, 

ی های قلبی و عروقی شده است. به توصیه ی چاقی مفرط بین افراد جامعه شیوع یافته و همین عامل باعث گسترش بیمار

کارشناسان علم تغذیه , یکی از راه های موثر برای مقابله با چاقی , روی آوردن به غذاهای مغذی و حذف چربی ها از 

رژیم غذایی است که در این میان, قارچ با داشتن ویتامین ها و مواد معدنی گوناگون و اسیدهای آمینه ضروری بدن می 

قارچها حاوی ویتامین های . (6به عنوان یک غذای سالم در سبد خانوار جایگزین مناسبی برای گوشت قرمز شود) تواند

و ...هستند. آثار ضد ویروسی )موثر برای جلوگیری از  C,نیاسین , بیوتین , ویتامین  B1   ,B2  ,B6شامل  Bگروه 

 (7( در قارچ "شی تاکه" به اثبات رسیده است.) HIVویروس 

سلول های خونی قرمز کاهش می دهد. ریسه های قارچ  O"والواریال والواسه آ "فعالیت همولتیک را میان گروه های 

"شی تا که " خاصیت ضد توموری دارند و خاصیت آنتی اکسیدانی "گنودرمالوسیوم" )قارچ دارویی معروف جهان ( به 

کاهش کلسترول, افزایش مقاومت بدن نسبت به بیماریهای قارچ ها همچنین در کاهش فشار خون, . (7اثبات رسیده است)

ویروسی و باکتریایی مؤثرند.دسته ای از قارچ ها باعث طراوت و شادابی پوست و کمرنگ شدن لک های پوستی می 

پروتئین . (7شوند. در این مورد قارچ را له می کنند و سپس به صورت تونیک روی پوست بدن می گذارند)

Pleurotus Ostreatus   شبیه پروتئین گوشت می باشد ولی به علت نداشتن کلسترول و چربی های مضر, مضرات

گوشت را ندارد و به لحاظ داشتن نوعی پلی ساکارید دیواره ی سلولی بدن را در مقابل انواع سرطانها و تومورها مقاوم 

 (4می نماید.)

 

 عناصر سمی در بستر:

منجر به جذب آنها شود که در این صورت مصرف قارچ با اشکال مواجه  وجود عناصر سمی در بستر قارچ ممکن است

خواهد شد . قارچ می تواند مقدار قابل توجهی از عناصر نقره و جیوه را جذب کند اما میزان جذب سرب حتی در موقعی 
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مقدار جذب که غلظت عنصر در بستر باالست نیز خیلی ناچیز می باشد . گونه های مختلف قارچ ممکن است از نظر 

 (4عناصر سمی با یکدیگر تفاوت داشته باشند.)

 

 اهمیت و فایده ی کشت قارچ:

 تأمین ماده غذایی سالم و سرشار از پروتئن برای خانواده ها -1

 استفاده درست از ضایعات )کاه و کلش برنج(-2

 ایجاد فرصتهای شغلی در روستا برای جوانان و زنان -3

 (2برای دامها )تأمین ماده غذایی مناسب  -4

 

 رده بندی قارچ ها:

قارچ ها در تغذیه انسان نقش مهمی ایفا می نمایند.قارچ ها به علت داشتن خصوصیات خاص جداگانه مورد مطالعه قرار 

می گیرند زیرا از یک طرف در بعضی شرایط شبیه گیاهان هستند و از طرف دیگر موارد بیولوژیکی با جانوران مشابه 

 (12ر کل قارچ ها را باید جزء گروهی از میکروارگانیسم ها در نظر گرفت.)می باشند ولی د

قارچ ها از نظر شکل ظاهری هم اختالفات زیادی با یکدیگر دارند.درعلم قارچ شناسی,قارچ ها به دو گروه بزرگ تقسیم 

 می شوند:

 قارچ های مفید -1

 (12قارچ های مضر.) -2

 گروه اول خود شامل سه گروه می باشند:

 قارچ های خوراکی -1

 قارچ های صنعتی )در صنایع غذایی استفاده می شوند.( -2

 (12قارچ های عامل )تنظیم کننده جریانات زیستی( .) -3

وجود بعضی قارچ ها برای گیاهان ضروری می باشند , زیرا بوسیله ی آنزیمهای خود بعضی از فعل و انفعاالت را 

 (12صنعتی و عامل وجود نمی داشت تعادل بیولوژیکی در دنیا بهم می خورد .)تنظیم می کنند. اگر گروه قارچ های 

 گروه دوم هم , به سه دسته تقسیم می شوند:

 قارچ های بیماری زا )بیماری های قارچی گیاهان( -1

 قارچ های فاسد کننده مواد غذایی -2

 (12جانوران پیدا می شوند.)قارچ های محرک : این قارچ ها روی بدن موجودات زنده مثل انسان و   -3

 

 فرق بین قارچ ها و گیاهان:

قارچها کلروفیل ندارند و قادرند با شرایط مختلف خود را تطبیق دهند . قارچ ها می توانند ساپروفیت , انگل  -1

 )پارازیت( و یا همزیست )میکروریز( باشند یعنی با گیاهان آلی سبزینه دار مشترکا زندگی کنند.

 بوسیله ی مواد آلی تغذیه می شوند )مواد آلی پوسیده گیاهی(قارچ ها -2

 مواد آلی را بوسیله ی آنزیم های که ترشح می کنند سنتز می نمایند.-3

 قارچ ها نهان زادند یعنی گل ندارند و دستگاه تولید مثل آنها پنهان است. -4

 قارچ ها توسط هاگ )اسپور( یا میسیلیوم تکثیر می شوند. -5

 (12مرفولوژی اشکال زیادی دارند.) ازنظر -6
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 فرق بین قارچ ها وجانوران:

 قارچ ها سیستم خونی و عصبی ندارند. -1

 قارچ ها قادر به حرکت نبوده و جابه جا نمی شوند. -2

 تعداد کمی از قارچ ها با جانوران همزیست هستند. -3

 ی باشند.(قارچ ها از مواد آلی تغذیه می کنند. )تا حدی شبیه جانوران م -4

 (12قارچ ها در جداره ی  سلول خود دارای کیتین هستند که از این نظر هم با جانوران مشابهت دارند.) -5

 

 رفولوژی قارچ های خوراکی:وم

قارچ خوراکی اصطالحی است که به پیکره ی قارچ های گوشتی اطالق می شود و متعلق به گروههای مختلفی از قارچ 

و زیر شاخه ی    Hymenomycetesرچ های خوراکی متعلق به رده ی هاست.تعداد زیادی از قا

Basidiomycotina   (1هستند) .:بخش های سازنده قارچ های خوراکی به شرح زیر می باشند 

 

 :(Cap or Pileus)( کالهک قارچ ها 1

باشد.البته اندازه ها, کالهک بخش گسترش یافته ی کارپوفور است  که ممکن است سخت, گوشتی, غشایی یا کرکی 

 (1رنگها و شکل های متنوعی از آن وجود دارد.سطح کالهک ممکن است صاف, پرزدار یا خشن باشد.)

 

 :   (Lamellae) ( تیغه های قارچ ها2

تیغه ها در زیر کالهک قرار دارند که به طور شعاعی از نوک ساقه تا لبه ی کالهک کشیده شده اند.تیغه در سطح خود 

 (1اسپورهاست. با تغییر رنگ اسپورها, تیغه ها نیز تغییر رنگ می دهند. )حامل 

نحوه ی اتصال تیغه ها به پایه کمک زیادی به شناسایی قارچ ها می کند.هنگامی که تیغه ها به پایه متصل نیستند یا 

د و زاویه قائم ایجاد می کنند به آنها اتصال اندکی دارند به آنها آزاد و هنگامی که تیغه ها به طور مستقیم به پایه چسبیده ان

متصل و هنگامی که تیغه ها با بخش کوچکی به پایه چسبیده اند ,به این حالت به اصطالح نیمه متصل می گویند.هنگامی 

که تیغه ها به صورت مخروطی سراسر پایه را پوشانده باشند در اصطالح , غیر معمول نامیده میشوند. اگر در نزدیکی 

 (1ل تیغه ها به پایه شکافی به وجود آید,به این حالت موجدار می گویند.)محل اتصا

 

  ساختمان تیغه ها:

نامیده می شود, ساخته شده است.این رشته ها ممکن است به  (Trama)مرکز تیغه از رشته های میسیلیومی که تراما 

صورت موازی و یا تنیده به هم قرار گیرند. البته سلولها ممکن است کشیده یا کوتاه باشند.بعد از تراما , هایمینیوم زیرین 

تیغه زاویه قائم به  قرار دارد.هایمینیوم زیرین , سلولهای گرزی شکلی تولید می کند که با هم موازی هستند و با سطح

زائده ی تیغ مانند, بنام استریگما  2-4است که  (Basidia)وجود می آورند. نام این سلولهای گرزی شکل بازیدیا 

(Sterigmata)  دارد و روی این ساختار , بازیدیوسپورها تولید می شوند. در میان بازیدیا سلول های عقیم فراوانی

ورم بادکنک مانند نیز وجود دارند که بزرگتر از بازیدیا بوده و سیستیدیا یافت می شوند.تعدادی برجستگی مت

(Cystidia)  نامیده میشوند که از نظر شکل ظاهری مشابه بازیدیا هستند.همچنین برجستگی هایی وجود دارند که

یدیا با هم هایمینوم را نامیده می شوند. سیستدیا , پارافیزها و باز (Paraphyses)کوچکتر از بازدیدیا بوده و پارافیز 

تشکیل می دهند. بازیدیوسپورها می توانند اشکال و رنگهای متفاوت و نیز لبه ی صاف یا خشن داشته باشند. اسپورها 

اسپورها . خیلی کوچک هستند و با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند اما تعداد زیاد آنها مانند گرد و غبار به نظر می رسند

ند و تولید اندام بارور کنند.تولید اسپور توسط کارپوفورها به میزان زیادی صورت می گیرد. می توانند جوانه بزن
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اسپورها توسط باد منتشر می شوند و روی زمین یا میزبان مناسبی قرار می گیرند.زمانی که اسپورها در مکان مناسبی 

می کنند و هیف ها ,  (Hyphae)دی بنام هیف قرار میگیرند, در شرایط مناسب جوانه می زنند و تولید اندام رشته مانن

میسیلیوم را به وجود می آورند.میسیلیوم برای دسترسی به غذا به محیط اطراف گسترش پیدا کرده و بعد از مدتی در 

 (1شرایط مناسب , پیکره ی قارچ را تولید می کند.)

 

 :(The stipe or stalk)( پایه یا ساقه قارچ ها3

الهک است که به آن ساقه ی کاذب نیز می گویند. بودن یا نبودن  پایه و نحوه ی اتصال آن به پایه, نگهدارنده ی ک

کالهک از مهمترین شاخصه هایی است که در شناسایی جنس قارچ ها نقش تعیین کننده دارد. در اغلب موارد پایه به 

که به این حالت , خارج از مرکز مرکز کالهک چسبیده است اما گاهی اوقات پایه به لبه ی کالهک متصل می شود 

(Eccentric)   می گویند. پایه ممکن است گوشتی یا سخت باشد. از نظر شکل پایه می تواند سیلندری باشد که در

سراسر طول خود قطر یکسانی دارد یا می تواند دوکی شکل باشد که در وسط متورم و در دو طرف مخروطی شکل 

 (1د که اندازه آن از باال به پایین کاهش می یابد و مخروطی شکل می شود.)است و نیز می تواند گرزی شکل باش

 

 : Volva (universal veil)( پرده عمومی 4

معروف است,  (veil)قبل از تمایز نهایی , تمام اندام بارور قارچ قبل از ظاهر شدن با بافت ظریفی که به پرده عمومی 

پرده پاره می شود و همانند یک فنجان , قسمت پایینی پایه را احاطه می  پوشیده شده است. همزمان با رشد کارپوفور,

 (1کند. گاهی اوقات ممکن است پرده روی لبه ی کالهک باقی بماند)

 بر اساس بودن یا نبودن پرده و حلقه , قارچ ها به چهار گروه تقسیم می شوند:

 ,Amantiaقارچ هایی که هر دو مجموعه را دارند مثل جنس -1

 ,Agaricusقارچ هایی که فقط حلقه دارند مثل جنس -2

 وValvariellaقارچ هایی که فقط پرده دارند مثل جنس -3

 Marasmius  oreades (1)قارچ هایی که هیچ کدام را ندارند مثل -4

 

 ارزش اقتصادی تولید قارچ خوراکی:

ست. آموزش یکی از ارکان اصلی در قارچ محصولی بسیار حساس و مورد هجوم بسیاری از بیماری ها و آفات ا

پرورش قارچ محسوب می شود. همه پرورش دهندگان باید از آموزش بهره مند شوند. نظافت, رعایت مسائل بهداشتی, 

مدیریت تولید و به طور کلی در تمام موارد , آموزش پرسنل از اهمیت خاصی برخوردار است که متأسفانه جدی گرفته 

ا در زمینه های مذکور , کالس های آموزشی برگزار می شود.وجود یک مرکز فروش برای نمی شود. در اکثر کشوره

 (8ثبات قیمت و ارئه خدمات و صادرات هر محصول ضروری است که قارچ نیز از این قاعده مستثنی نیست.)

شده , نوع ساختمان  درآمد حاصل از قارچ خوراکی تحت تاثیر عوامل مختلف  تولید قرار می گیرد . سیستم تولید انتخاب

و مصالح مورد استفاده , میزان پیچیدگی و گرانی ماشین آالت و دستگاههای هوادهی و میزان سرمایه گذاری اولیه از 

امروزه تولید قارچ هم با روشهای سنتی در سالنهای . (12جمله عوامل تعیین کننده ارزش اقتصادی قارچ خوراکی است)

سیستمهای پیشرفته هلندی , سالنهای بزرگ ,ماشین آالت مدرن و تکنولوژی پیشرفته پالستیکی و هم با استفاده از 

صورت می گیرد. میزان سرمایه گذاری در هر یک از این روشها متفاوت بوده و به تناسب آن میزان تولید و کیفیت 

خوراکی بسیار مشکل است  محصول تولید شده نیز تفاوت دارد. لذا ارائه تصویری دقیق از میزان درآمد حاصل از قارچ

اما تحت هر شرایطی تولید کننده می تواند با تنظیم برنامه مناسب و اعمال مدیریت صحیح در نحوه ی استفاده از عوامل 

تولید,میزان درآمد خویش را افزایش دهد. درآمد هرکشت و صنعت تولید قارچ خوراکی عموما" به میزان برداشت 
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ی کامل خواهد داشت. در سیستمهای پیشرفته تولید قارچ خوراکی ,هدف نهایی تولید محصول, کیفیت و قیمت آن بستگ

 (12درصد قارچ درجه یک میباشد.) 70حداقل 

  :شود میزان محصول حاصل از یك تن كمپوست به شرح زیر طبقه بندي مي

  قارچ kg 135 تولید نامطلوب : كمتر از

  قارچ kg 135 – 160 تولید ضعیف : حدود

 قارچ kg 160 – 180 : نسبتًا مطلوبتولید 

 قارچ kg 180- 190 : تولید خوب

 قارچ kg 200 تولید عالي : بیش از

درصد به ارقام فوق افزود   50كامل قارچ )باز شدن كالهك( صورت گیرد، می توان حدود  چنانچه برداشت پس از رشد

ازارپسندي آن را بشدت كاهش دهد. لذا در ذكر است كه برداشت پس از رشد کامل قارچ ممکن است ب ولي الزم به

 (20صورت تمایل به افزایش میزان محصول درجه یک میزان تولید نهایی محصول تا حدودی کاهش می یابد.)

 

 : مزایاي كشت قارچ خوراكي نسبت به دیگر محصوالت كشاورزي

طبیعی از طبیعت جمع آوری می : برخالف قارچهایی که به طور  اطمینان از خوراكي بودن قارچ كشت شده -1

  شوند,درباره ی قارچهای پرورشی این اطمینان خاطر وجود دارد که حتما خوردنی است.

مقدار زیادي از ضایعات كشاورزي در محیط مانده و استفاده صحیح از  جلوگیري از آلودگي محیط زیست : ساالنه -2

كشاورزي)از قبیل  میلیون تن ضایعات 20كند. طبق آمار ساالنه حدود ميماندن در محیط ایجاد آلودگي  شود و باآنها نمي

 توان با استفاده از این ضایعات در پرورش قارچ خوراكيروند كه ميکاه و کلش برنج , گندم , جو و غیره(  از بین مي

نوان غذاي دام و طیور بع عالوه بر تولید قارچ خوراكي، از كمپوست باقیمانده به عنوان كود آلي و در برخي موارد

كشاورزي سریعتر شده و جلوي آلودگي محیط زیست نیز  استفاده كرد كه با تولید قارچ خوراكي چرخه تجزیه شدن بقایاي

  .شود گرفته مي

شود كه بتوانیم شرایط نامساعد ها پرورش داد و این امر باعث مي قارچ را مي توان در محیطهاي سربسته و سالن -3

  .ترل كنیممحیطي را كن

توان چندین بار در سال قارچ كوتاهي دارند و به همین منظور مي قارچها نسبت به بسیاري از محصوالت دوره رشد -4

  .باعث شده كه حرفه ی سودآوري باشد برداشت شود و همین امر

  .آیدامروزه بعنوان یك غذاي لذیذ و كامل و مفید در دنیا به حساب مي قارچ خوراكي -5

توانیم با ایجاد طبقات مختلف از سطح به نحو احسن استفاده سربسته مي ستفاده مفید از واحد سطح: در یك محیطا -6

  .كنیم

گیرد از اشتغالزائي باالئي سطح محدودي كه مورد استفاده قرار مي ایجاد اشتغالزایي باال: پرورش قارچ نسبت به -7

 .برخوردار است

 .واحد سطح نسبت به سبزیجات و گیاهان گلخانه اي دارد محصول را در قارچ خوراكي بیشترین میزان -8

بعضی از قارچهای خوراکی از قبیل پلوروتوس , در تجزیه ی کاه موثر است و می توان از آنها به منظور تبدیل کاه  -9 

 (19) .به یک جیره ی غذایی غنی و پر ارزش برای حیوانات اهلی استفاده کرد

 

 ب:قارچ در غرپرورش 

در اکثر کشورهای پیشرفته غربی, صنعت تولید قارچ از هم تفکیک شده اند و هر بخشی را شرکت هایی به طور مجزا و 

مستقل اجرا می کنند.یعنی شرکت هایی هستند که کارشان فقط تهیه ی مواد اولیه است و آن را به واحد کمپوست سازی 
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استفاده از ماشین آالت و تکنولوژی پیشرفته در تناژ باال , فقط تحویل می دهند. همچنین واحدهای تولید کمپوست با 

کمپوست تولید می کنند و کمپوست کشت شده را به پرورش دهندگان می فروشند. ضمنا" کارخانه تولید بذر به طور 

وست کشت پرورش دهنده قارچ نیز کمپ. (13مستقل , بذر تولید می کند و آن را به تولید کنندگان کمپوست می فروشند)

شده را خریداری و در سالن های پرورش , قارچ را تولید می کنند.شرکت های تجاری , قارچ را از پرورش دهندگان 

تحویل می گیرند و در بازار توزیع می کنند.نتیجه اینکه در غرب, صنعت قارچکاری به پنج بخش عمده تقسیم می شود و 

بر موارد فوق الذکر ,مراکز تحقیقاتی موجود در آزمایشگاه ها روی هیچ بخشی در بخش دیگر دخالت نمی کند. عالوه 

کمپوست , بذر و پرورش تحقیق می کنند و دست آوردشان را جهت باال رفتن کیفیت و کمیت قارچ ارائه می دهند. 

 .(12ند)ضمنا" در تمام موارد تولید به تکنولوژی و ماشین آالت , اتکاه و از حداقل نیروی انسانی استفاده می کن

 

 قارچ در ایران:پرورش 

تولید و پرورش قارچ در کشور ایران از سابقه نسبتا طوالنی برخوردار است وزمانی که مهندس پیرایش برای اولین بار 

مزرعه پرورش قارچ را در کشور تأسیس کرد, کمتر کسی فکر می کرد که تولید قارچ به صورت فراگیر  1354در سال

 35آغاز شود و با استقبال بی شمار عالقه مندان این حرفه و تالش مسئوالن به تولید سالیانه و با این حجم در کشور 

 (3هزار تن قارچ برسیم و ایران جزء معدود کشورهای پرورش دهنده قارچ در دنیا مطرح گردد.)

دی مجبور است در ایران اکثر واحدهای قارچ کاری , کوچک و در سطح کشور پراکنده اند  بنابراین مدیر هر واح

خودکفا باشد  یعنی مواد اولیه تولید را فراهم آورد ,کمپوست را خودش بسازد. بذر راهم خودش تولید کند, پرورش قارچ 

هم به عهده ی خودش است و محصول تولید شده را هم خودش باید در بازار به فروش برساند. حتی برای جلوگیری از 

ا هم انجام دهد. بنابراین مدیر یک واحد تولیدی در ایران باید انرژی و وقت خود را خرابی قارچ مازاد , باید کار بلنچ ر

صرف بخش های مختلف تولید کند. اگر کمبود دانش فنی پرسنل , پایین بودن وجدان کاری , نداشتن ماشین آالت تولیدی 

دی قارچ کاری در ایران " را برای تولید و مکانیزه نبودن تولید را هم به مشکالت فوق بیفزاییم, بهتر است عبارت " تراژ

 .(13و پرورش این محصول به کار ببریم)

 

 :( Oyster mushroom )قارچ خوراکی صدفی 

در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری محدودیتهای عمده ای در امر کشت و پرورش  وجود گرما و هوای مرطوب

 Lentinula) و قارچ شی تاکه  (Agaricus  bisporus )یقارچهای خوراکی متداول  مانند قارچ دکمه ا بسیاری از

edodes) گرمسیری بوده و در این  ایجاد میکند . قارچ چینی با رشد بر روی کاه برنج ، قارچی مناسب برای مناطق

صدفی ، نسبت به سایر قارچهای خوراکی ، بسیار  مناطق از اهمیت زیادی برخوردار است . کشت و پرورش قارچهای

از آنجا که شکل میوه ی رسیده این قارچ شبیه صدف دریایی است, به این نام معروف شده . (14و کم هزینه است) ارزان

است .گونه ها و نژادهای مختلف این قارچ به رنگ های گوناگون از سفید تا خاکستری , صورتی و طالیی در جنگل ها 

" است  Pleurotus . Ostreatus ونه ی معروف آن  "و روی چوب های  در حال پوسیدن به وفور دیده میشوند.   گ

انتخاب و . (7که به رنگ خاکستری تا سفید در کشورهای مختلف به میزان گسترده ای تولید و مصرف می شود)

درآمدی مناسب باشد . گونه های"  این قارچ در صنایع غذایی  برای کشاورزانی با درآمدهای محدود میتواند منبع پرورش

گرمسیری و نیمه گرمسیری از رشد مطلوبی  " از جمله قارچهای خوراکی میباشند که در مناطقپلوروتوس

پلوروتوس در کشورهای جنوب شرقی اسیا ، اروپا و آمریکا بسیار رایج است و در طول  کشت. (19برخوردارند)

راحتی مواد سلولزی را  و بهرشد میتوان آن را پرورش داد . اغلب گونه های آن رشد میسیلیومی باالیی داشته  فصول

تخمیر ) کمپوست شدن ( تجزیه نموده و مورد استفاده قرار دهند  کلونیزه میکنند به گونه ای که قادرند این مواد را قبل از

 (14باالیی دارند.) . لذا قدرت ساپروفیتی



158 
 

کیفیت  قدرت تولید باال و متعددی از قارچ پلوروتوس شناخته شده اند که با برخورداری از در حال حاضر گونه های

پلوروتوس میتوانند بر روی چوبهای  مناسب ، در شرایط حرارتی باال نیز رشد مطلوبی دارند . بسیاری از گونه های

سخت و بقایای چوبی از جمله خاک اره و ضایعات کاغذ و بقایای  پوسیده یا در حال پوسیدن و نیز در سطح تمام چوبهای

بقایای آگاو ،  ستها ، ساقه ها و برگها ( ، ساقه های سبز موز ، پوست غوزه پنبه ، کنجاله پنبه ،پو تفاله قهوه ، ) قهوه

 (19). کنجاله سویا و بسیاری از مواد لیگنوسلولزی دیگر رشد کنند

د خواص دارویی این قارچ از ابتدا مورد توجه مردم چین و یونان باستان بوده است و از آنجا که طعم و مزه گوشت دار

ایرانیان نیز از این قارچ لذیذ استفاده می کنند. این قارچ در جنگل های شمال و مناطق غرب کشور در فصول بهار و 

پاییز به چشم می خورد و ساکنان این مناطق عالوه بر برداشت طبیعی , این قارچ را به شکل سنتی در منازل خود کشت 

-کشورهای در حال توسعه پرورش گونه  احیای اقتصاد کشاورزی  دراز نظر تغذیه و رفع گرسنگی و نیز . (7می دهند)

میزان  2000در سال   . امتیاز باالیی برخوردار است های پلوروتوس نسبت به سایر قارچهای خوراکی از اهمیت و

 افزایش یافته است 1990متریک تن در سال  909000، به  1987متریک تن در سال  169000تولید قارچ صدفی از 

  Pleurotus (و کشت7بهترین بستر رویشی در ایران برای قارچ صدفی , کاه و کلش برنج و گندم است.). (19)

spp(.11روی کاه برنج اغلب انجام می شود) 

اندامهای باردهی قارچ و راندمان  آنچه درمورد قارچهای صدفی مهم و قابل توجه است ، تبدیل توده سابستریت بستر به 

نظر تولید قارچ در دنیا ، حداکثر میزان تولید محسوب میگردد .  درصد است که از 100لب با بیش از بیولوژیکی آن اغ

 درصد به صورت 20درصد توده  به صورت گاز دی اکسید کربن ،  50تخریب کاه خشک ، حدود  در مراحل تجزیه و

باردهی قارچ میشود  به  اندامدرصد نیز تبدیل به ماده خشک  10درصد به صورت کمپوست مصرف شده و  20آب ، 

سوبسترای بستر به قارچ تازه است و این امر کامال به  درصد توده تر 25طوری که این مقدار ماده خشک  معادل تبدیل 

قارچ صدفی در شرایط کامال بهداشتی و بدون استفاده از هرگونه . (19بستگی دارد) مرحله و زمان برداشت قارچ نیز

قارچهای صدفی حاوی . (4ی, سموم و خاک و با امکانات ارزان و در دسترس تولید می شود)کود شیمیایی و حیوان

درصد در منابع علمی  15 – 35قارچ مقدار آن برابر  پروتئین های اصلی و ضروری بوده که بر اساس وزن خشک

به عالوه این قارچها  . تندحاوی مقادیر قابل توجهی از اسیدهای آمینه آزاد هس گزارش شده است . این قارچها همچنین

های قارچ صدفی  از نظر  میباشد . تفاوتهای موجود در گونه B و ویتامین C از ویتامینهای مفید از جمله ویتامین مملو

پروتئین قارچ تحت تاثیر نوع ماده مصرفی در بستر و  میزان مواد غذایی  به چند عامل بستگی دارد . از جمله مقدار

 (19میزان ترکیب غذایی و عملکرد قارچهای نژاد پلوروتوس بسیار محرز است .) میباشد . تفاوتمیزان سوبسترا 

  : موجود در زمینه پرورش قارچهای صدفی ، به طور اهم به سه نکته باید توجه کرد در خصوص مشکالت

ههای مواد غذایی قابل فروشگا این قارچ خیلی سریع و زود فاسد میشود ، به نحوی که فقط به مدت چند روز در -1 

  . نگهداری است

در سالنهای پرورش ، سالمت کارگران حساس با خطر جدی مواجه است .  به علت پخش گسترده اسپورهای قارچ  -2

 یا کم اسپور قارچ که زواید کوتاه و گوشت ضخیم تری دارند ، مدت زمان بیشتری هم قابل نژادهای بدون اسپور

 توجه قرار میدهند. پرورش دهندگان قارچهای صدفی ، این ارقام را بیشتر مورد نگهداری میباشند . همچنین

الزم برای پیشگیری و مبارزه با آنها ،  حشرات زیادی وارد محل پرورش قارچهای صدفی میشوند که اقدامات – 3 

 (14) . توجه قرار دهند امری ضروری است که پرورش دهندگان باید مورد

این  . میباشد Sciarid و Phorid توجه حشراتی چون رچهای خوراکی ، قارچ صدفی بسیار مورددر مقایسه با سایر قا

در فضا و محیط اطراف قارچهای مزبور و قارچهای بالغ ، موجب پراکندگی و  حشرات با حرکت سریع و چرخشی خود

 (14) . آنها در محیط میشوند انتشار اسپور
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 تاکسونومی قارچ صدفی:

آنها موجوداتی هتروترف و جذب کننده غذا هستند . بعضی از آنها دارای  . دقیق از قارچها مشکل استبیان یک تعریف 

میکنند و همچنین ممکن  میباشند که بر روی سوبستره ) منبع غذایی ( گسترش می یابند . یا به درون آنها رخنه ریسه

شد ) بعضی ها در دیواره سلولی سلولز دارند ( . میبا است دیواره سلولی داشته باشند  که معموال جنس آن از کیتین

هسته غشاء دار ( میباشند که به صورت ساپروفیت ، همزیست و انگلی زندگی  ) موجوداتی چند هسته و یوکاریوت

جانوران تعلق ندارند و  میباشند و در سطح جهان انتشار جغرافیایی دارند و بدین ترتیب به سلسله گیاهان و میکنند . ثابت

جزء راسته  ( Pleurotus .Spp)  صدفی طبقه بندی میشوند . قارچ ( Fungus ) ر سلسله جداگانه قارچهاد

 .(19تاکسونومی آن در نمودار زیر نشان داده شده است) اگاریکالز و رده بازیدیومیست میباشد که جایگاه

 Fungi سلسله                                            

 Amastigomycota                شاخه         

 Amastigomycotina زیر شاخه                

                             Basidiomycetes رده

 Homo Basidiomgcetidae زیر رده        

 Hymenomycetes سری                        

  Agaricales راسته                                 

                            Pleurotaceae ده خانوا

 Pleurotus                                     (19) جنس

 

 گونه های قارچ صدفی:

تشار خصوصیات رویشی و مرفولوژی گوناگون میباشد و در سراسر دنیا ان قارچ صدفی دارای گونه های متفاوت با

پرورش  مردم آن و شرایط اقلیمی منطقه گونه ها و رقم های خاص ، رشد وبنا بر ذائقه و فرهنگ  . در هر کشوردارد

مردمان آنجا شرط اساسی موفقیت در  می یابند . انتخاب گونه مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه و فرهنگ و ذائقه

 (19تولید تجاری این قارج میباشد. )

 اند که معروف ترین آنها عبارتند از: گونه های زراعی پلوروتوس بیشتر از سایر جنسها شناخته شده

؛این قارچ یکی از بهترین گونه های شناخته شده در بین (Pleurotus ostreatus)پلوروتوس اوستراتوس  -1

قارچهای صدفی است که در سطح تجاری روی چوب , کاه و کلش غالت و سایر بقایای گیاهی کشت داده می شود. 

, درجه سانتیگراد است 16حرارت زیر معتدل در فصول پاییزوزمستان که درجه  باردهی قارچ در طبیعت در کشورهای

 (14صورت می گیرد.)

 Block , Tsao andتوسط  1985(؛این قارچ اولین بار در سال  florida Pleurotusپلوروتوس فلوریدا  ) -2

Han   از مناطق نیمه گرمسیری فلوریدای آمریکا گزارش شده است.این گونه نیز از نظر شکل ظاهری مانند

Pleurotus ostreatus  ولی کمی کوچکتر است.این قارچ نسبت بهPleurotus ostreatus  محصول بیشتری

 (14داشته و قادر است شرایط حرارتی باالیی را تحمل کند.)

( ؛ این قارچ به طور طبیعی در جنوب اروپا ,مناطق مرکزی آسیا و Pleurotus eryngiiپلوروتوس ارینجی ) -3

آفریقای جنوبی رشد می کند و به صورت پارازیت روی ریشه ی بعضی از گیاهان خانواده ی چتریان 

رشد می کند. بوی دلپذیر و کیفیت پخت مناسب آن را در ردیف  Ferula spو   Eryngium  campstrisیعنی

ب ترین گونه های پلوروتوس قرار داده است و در بازارهای اسپانیا , افغانستان , مراکش , هندوستان و ایران به مرغو

 (14صورت تازه و خشک یافت میشود. )
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( ؛ این قارچ در کشور تایوان به فراوانی کشت شده و تحت cystidiosus Pleurotusپلوروتوس سیستیدیوسوس )-4

است.متاسفانه این قارچ بوی تندی داشته و باب طبع بسیاری از مصرف کنندگان نمی باشد.  نام صدف تابستانی مشهور

(14) 

 Srivastavaو   Bano( ؛ روش کشت این قارچ توسط flabellatus Pleurotusپلوروتوس فالبال توس  )-5

کشت آن در سطح  ( از هندوستان گزارش شده است لیکن اطالعات کافی در مورد خصوصیات زراعی و امکان1962)

 (14تجاری در دست نیست. )

( ؛ قارچ با رنگ زردی که دارد از سایر گونه های Cornucopiae Pleurotusپلوروتوس کورونوکوپی ) -6

پلوروتوس قابل تشخیص است. کشت آن فقط در سطوح آزمایشگاهی انجام یافته است و در طبیعت روی چوب درختان 

 (14می کند. )بلوط ,انجیر , راش و غیره رشد 

( ؛ اینگونه از نظر ظاهری تا حدودی با سایر گونه های sapidus  Pleurotusپلوروتوس ساپیدوس  ) -7

Pleurotus ostreatus  اختالف دارد  اما مزه ی  آن شبیهPleurotus ostreatus  است . اینگونه قارچ دارای

 (14اسپورها سفید رنگ هستند. ) Pleurotus ostreatusدر صورتی که در  اسپورهایی به رنگ بنفش روشن است

 Kapoorو   Jandaik( ؛ این قارچ اولین بار توسط  sajor-Caju  Pleurotusپلوروتوس ساجرکاجو ) -8

( در هندوستان از طبیعت جمع آوری شده و از آن کشت خالص تهیه شده است سپس روشهای کشت موفقیت آمیز 1976)

یهای گیاهی انستیتو تحقیقات  کشاورزی هندوستان در دهلی نو مورد بررسی قرار آن در بخش قارچ شناسی و بیمار

گرفت. در مقایسه با سایر گونه های خوراکی پلوروتوس ,این گونه بسیار مناسب و مرغوب تشخیص داده شد.این قارچ 

تجاری در بسیاری به علت رشد آسان و باردهی عالی و شکل و مزه ی خوبی که دارد, به سرعت به صورت یک گونه 

از کشورها خصوصا" آسیای جنوب شرقی مورد بهره برداری قرار گرفت.این قارچ دارای خصوصیات بیولوژیکی زیر 

 است:

 این گونه در روی بسیاری از مواد سلولزی حاصل از بقایای گیاهی مزارع رشد می کند.-1

 کردن کلش یا کاه برای تولید قارچ کفایت می کند. به تهیه کمپوست کامل از بقایای گیاهی نیاز ندارد و تنها نرم-2

 می توان آن را در داخل جعبه ها ,کیسه های نایلونی و تورهای پالستیکی, سبدها, قفسه ها ,طبقه ها و غیره کشت داد. -3

از خیلی سریع بوده و اولین تولید محصول را می توان پس  sajor-Caju  Pleurotusمرحله ی پنجه دوانی قارچ  -4

 دو هفته برداشت نمود.

 نیازی به خاک پوششی نیست. -5

 درجه سانتیگراد( آن را کشت داد. 28تا  22می توان در دامنه وسیعی از حرارت ) -6

 (14مقدار تولید محصول در واحد سطح بسیار عالی و باالست. )-7

اقلیم خاص خود را جهت تولید ایده ال نیاز  میباشند که شرایط بهینه بستر و هرکدام از این گونه ها دارای رقمهای زیادی

بازار موجود است ، مربوط  اکثر قارچهای صدفی که در ایران پرورش داده میشود و به طور تجاری بذر آنها در . دارند

 فلوریدا میباشند . یا اینکه از رقمهای این گونه ها میباشند که به گونه های اوستراتوس ، ساجر کاجو ، پولمونارویس و

خاص از یکدیگر بر اساس خصوصیات آناتومی ، مرفولوژی ، و پرورشی تفکیک داده  این رقمها توسط شماره

 (19).میشوند

 

 : Oyster mushroom پرورش قارچ صدفی 

پرورش قارچ علمی است که با عمل صحیح ,منجر به موفقیت خواهد شد.دانش و اطالعات اندک برای این کار تولیدی 

که میخواهد در این کار موفق شود ,باید اطالعاتی جامع در زمینه پرورش و چند و چون آن داشته  کافی نیست .هرکس

باشد.اگرکسی با اطالعات ناکافی پای بر این عرصه بگذارد ,یا خود یا مصرف کنندگان را دچار مشکل میکند. البته 
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ایدار نخواهد ماند. برای پرورش موفقیت آمیز شانس هم میتواند موجب موفقیت یک نفر شود ولی قدر مسلم  این موفقیت پ

قارچ ,سه اصل اساسی وجود دارد که با کمک آنها میتوان در این کار موفق شد؛این سه اصل عبارتند از:تهیه بذر 

خوب,آشنایی با روش صحیح پرورش قارچ و به دست آوردن بازارهای خوب و مطمئن. به یاری این سه مهم ,موفقیت 

 (9رچ تا حدود زیادی دست یافتنی خواهد بود. )در امر پرورش قا

  : قارچ صدفی به صورت مجهز قسمتهای زیر مورد نیاز است جهت ایجاد یک واحد تولیدی

  آزمایشگاه تولید بذر –الف 

  انبار ذخیره کاه و کلش –ب 

  سالن کشت –ج 

 (19سالن انتظار) –د 

 

 بذر خوب: -1

که اگر خوب و محکم ساخته شود,میتوان به استحکام کل بنا امیدوار بود. گام بذر خوب همانند ستون یک ساختمان است 

نخست در امر پرورش قارچ ,تهیه بذری خوب و با کیفیت مناسب است .این بذر باید با توجه به نوع و شرایط آب و 

تخاب بد مطمئنا" هوای منطقه پرورش ,زمان پرورش و ذائقه مردمی که از محصوالت استفاده میکنند,گزینش شود. ان

 (9منجر به بروز معضالتی در امر پرورش و فروش قارچ خواهد شد.)

است از انتقال و پرورش میسیلیوم قارچ بر روی دانه غالت تحت شرایط  یا بذر قارچ عبارت ( Spawn ) اسپان

نمود که  استفاده ( mother culture ) کار باید از میسیلیومهای قوی و برگرفته از کشتهای مادری بهداشتی . جهت این

چنانچه  .تغذیه و بهداشتی انجام میگردد  این عمل توسط مؤسسات تحقیقاتی و با تجهیزات پیشرفته با رعایت اصول کامل

نژادی ، اصالحی و بهداشتی تهیه گردد . میسیلیومهای تولید شده  کشت مادری اولیه بدون در نظر گرفتن اصول به

اولیه و  ه بذر تولیدی فاقد قدرت و توان کافی جهت محصول دهی خواهد بود  لذا تهیه کشتنتیج ضعیف خواهند بود و در

جانبی ایجاد نگردد و عملکرد محصول  همچنین بذر مصرفی باید از مؤسسات و شرکتهای معتبر انجام گیرد تا مشکالت

 (9کاهش پیدا ننماید .)

-600که باید با سالن پرورش قارچ فاصله مناسبی داشته ) آزمایشگاه تولید بذر از بخش های مختلفی تشکیل شده است

 متر( و نباید در مسیر هوای آلوده قرار داشته باشد. بخشهای مختلف این آزمایشگاه عبارتند از:500

 الف( اتاق آماده سازی مواد غذایی؛

 ب( اتاق استریل مواد و لوازم؛

 )این اتاق باید با نور فرابنفش ضدعفونی گردد(؛ج( اتاق تلقیح مواد غذایی با هاگ یا میسیلیوم قارچ 

 د( اتاق ریشه دوانی؛

 ه( انبار مواد اولیه؛

 و( سردخانه؛

 ز( اتاقهای رفاهی.

ح( تجهیزاتی همچون انکوباتور )به جای آن میتوان از گرمخانه ی مجهز به ترموستات استفاده کرد( و دستگاه اتوکالو 

 (9بذر هستند.)نیز از اجزای اصلی آزمایشگاه تولید 

 در کشت قارچ در صورتی که از بذر آماده استفاده می شود به چند نکته باید توجه شود:

 کیسه نایلونی حاوی بذر )اسپان( قارچ سالم بوده و فاقد پارگی یا چسب خوردگی باشد. -1

یشه ها یا میسیلیوم قارچ دانه های اسپان )بذر( قارچ فقط به رنگ قهوه ای )رنگ غالت ( یا سفید )ناشی از رشد ر -2

 خوراکی ( بوده و فاقد رنگ سبز یا سیاه یا نارنجی )بیماری کپکی( باشد.
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 داخل نایلون بذر )اسپان( قارچ حالت دانه بندی داشته و در صورت چسبیدگی با فشار دست به راحتی دانه دانه شود. -3

 یف نباشد.پنبه درب نایلون بذر )اسپان( قارچ سالم بوده و آلوده و کث -5

 21درجه باالی صفر( تا  6-4در صورت تهیه ی بذر)اسپان( قارچ مناسب ,امکان نگهداری آن در یخچال )دمای  -6

 (10روز میسر می باشد.)

 

 :( Spawn )اسپان  ۀروش تهی

ا را ابتدا شسته برای تولید بذر قارچ  میتوان از دانه های گندم ,جو,ارزن ,برنج ,سورگوم و غیره استفاده کرد. این دانه ه

دقیقه میجوشانند تا نرم گردند ) ولی از  25تا  20و برای یک شب میخیسانند. آنگاه آب آنها را عوض کرده و برای مدت 

هم نپاشند ( سپس دانه ها را در الک می ریزند تا آب اضافی خارج و آب سطحی نیز تبخیر گردد.دانه ها را ضمن خشک 

طور یکنواخت خشک شوند. برای خروج آب اضافی میتوان از پنکه نیز سود جست. شدن باید زیر و رو کرد تا به 

پودر کربنات کلسیم به آنها افزود و به خوبی  %2همچنین میتوان برای جلوگیری از به هم چسبیدن دانه ها به میزان 

 1/0سانتیمتر و ضخامت  28x18مخلوط کرد. سپس کیسه های پالستیکی از جنس پلی پروپیلن مقاوم به حرارت به ابعاد 

سانتیمتر  4-5میلیمتر را انتخاب و تا نصف از دانه های آماده شده پر میکنند.آنگاه یک قطعه لوله پلیکا به قطر وارتفاع 

تهیه و دهانه کیسه را از داخل آن عبور می دهند. بعد لبه ی آن را دور حلقه بر میگردانند و به کمک نوار چسب روی 

 (14( و )9ند. )آن را محکم می ساز

پس از آن میتوان مقداری پنبه در دهانه کیسه قرار داد و پس از گذاردن یک الیه فویل آلومنیومی روی آن ,به مدت  

پوند ,استریل کرد. در نهایت این بذور را به داخل اتاق تلقیح  15درجه سانتیگراد و فشار 121یکساعت در حرارت 

 (14( و )9ل با کشت خالص قارچ که روی محیط غذایی رشد یافته, تلقیح میکنند. )انتقال داده و در شرایط کامال استری

تهیه کشت خالص قارچ اغلب به دو صورت انجام می پذیرد؛یا از راه کشت بازیدیوسپورها و یا از طریق کشت بافت 

,این کشتهای خالص را برای  اندام باردهی که هر دو روش مشکل  هستند. به همین دلیل اکثر تولید کنندگان بذر در ایران

بار نخست به صورت وارداتی تهیه کرده و بکار میبرند. پس از تلقیح , کیسه ها را در انکوباتور یا گرمخانه ی مناسب با 

روز میسیلیوم در توده ی دانه ها  12الی  10درجه سانتیگراد نگهداری می کنند.در این شرایط ,پس از  25+1دمای 

 .(14،9ای مصرف روی بستر آماده میشود)نفوذ کرده و بذر بر

 

 نگهداری بذر و ویژگی های آن:  1-2

بهتر است بذر را به فاصله اندکی پس از تولید مصرف کرد زیرا با گذشت زمان میسیلیوم قارچ متراکم شده در پخش 

بگذرد, از کیفیت آن یکنواخت بذر روی سطح بستر ایجاد مشکل خواهد کرد. عالوه بر این هر چه از زمان تولید بذر 

کاسته میشود ولی این کاهش کیفیت زیاد نخواهد بود و در عملکرد تأثیر چندانی نخواهد گذاشت. چون بذر قارچ به عنوان 

 (9یک آغازگر عمل می کند و وظیفه آن تنها شروع ریشه دوانی میسیلیوم در بستر پرورش قارچ است. )

درجه سانتیگراد قابل نگهداری خواهند بود. در هوای معمولی 5-6نه ی ماه در سردخا6بذرهای تولید شده برای مدت 

هفته سالم خواهند ماند. گر چه در اواخر این مدت رنگ بذر تقریبا قرمز یا  2-3اتاق ها و انبارها نیز این بذور حدود 

هوای گرم باید بذر تولیدی  در تابستان و. (9سیاه میشود. ولی این تغییر رنگ در کیفیت آن تأثیر چندانی نخواهد گذاشت)

را به فاصله اندکی پس از تولید مصرف کرد زیرا بذرها از شدت گرما دچار تنش میشوند. در مجموع , بهتراست بذر را 

خواهد افتاد و فاسد میگردد و چنانچه دمای محل  بیش از دو هفته نگهداری نکرد. چنانچه اسپان بیش از حد بماند آب

درون پالستیک شروع به رشد میکند  لذا یکی از شروط اساسی موفقیت در این  شد , میسیلیوم قارچمورد نگهداری باال با

بذر خوب نباید زیاد به هم چسبیده و حالت دانه دانه ای خود را از . (19،9از بذر سالم و قوی و تازه میباشد) کار استفاده

خمیری به خود بگیرد. همچنین نباید زیاد تغییر رنگ  دست داده باشد. بذر نباید هنگام مصرف در دست له شود و حالت
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داده و در آن آب افتادگی وجود داشته باشد.نبود کپک و سایر آلودگی ها نیز جزو ویژگی های مهم یک بذر قابل قبول 

 (15بذر قارچ باید جوان,سالم و عاری از آلودگی های قارچی و باکتریایی باشد. ). (9است)

 

 تهیه بذر: 1-3

ال پیش , یکی از مشکالت اساسی پرورش قارچ  صدفی ,تهیه بذر بود.این مشکل با گذشت زمان برطرف شد تا چهار س

و خوشبختانه در حال حاضر با افزایش واحدهای تولید بذر تقریبا مشکلی برای به دست آوردن بذر خوب و مطمئن وجود 

د بگذارند و میزان تولید قارچ به نحوی چشمگیر ندارد.این امر موجب شده که تولید کنندگان بسیاری پا برعرصه تولی

افزایش یابد. از سویی دیگر ,گونه های پرورشی نیز زیاد شده اند و به این ترتیب امکان انتخاب برای خریداران بذر و 

عرضه کنندگان بذر قارچ به دو گروه تقسیم میشوند. گروهی خودشان بذر . (9مصرف کنندگان قارچ فراهم گردیده است)

ا تولید می کنند و گروهی دیگر با واسطه آن را در اختیار تولید کنندگان قارچ می گذارند)واسطه ها(. قدر مسلم برای ر

تولید کننده ی قارچ  بهتر است که بذر را بطور مستقیم از تولیدکننده ی آن بخرد,چرا که بذر خریداری شده مطمئن تر و 

دسترسی به تولید کننده بذر ,می توان بذر خوب را از طریق واسطه های  ارزان تر است. در برخی شرایط به دلیل عدم

مطمئن نیز بدست آورد. عالوه بر این برخی از فروشندگان بذر برای کاالی خود تضمین میدهند که این مورد مطلوب 

جهاد کشاورزی ,سازمان  خریدار خواهد بود. برای اینکه بتوانید چنین بذری را پیدا کنید, میتوانید با مراجعه به ادارات

 .(9فنی وحرفه ای یا تولید کنندگان قارچ ,نشانی و تلفن تماس تولیدکنندگان بذر را بدست آورید)

 

 استفاده از کمپوست های قبلی بجای بذر: 1-4

اگر قبول کنیم که بذر قارچ عبارت است از یک آغازگر برای ایجاد شبکه میسیلیوم در کمپوست است بنابراین می توان 

آنچه را که دارای میسیلیوم قارچ خوراکی باشد,برای ایجاد شبکه میسیلیومی در کمپوست و تولید قارچ استفاده  هر

کرد.البته ناگفته پیداست که این روش بازده کمتری نسبت به استفاده از بذر قارچ دارد و در میزان محصول تأثیر منفی 

تهیه بذر روبه رو هستیم یا نمیخواهیم در شرایط نامساعدی مانند خواهد گذاشت ولی در پاره ای از شرایط که با مشکل 

گرمای تابستان هزینه خرید بذر را بر خود تحمیل سازیم و قصد داریم با هزینه اندک از سالن غیر فعال خود بهره 

ه کارگیری بذر بگیریم,می توانیم کمپوستهای قبلی را بکار ببریم. میزان تولید محصول در این شیوه تقریبا نصف روش ب

در این روش ابتدا . (9است اما کاهش هزینه خرید بذر تا حدودی کاربرد این روش را از لحاظ اقتصادی توجیه میسازد)

کمپوستهای سالمی را که به آفات و بیماریها آلوده نیستند,انتخاب کرده سپس طبق روند معمول ساخت کمپوست که بعدا" 

ر این روش فقط بجای استفاده از بذر قارچ در میان الیه های مواد زائد از شرح داده خواهد شد ,عمل میکنند.د

سانتیمتر از ضایعات مورد استفاده را در 10-15کمپوستهای قبلی بصورت الیه الیه استفاده میشود؛به این ترتیب که ابتدا 

فشرده از کمپوست قبلی می  سانتیمتر با الیه ای کامال" 2-3کیسه های پالستیکی ریخته سپس روی آن را به ضخامت 

پوشانند و این کار را تا پر شدن کیسه پالستیکی ادامه می دهند و پس از بستن دهانه کیسه کمپوست آماده خواهد بود.زمان 

پنجه دوانی در این شیوه کمتر از زمان پنجه دوانی کمپوستهای ساخته شده با بذر است و قارچ ها در چین اول سریعتر 

ول دوره کاری نیز در این روش کم است چون تعداد چین های برداشتی به دو تا حداکثر سه مرحله ظاهر میشوند. ط

در مجموع این شیوه میتواند در شرایط نامساعد محیطی یا در صورت نبود بذر مورد استفاده قرار . (9محدود میشود)

زگی وارد عرصه پرورش قارچ شده اند,توصیه گیرد و با هزینه کم مقدار مناسبی قارچ بدست دهد ولی به کسانی که به تا

 (9میشود که از این روش استفاده نکنند زیرا خطر آلودگی در این روش زیاد است. )
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 پرورش صحیح قارچ: -2

مکان پرورش قارچ راهگشا خواهد بود و هر چه بتوان به محیط رشد  تقلید از طبیعت امری است که همواره در انتخاب

مالحظه نمود  گردید و واحد تولیدی را در آنجا بنا نمود به موفقیت بیشتر نزدیک شده ایم  لذا باید یکطبیعی قارچها نزد

سالم بهترین مکان جهت انتخاب میباشند   که در شرایط طبیعی قارچها در کجا رشد میکنند محیط های مرطوب ، خنک و

جنگلهای اطراف آن انتخاب مناسبی خواهند بود . در  حاشیه دریای خزر و لذا از لحاظ تأمین رطوبت و تا حدودی دما ،

ایده آل میباشند و  حاشیه زاینده رود شرایط اقلیمی مناسبی خواهد داشت  چون که هم از نظر آب و هوایی استان اصفهان

خواهد و ارزان برنج بستر کشت مناسبی فراهم  هم شالی کاری در این مناطق انجام میگیرد , وجود کاه و کلش فراوان

داشتن امکانات و مواد اولیه مناسب به همراه اطالعات کافی ,میتواند تولید خوبی را نوید بخشد.پرورش قارچ . (19آورد)

کاری نیست که بتوان آن را بدون داشتن هیچگونه پیش زمینه علمی یا عملی یا حتی یکی از آنها محقق ساخت.خواندن 

از یک فرد تازه کار ,پرورش دهنده ای موفق بسازد. بلکه این امر تنها  کتب و جزوات آموزشی به تنهایی نمی تواند

زمانی امکان پذیر است که وی عالوه بر کسب اطالعات بطور عملی نیز در این زمینه فعالیت کند. همچنین بازدید از 

اشد.اگر کسی علم و عمل سالنهای پرورش قارچ نیز میتواند در ایده دهی به افراد و راه اندازی درست سالن آنها موثر ب

را با هم در آمیزد,میتواند در نخستین گام موفقیتی بزرگ نصیب خود کند؛موفقیتی که دیگران شاید پس از سالها به آن 

دست نیافته باشند.آزمایش ایده های نوین ,بکارگیری نیروهای بالقوه و استفاده از تجربیات مثبت دیگران نیز میتواند راه 

 (9تر سازد. )موفقیت را هموار

سر بسته صورت میپذیرد و درون سالن میتوان به طور مصنوعی شرایط ایده آل  هر چند که پرورش قارچ درون محیط

و همیشه باید در  نمود ولی به صرف انرژی نیاز خواهد داشت تا رطوبت ، دما و تهویه مناسب را ایجاد نمود را ایجاد

با شرایط طبیعی ایده آل خواهد بود . در  ور مصنوعی به هر حال متفاوتنظر داشت که شرایط بهینه ایجاد شده به ط

امکانات پیشرفته نیز میتوان شرایط مصنوعی و مناسب رشد قارچ را  وسط کویر لوت نیز درون سالنهای مجهز و با

را  کار در نظر داشت که چقدر انرژی صرف ایجاد این شرایط میگردد و چقدر صرف اقتصادی ایجاد نمود ولی باید

بکر و طبیعی با آب و هوایی مرطوب  کاهش میدهد؟ و چقدر کیفیت کار را پایین می آورد ؟ لذا هر چه بتوان به  محیط  

در آنجا احداث نمود بر کیفیت و کمیت کار افزوده میگردد و صرفه  و معتدل و اقلیم مناسب نزدیک شد و واحد تولیدی را

آزمایشات  پس از حصول اطمینان از آب سالم مکان مورد نظر و انجام. (19افزایش خواهد یافت) اقتصادی مجموعه

سالنهای پالستیکی و ساختمانهای ایجاد شده با  تجزیه آب باید اقدام به ایجاد ساختمانهای مربوطه نمود . تولید قارچ درون

را دارا میباشد و این تولید کدام از این دو روش محاسن و معایب خاص خود  مصالح ساختمانی امکان پذیر است که هر

 .(19بر اساس توان اقتصادی و امکانات موجود یکی را انتخاب میکند) کننده است که

 

 آماده سازی سالن: 2-1

ویژگی های کلی سالنهای پرورش قارچ در بخش تأسیسات پرورش قارچ بیان  شده است. اصوال" , گونه های پلوروتوس 

هوادهی مطلوب برخوردار باشند,پرورش داده میشوند.این محلها باید از گرمای  در محیطهای سر پوشیده ای که از امکان

زیان آور مصون باشند و بتوان رطوبت را در آنها به میزان مورد نیاز افزایش داد.به تجربه ثابت شده که باید از 

داشته و به میزان کافی پنجره سالنهایی استفاده کرد که سقف آنها عایق باشد,دیوارها و سقف , منفذی برای ورود آفات ن

در آنها تعبیه شده باشد. وجود پنجره های مورد نیاز در سالن بسیار مهم است  چون عالوه بر این که هوادهی را آسان 

متری از کف قرار گیرند و وسعت آنها حدود  1-5/1میسازد,باعث کاهش هزینه ها نیز میشود.پنجره ها باید در ارتفاع 

ن در نظر گرفته شود. پنجره ها باید مجهز به شیشه بوده یا اینکه امکان بستن آنها در زمانهای درصد کف سال 10-5

مورد نیاز وجود داشته باشد.کف سالن نیز باید سیمانی باشد تا بتوان آن را در صورت لزوم آب پاشی کرد و شست.در 

قارچ یعنی : حرارت , رطوبت , نور و تهویه  مجموع , سالن باید به نحوی ایجاد گردد که بتوان چهار اصل مهم پرورش
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در پرورش قارچ ,کنترل شرایط محیطی مانند رطوبت, برودت هوا و غیره ازعوامل بسیار . (9را در آن رعایت نمود)

مهم و اساسی محسوب می شوند که ظرفیت دستگاههای تامین کننده آنها باید نسبت به ظرفیت تولید دقیقا"  محاسبه و 

 (8)طراحی شود.

 

 سالنهای پالستیکی:

اولیه کم جهت احداث ، دارای مزیت میباشند . همچنین به دلیل اینکه در  ایجاد گلخانه های پالستیکی به سبب هزینه 

میباشند ولی  نور خورشید گرم خواهند شد و رطوبت را درون خود به خوبی محبوس میکنند مورد توجه زمستان با اندک

جهت افزایش میزان عایقبندی جدارها  عایقبندی مناسب از معایب این روش میباشند . البتهفرسوده شدن سریع و عدم 

الیه از پالستیک که ما بین آن پوشال برنج قرار گرفته باشد توصیه  میتوان تمهیداتی اعمال نمود . مثال یک پوشش دو

بردن قارچها  ید به کمپوست ها و از بینعالوه بر عایق نمودن جدارها از برخورد مستقیم نور خورش میشود . این کار

سادگی و عدم زایل شدن رطوبت میباشد   جلوگیری میکند. امتیاز خوب این روش تأمین رطوبت درون محیط پرورش به

گرانقیمت در دسترس نباشد جهت شروع ، سالنهای پالستیکی قابل  لذا چنانچه سرمایه اولیه جهت احداث ساختمانهای

 (19توصیه می باشند.)

 

 پاک سازی سالن:  2-1-1

سالنی که ما برای پرورش قارچ اجاره یا تأسیس میکنیم ,مطمئنا" از ابتدا مطابق با سلیقه و نوع کاری که میخواهیم انجام 

دهیم , نخواهد بود. بخصوص سالن اجاره ای ممکن است قبال مرغداری , دامداری یا کارگاهی بوده که نیاز به پاک 

ود وسایل غیر ضروری  برای کار پرورش قارچ ایجاد مزاحمت خواهند کرد بنابراین الزم وج. (9سازی خواهد داشت)

است که این وسایل بطور کامل از سالن خارج شوند  چون رطوبت موجود در سالن موجب پوسیدگی و زنگ زدگی آنها 

ید از سالن پرورش زدوده شوند میگردد و این گونه وسایل را به منابع آلودگی تبدیل میسازد.خاک و گرد و غبار نیز با

چون این مواد در راه گندزدایی سالن ایجاد مشکل کرده و منابع آلودگی را در خود حفظ می نمایند.محیط اطراف سالن 

نیز باید پاک سازی شود,چرا که وجود منابع آلوده کننده در پیرامون سالن باعث گسترش این آلودگی ها به داخل آن 

ی و ضایعات تولیدی سالن را باید از محیط اطراف آن دور کرد یا این که به نحوی آنها را معدوم میشود.زباله های قبل

ساخت که موجب جذب آفات و بروز آلودگی ها نشوند. عالوه براین هر سالنی دارای منافذی است که راه ورود حشرات 

راهم تا شرایط ایزوله و بسته بودن در سالن ف به شمار می آیند و این روزنه ها باید به وسیله کاغذ یا گچ مسدود شوند

 (9)آید.

 

 نصب تجهیزات و وسایل: 2-1-2

پس از آنکه سالن بطور کامل پاکسازی شد,نوبت به نصب وسایل مورد نیاز می رسد.بهتر است تجهیزات و داربست 

گندزدایی ,نصب این مورد استفاده قبل از ضدعفونی و آفت کشی در محل خود نصب گردند چون پس از انجام عمل 

امکانات موجب آلودگی سالن می شود.  نصب تورهای دانه ریز در جلوی درب ورودی و پنجره ها عامل مهمی برای 

جلوگیری از ورود و النه گزینی حشرات در سالن است. این کار در بهبود روند پرورش قارچ تاثیر بسزایی دارد و از 

تجهیزاتی که در سالنهای کوچک و بزرگ پرورش قارچ . (9کاست) مصرف حشره کش ها به نحو چشمگیری خواهد

صدفی تا حدودی مشترک هستند, عبارتند از :فن ها, سامانه های نوری, دستگاه رطوبت ساز, رطوبت سنج, دماسنج ها 

ید از ابتدا در و احتماال هیتر و کولر)یا چیلر(که در فصول تابستان یا زمستان مورد استفاده قرار میگیرند. این وسایل با

سالن نصب شوند و قبل از آنکه پرورش قارچ آغاز گردد,عملکرد آنها مورد سنجش قرار گیرد.به این ترتیب که شرایط 
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حرارتی , رطوبتی , تهویه ای و نوری سالن با استانداردهای مورد نیاز تطبیق داده شوند. چنانچه اشکالی وجود داشت 

 .(9ن رفع این اشکاالت در زمان پرورش قارچ کار درستی نیست)باید در جهت رفع آن  اقدام کرد چو

 

 ایجاد داربست:  2-1-3

در میان شیوه های مختلف پرورش قارچ صدفی ,مطلوب ترین روش استفاده از کیسه های پالستیکی است. برای کار با 

اهد بود که می تواند از این شیوه باید کمپوست ها به نحوی در فضای سالن آویزان شوند بنابراین نیاز به داربست خو

جنس چوب ,میله فلزی ,سیم فلزی و غیره باشد.داربست باید به گونه ای ساخته شود که کمپوستها پس از آویخته شدن 

که بتوان از حداکثر ظرفیت سالن بهره  برای یکدیگر و برای کارکنان مزاحمت ایجاد نکنند و بایستی طوری برپا شوند

انند به دو روش برپا گردند که از لحاظ تعداد کمپوستهای قابل نصب در واحد سطح متفاوت داربستها میتو. برداری کرد

را بر آن می نهیم ,تنها یک چوب یا میله فلزی به عنوان محور عمل می کندو « تک محوره»هستند.در شیوه اول که نام 

توان از اسکلت سقف نیز برای  تمام کمپوستها به صورت دو ردیفه از آن آویزان می شوند.در روش تک محوره می

آویختن کمپوستها استفاده کرد و آن را محور قرار داد.در این روش یک راهروی آمد و شد یک متری در میانه ی سالن 

سانتیمتر  80-90در نظر می گیرند.از این راهروی اصلی انشعاباتی به عنوان راهروی رسیدگی به کمپوستها به عرض 

سانتیمتر فضادر نظر میگیرند تا کمپوستهای کناری برای هم مزاحمت ایجاد  50حورها نیز پیش بینی میشود و بین م

نکنند. محورها از سقف آویزان می شوند یا روی اسکلت سقف قرار می گیرند.کمپوستها در این روش از هر محور به 

سانتیمتر و فاصله  30(از همدیگرروش دو ردیفه از نخ و حلقه آویخته میشوند.فاصله انتهای نخها)محل اتصال به محور

سانتیمتر است و طول آنها به  30سانتیمتر در نظر گرفته میشود چرا که قطر کمپوست ها تقریبا  90حلقه ها از یکدیگر 

کمپوست جای داد. هزینه ی روش تک  5تا 4سانتیمتر میرسد.در این شیوه می توان در هر متر مربع حدود 80حدود 

تواند برای آغاز کار بسیار مناسب باشد.همچنین در این شیوه می توان با آویختن یک کمپوست محوره کمتر است و می 

به انتهای کمپوست ردیف زیرین )ردیف دوم(  به گنجایش سالن افزود. حلقه های به کاررفته در این روش را می توان 

ها به داربست باید از نوع تابیده و نسبتا" از بازار تهیه کرد.نخ اتصال دهنده ی حلقه «شکل-حلقه اس»ساخت یا با نام 

کیلوگرمی را تحمل کند.جنس آن نیز باید نایلونی یا از انواع محکم دیگر 10کلفت باشد تا بتواند وزن کمپوست های 

 (9باشد.این نخها نباید پس از اتصال کمپوستها بچرخند و باز شوند. )

حوره است.حتی فواصل نیزدر این شیوه با روش تک محوری نیز همانند روش یک م«چند محوره »شیوه کار در روش 

یکی است.تنها تفاوت این دو روش وجود چند محور به جای یک محور می باشد.وجود این محورها باعث میشود که 

کمپوست را در متر مربع جای داد و به این ترتیب از فضای سالن به نحو  7 -10کمپوست در متر مربع بتوان 4-5بجای 

استفاده کرد. اطاقکها باید طوری باشد که در آنها امکان هوادهی وجود داشته و ورودی پنجره با منافذ بسیار ریز  بهتری

پوشانده شود و اطاقها باید قبل از کار با محلول کلر و وایتکس و ... ضدعفونی شود.به وسیله سمپاش هم می توان این 

 (2کار را انجام داد.)

 

 ضدعفونی سالن:  2-1-4

مختلف بیماریزا در سالنهایی که برای نخستین بار راه اندازی میشوند یا سالنهای متروکه ای که برای پرورش عوامل 

قارچ در نظر گرفته میشوند,به فراوانی وجود دارند.از آنجا که بهترین ,کم هزینه ترین و کم خطرترین راه برای مبارزه 

ه قارچ باید سالن نوساز یا جدید خود را به خوبی از این عوامل پاک با عوامل بیماریزا پیشگیری است بنابراین تولیدکنند

سازی کند.هرچند که از بین بردن کامل این عوامل تقریبا" غیر ممکن است ولی کم کردن آنها در حد امکان ,پاسخگوی 

ندزدایی نیازهای ما خواهد بود. بهتر است که سالن پرورش قارچ حدود یک هفته مانده به شروع کار پرورش ,گ

شود.انواع زیادی از مواد گندزدا وجود دارند که میتوانند برای عمل ضدعفونی مورد استفاده قرار گیرند.در این میان 
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بهترین آنها سمی است که عالوه بر اشکال فعال بیماریها بتواند بر هاگ آنها نیز تأثیر بگذارد  . فرمالین  سمی است که 

ر سالنهای پرورش قارچ به کار برده می شود.برای استفاده از این سم,محلول در حال حاضر برای گند زدایی اکث

لیتر در هر متر مربع از سالن مورد استفاده قرار می دهند,به این ترتیب که محلول 1-5/1درصد فرمالین را به نسبت 10

باید فضای سالن به مدت  پاشی تا حد شستن کامل سقف ,دیوارها و کف سالن انجام میگیرد.پس از پایان عمل ضدعفونی

ساعت کامال" بسته باشد تا بخارات حاصل از این سم روی نقاط مختلف سالن و درون روزنه ها و شکافهای 72-48

موجود در سقف و دیوار تاثیر بگذارد.  همچنین می توان از فرمالکس برای ضدعفونی سالن و ابزار موجود در آن سود 

تواند به منافذ سالن نیز رخنه و در حد نیاز آنها را ضدعفونی کند.البته بکارگیری جست.این ماده بصورت گاز است و می

هم زمان فرمالین )به صورت محدود( و فرمالکس نتیجه مطلوب تری را دربر خواهد داشت.سموم قوی تر و ضعیف تر 

ک به عنوان ماده گندزدا و دیگر هم تا حدودی سالن را گندزدایی و برای استفاده آماده می کنند.  بهره گیری از آه

 5گریزاننده حشرات در کف سالن و جلوی در ورودی برای ضدعفونی ته کفش سودمند خواهد بود. محلول فرمالین 

درصد نیز به این منظور به کار میرود؛به این ترتیب که حوضچه ای حاوی محلول فرمالین در جلوی در ورودی ایجاد 

ابزار موجود در سالن و آنهایی که بعدا" به سالن   چار میشوند که از آن عبور کنند.میشود و وارد شوندگان  به سالن نا

درصد(, الکل,وایتکس  و غیره ضدعفونی گردند.چنانچه این 5/2منتقل میشوند نیز باید با به کارگیری محلول فرمالین )

 .(9وسایل درست گندزدایی نشوند, در آینده موجب آلودگی سالن خواهند شد)

 

 زه با آفات:مبار

ناگفته پیداست که استفاده از حشره کش ها در طول دوره پرورش قارچ کاری نادرست است.حشره کش ها ضمن این که 

خطر آفرین هستند,ممکن است به میزان تولید قارچ و کیفیت آن نیز آسیب بزنند در ضمن  اکثر حشره کشها را به دلیل 

با توجه به تمام گفته های یاد شده   توان برای قارچ مورد استفاده قرار داد. درجه سمیت باال و دوره کارنس طوالنی ,نمی

به این نتیجه می رسیم که در مورد این مشکل نیز مثل تمام مشکالت دیگر ,پیشگیری بهترین راه حل است.تا قبل از 

د.بهتر است همانند عمل شروع کار می توان تقریبا از تمام سموم استفاده کرد بدون اینکه خطری متوجه کار ما شو

 (9ضدعفونی سالن ,مبارزه با آفات سالن جدید را حدود یک هفته مانده به شروع کار پرورش آغاز کنیم.)

 

 ساخت کمپوست: 2-2

کمپوست سازی عبارت است از فرآیندی که در طی آن مواد اولیه ی مورد مصرف  در بستر پرورش قارچ به نحوی  

ان بیشترین میزان قارچ را از آنها برداشت کرد.به موادی که به این نحو آماده می ترکیب و آماده سازی شوند که بتو

شوند,کمپوست میگویند.در پرورش قارچ صدفی  به روش کیسه ای ,کمپوست آماده شده به روش فوق را با مقدار کافی 

ین مجموعه نیز اصطالحا" بذر مخلوط و پس از پر شدن کیسه ,دهانه آن را بسته و از داربست آویزان می کنیم.به ا

 (9( و )8کمپوست گفته میشود. مهمترین ماده ی اولیه, بسترقارچ یا کمپوست است.)

ساخت کمپوست خوب میتواند کار تولید کننده را به طرز چشمگیری کاهش دهد و بر میزان قارچ تولیدی او تا حد زیادی 

به دنبال خواهد داشت.چنانچه کمپوست خوب فشرده نشده باشد بیفزاید.کمپوست ضعیف ,تولیدی با کمیت و کیفیت پایین را 

,بذر کافی نداشته و به صورت مطلوب عمل آوری نگردیده باشد عالوه بر این که تولید را به میزان زیادی کاهش 

ه باشد میدهد,موجب گسترش بیماری ها و آفات نیز می شود و این امر میتواند تا آخر دوره پرورش,گریبان گیر تولید کنند

 (9و به شدت او را بیازارد.)

 کلشهارا می توان به روشهای متفاوتی پاستوریزه نمود از جمله:

 جوشاندن -1

 مواد شیمیایی -2
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 غرقاب کردن -3

 (16بخار آب ) -4

 

 روش های کشت بذر قارچ در بستر:

رچ صدفی را برای خود انتخاب هر تولید کننده با توجه به وضعیت و امکانات خود می تواند یکی از روش های کشت قا

 کند.شیوه های مختلفی برای کشت قارچ صدفی وجود دارند که عبارتند از:

 الف( کشت در کیسه های پالستیکی؛

 ب( کشت در جعبه های پالستیکی یا چوبی؛

 ج( کشت در قفسه یا طاقچه ؛

 د( کشت روی پایه استوانه ای؛

 ؛یر( كشت در بطر

 ز( كشت روي كنده ي درخت؛

 (18کشت روی زمین به روش کپه کردن و غیره.) ه(

 (9در میان روشهای یاد شده ,بهترین شیوه ی کشت در داخل کیسه های پالستیکی است.)

 مزایاي روش كشت در كیسه هاي پالستیکی:

 ریسك كمتري نسبت به روشهاي دیگر كشت دارد. -1

 كنترل آسان آفات و بیماریها -2

 لامكان كشت در تمام طول سا -3

 بازگشت سریع سرمایه -4

 سرمایه گذاري اولیه كم -5

 (18امكان كشت در تمام طول سال ) -6

 (9این مزایا باعث میشوند که اکثر تولیدکنندگان قارچ صدفی از روش كیسه پالستیکی استفاده کنند.)

 

 :قفسه یا تاقچه کشت در

کردن بستر، پاستوریزه و پر کردن، بذر زني،  آمادهکشت در قفسه در یک نگاه عبارت است از : مرحله قبل از تخمیر و 

 (18تخلیه.) دوره نهفتگي، میوه دهي، برداشت محصول،

 

 : بطري کشت در

درجه سانتي گراد  18-17می کنند سپس آنها را در دماي  در این روش بطري ها را از بستر پر کرده و آن را استرلیزه

 (18).روز طول مي کشد که به مرحله میوه دهي برسد 20-25 درصد قرار مي دهند. حدود 70-65و رطوت 

 

   کنده درخت: کشت روي

درخت درمناطق معتدل وجود دارد. کشت روي قطعات بزرگ چوب و  دو روش اساسي براي کشت قارچ روي قطعات

را روي قطعات درخت مي ریزند و در شرایط مناسب رشد مي  کشت روي قطعات کوچک چوب که در این روش اسپان

 (18) .دهند
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 کشت در جعبه ی چوبی :

 نکات مهم در آماده سازی کمپوست:

 کلشها نباید زیاد بجوشد زیرا باعث ایجاد کپک سیاه می شود. -1

 باید آب اضافی کلشها تبخیر شود در غیر اینصورت باعث ترشیدگی میشود. -2

میسیلیوم های اولیه برای رسیدن به همدیگر باید انرژی سانتیمترخرد شوند در غیر اینصورت  3-7کلشها باید تااندازه  -3

 (16زیادی صرف کنند.)

مسئله دیگر در مورد ساخت کمپوست , میزان فشردگی آن است.باید سعی شود که تا حد ممکن  یعنی تا آنجا که قدرت 

 (4دست اجازه میدهد, مواد بستر را در کیسه های پالستیکی بفشاریم.)

به دیواره کیسه پالستیکی نیز الزم است,چرا که در غیر اینصورت  اکسیژن موجود در این محل و همچنین چسبیدن مواد 

نبود شبکه میسیلیومی قوی در آن , زمینه را برای گسترش بیماریها آماده می کند.عالوه بر این نچسبیدن مواد به 

ستیک بیرون بیایند و در نتیجه ی رشد پالستیک سبب میشود که قارچ های ریز نتوانند از سوراخهای قسمت سطحی پال

 (9در زیر آن از بین بروند.)

 

 تهیه امکانات و لوازم مورد نیاز: 2-2-1

کیسه پالستیکی مورد استفاده در پرورش قارچ به روش کشت در کیسه های پالستیکی , یکی از عوامل مهم  کار  

سانتیمتر است. کیسه های پالستیکی  80x40پرورش است.بهترین اندازه ای که برای این کیسه ها پیشنهاد می شود,

کوچک موجب اتالف وقت ,فضای مفید و مواد اولیه می گردند و در ضمن میزان محصول را کاهش میدهند.کیسه های 

سانتیمتر نیز  100x50بزرگتر نیز به علت وزن زیاد خود ایجاد مشکل میکنند.البته استفاده از کیسه های پالستیکی 

سانتیمتر است.همچنین می توان تا حدی که در کار  80x40استانداردترین اندازه همان کیسه های  مطلوب می باشد ولی

 (9مشکل آفرین نباشد,از کیسه های بلند و کم قطر تر نیز استفاده کرد.)

میلی متر برای پرورش قارچ بسیار  04/0-06/0ضخامت کیسه ها نیز مهم است . کیسه های پلی اتیلن با ضخامت 

هستند . این ضخامت روی تبادل اکسیژن و گاز کربنیک تأثیر می گذارد و رشد میسیلیومی را افزایش می دهد. مناسب 

کیسه های پالستیکی ضخیم به کمپوست نمی چسبند و مانع از بیرون آمدن قارچها می شوند , در نتیجه تولید کننده ناچار 

ارد. در مجموع می توان گفت پالستیک هر چه نازکتر و می شود این کیسه ها را به طور کامل از روی کمپوست برد

برای جلوگیری از جمع شدن احتمالی آب در داخل پالستیک, ته پالستیک را همان روز اول . (9شفافتر باشد ,بهتر است)

قبل از  بهتر است که همانند تجهیزات پرورش قارچ ,لوازم مورد استفاده در این کار را نیز. (2دو سوراخ ایجاد می کنند)

 (9آغاز پرورش آماده سازید تا با خیالی آسوده تر به کار بپردازید.)

 

 تهیه مواد اولیه: 2-2-2

بعد از انتخاب بذر , تهیه ماده مورد استفاده برای بستر پرورش قارچ  مهمترین عامل اولیه ی موثر در میزان تولید است. 

ر پرورش خود استفاده کرده و با تجزیه آنها ,مواد مورد قارچ از لیگنین ,همی سلولز و تا حدودی سلولز موجود در بست

نیاز خود را بدست می آورد بنابراین اکثر بقایای گیاهی که حاوی مواد فوق می باشند,می توانند در پرورش قارچ صدفی 

و غوزه های مورد استفاده قرار گیرند.موادی همچون کاه و کلش گندم ,جو , برنج, حبوبات و دانه های روغنی , ساقه ها 

باز نشده پنبه ,تفاله زیتون ,مواد زائد کارخانه چای خشک کنی, پیت و باگاس ,ضایعات کارخانه قند( , مواد زاید پسته , 

نی ,برگ درختان , شمشاد , ساقه های ذرت , برگهای موز , کاغذهای زاید و غیره می توانند برای تهیه بستر پرورش 

شیوه کلی آماده سازی این مواد مشابه است ولی برای هر یک از این پسماندها , . (9قارچ مورد استفاده قرار گیرند)

دستورالعمل های خاص وجود دارد که الزم االجرا هستند. به عنوان مثال  برای استفاده از کاه گندم  باید آن را به مدت 
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اخیر تحقیقاتی برای استفاده از  یک هفته کمپوست کرد در حالیکه این مدت برای کاه برنج نیاز نیست. در سالهای

در به کارگیری مواد نامبرده ,رعایت نکات  ضایعات شهری و پسماند غذاها در تولید قارچ صدفی انجام گرفته است.

دیگر نیز ضروری است. باید کوشید از موادی استفاده کرد که خشک بوده و در باران و برف نمانده باشند.مواد زاید 

میکروبی داشته یا دچار پوسیدگی و تخمیر شده باشند . عالوه بر این, وجود مواد خارجی تیز و مصرفی نباید آلودگی 

 (9برنده برای کسانی که کمپوست را می سازند و استفاده از مواد زاید سیاه شده نیز در کمپوست مشکل آفرین است.)

 

 (10ی اصلی کمپوست ) ( عناصرمغذی موجود در انواع کلش یا ماده2جدول                      

ماده  %N% P% K نمونه

 ارگانیک%

C% C/N% 

 30/72 59/45 60/78 85/0 11/0 63/0 کلش برنج

 58/73 09/47 20/81 07/1 19/0 64/0 کلش جو

 98 03/47 10/81 63/0 22/0 48/0 کلش گندم

ضایعات 

 نیشکر

43/0 15/0 18/0 - - - 

 18/49 18/49 80/84 40/0 20/0 10/0 خاک اره

 65 64/41 80/71 49/0 19/0 64/0 پوست بذور

 20/97 69/46 50/80 68/0 38/0 48/0 ساقه ذرت

 

 ه سازی مواد زاید:آماد 2-2-3

ضدعفونی مواد زاید یکی از مهمترین و حساسترین مسائل پرورش قارچ است.اکثر بیماریها و آفات از مواد زاید خوب 

تعدادی  الزم است که در اولین گام مواد زاید را به طور کامل گندزدایی کنیم. پاستوریزه  نشده نشئت می گیرند. بنابراین

از مواد زاید نیاز به خرد کردن ندارند )مثل پیت و باگاس,تفاله زیتون, برگ و غیره(, ولی بقیه )مثل کاه و کلش  گندم 

سانتیمتری خرد شوند؛ گرچه این کار به رغم  3-5,کاه و کلش برنج و غیره(نیاز به خرد کردن دارند که باید به قطعات 

فواید آن می تواند انجام نشود.  خرد کردن به منظور آماده سازی مواد اولیه بستر کشت و افزایش قدرت جذب آب و 

افزایش سطح تماس بستر با میسیلیوم قارچ و سهولت در پر کردن کیسه ها می باشد. بیشتر افراد تازه کار به دلیل آن که 

اه مخصوص خرد کردن کاه )چاپر( را در اختیار ندارند,این کار را انجام نمی دهند اما با انجام این عمل , هم کار دستگ

کردن با مواد زاید آسانتر میگردد و هم به دلیل فشردگی مناسب و یکنواختی کمپوست از میزان بیماریها کاسته میشود و 

می یابد.چنانچه از کاه برنج برای ساخت کمپوست استفاده میشود,  هم میزان محصول به نحو قابل مالحظه ای افزایش

درصد سبوس برنج  20سانتیمتری خرد کرد , یک شب در آب پاکیزه خیساند و با  4-6بهتر است آن را به قطعات 

 (15،9مخلوط کرد و پس از پاستوریزه کردن به مصرف رساند. )

 کمپوست سازی در مجموع دو مرحله دارد: 

 ر کمپوستتخمی -1

 (15پاستوریزه کردن کمپوست.) -2 

برخی مواد زاید زود تخمیر میشوند )مثل کاه برنج( ولی برخی دیگر از مواد زاید نیاز دارند که برای مدتی فرآیند 

کمپوست سازی روی آنها انجام شود تا تخمیرشان کامل گردد و به اصطالح نرم شوند. کاه گندم از جمله این مواد زاید 

شیوه جوشاندن مواد زاید به این ترتیب است که ابتدا آنها را در کیسه های نایلونی )از جنس کیسه کود . (15است)

شیمیایی ( ریخته و در حد امکان می فشاریم )کیسه های نایلونی از قبل با وایتکس ضدعفونی شده اند(. سپس کیسه ها را 



171 
 

اریم که آب تمام سطح یک یا دو کیسه موجود در بشکه را در بشکه های حاوی آب جوش قرار می دهیم و آنقدر می فش

بگیرد. توجه داشته باشید که تا قبل از به جوش آمدن آب از قرار دادن کیسه ها خودداری کنید  چون گرم شدن تدریجی 

آب موجب ایجاد مقاومت  در بعضی گونه های مشکل ساز در پرورش قارچ می شود. برای به جوش آوردن آب بشکه 

لیتری می توانید از دیگ  220توانید از هیزم , اجاق گاز یا شعله افکن استفاده نمایید.همچنین به جای بشکه های فلز  می 

گرم سم بنومیل را به ازای هر  20جوش استفاده نمایید.پیشنهاد شده که برای مقابله  با بیماریهای قارچی  می توان مقدار 

ب به نحوی است که وقتی یک مشت کاه را در دست فشار می دهید چند قطره لیتر آب استفاده کرد.  رطوبت مطلو100

 (4،9آب از آن بچکد.)

 

 استفاده ترکیبی از ضایعات: 2-2-5

مواد زاید گیاهی مختلف به رغم تشابهات کلی, اختالفاتی نیز دارند.یکی از این ناهمگونی ها در ترکیب این مواد است. 

اد زاید گیاهی مختلف شود و به این ترتیب ,در میزان محصول تولیدی از این تفاوت می تواند موجب ضعف و قوت مو

 (9آنها اختالف ایجاد کند.)

امکان دارد ماده ای از لحاظ بعضی از عناصر معدنی ضعیف و مثال از لحاظ پروتئین قوی باشد.عکس این مطلب هم می 

چکدام از مواد فوق برای بستر پرورش قارچ تواند در مورد ماده ای دیگر صدق کند اما در مجموع روشن است که هی

متعادل و در نتیجه کامال مناسب نیستند.برای تکمیل این مواد ,هم می توان از مکمل ها استفاده کرد و هم این که می توان 

از ضایعات به صورت ترکیبی سود جست.به این صورت که مثال دو ماده زاید یاد شده را که از لحاظ مواد معدنی و 

ئین  رابطه ی معکوس نسبت به یکدیگر دارند, با هم مخلوط کرده و در تهیه بستر پرورش قارچ مورد استفاده قرار پروت

داد. در این حالت دو ماده نام برده کمبودهای یکدیگر را جبران می کنند و بستری قوی برای پرورش قارچ به وجودمی 

 (9آید.)

 

 ترکیب ضایعات با بذر: 2-2-4

ید تخمیر و پاستوریزه شده حاضر هستند.تنها کاری که مانده, اختالط این دو و ساخت کمپوست اینک بذر و مواد زا 

است. رعایت بهداشت و کار در شرایط ضدعفونی شده در این مرحله نیز مانند مراحل قبلی بسیار اهمیت دارد.بهتر است 

و محیط مجاور آن را با وایتکس  که ابتدا مشمای نسبتا بزرگی را روی زمین پهن کرده  و سپس سطح این مشما

ضدعفونی کنید.محلول وایتکس را می توانید در سمپاش دستی مخزنی یا سمپاش بادی ریخته و نواحی مورد نظر را 

محلول پاشی کنید. دست ,بدن و لباس کار شما و کارگران نیز آلوده است.برای ضدعفونی آنها می توانید الکل را در 

مک آن تمام بدن را ضدعفونی نمایید.این عمل باید در تمام مراحل کار و پس از هر بار خارج اسپری دستی ریخته و به ک

شدن فرد از محوطه گندزدایی تکرار گردد.کیسه های پالستیکی را نیز می توانید با قرار دادن در آب جوش و گرداندن 

ه های حاوی مواد زاید را روی مشمای پس از کامل شدن عمل گند زدایی ,تعدادی از کیس آب در آن  ضدعفونی کنید.

پالستیکی خالی کنید سپس کار پر کردن کیسه های پالستیکی را آغاز نمایید.مقدار بذر مصرفی برای هر کیسه پالستیکی   

کیلوگرم کمپوست است. از آن جا که وزن تقریبی 100کیلوگرم به ازای هر  2-3درصد و به عبارتی دیگر  3-2

گرم بذر برای هر کیسه کافی خواهد بود .  250کیلوگرم است,بنابراین  8-10حدود  80x40ستیکی کمپوستها با کیسه پال

 مصرف بذر اضافی ,هزینه بی دلیلی را بر تولید کننده تحمیل می کند و ممکن است بر اثر افزایش درجه حرارت و 

CO2تشکیل شبکه  یدان عمل داده و در بستر به میسیلیوم قارچ آسیب برساند.مصرف بذر کم نیز به بیماریها م

 (9میسیلیومی را به تاخیر می اندازد,بنابراین بهتر است که مصرف بذر به اندازه باشد.)
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 روشهای زیر برای بذرزنی وجود دارد:

روش ناحیه ای:در این روش بر روی هر کیسه پس از پرشدن از کمپوست سوراخهایی در فواصل معین ایجاد کرده و  -1

 بذر را در آن می ریزند و سپس کمی کمپوست بر روی آن می ریزند. یک قاشق از

 روش مخلوط:کمپوست و بذر را با هم مخلوط کرده و سپس در کیسه می ریزیم. -2

روش الیه ای: ابتدا کمی کمپوست در زیر می ریزند سپس کمی بذر می ریزیم و بعد دوباره کمپوست و روی آن بذر  -3

انتها انجام می دهیم.در اینجا باید متذکر شد که مقدار بذر در هر الیه برابر باشد. اما بصورت می ریزیم این کار را تا 

کلی ابتدامخلوط می کنند سپس یک الیه بذر روی کمپوست می ریزند و بعد روی آن یک الیه نازک کمپوست 

اخت در سرتاسر کیسه پخش برای پر کردن کیسه های پالستیکی, هم  می توان بذر را به طور یکنو. (16میریزند)

کرد)این عمل به صورت دستی مشکل است و با دستگاه مخلوط کن عملی می شود(و هم می توان مواد بستر و بذر را به 

در پایان کار بذر پاشی آخرین عمل برای اتمام کار,بستن سر کیسه های پالستیکی . (9صورت الیه الیه استفاده کرد)

 (4است.)

انجام گیرد و سر کمپوست ها با چندین گره بسته شوند تا در آینده ناگزیر نباشیم که کمپوستهای افتاده  این عمل باید با دقت

را جمع آوری کنیم.سر کیسه های پالستیکی باید به خوبی کشیده و سپس جمع و بسته شوند تا کمترین هوا را در خود 

کمپوست ساخته شده ,محیطی بسته دارد . (9دوانی انتقال داد)جای دهند.پس از بستن سر کیسه ها باید آنها را به اتاق پنجه 

و این محیط باید تقریبا تمام نیازهای قارچ و خود کمپوست را تامین کند.تنها رطوبت و گازهای موجود در هوا هستند که 

ه که چندان معلوم نیست, به کمپوست راه می یابند. بنابراین ,کمپوست باید قوی و با بنیه ساخته شود تا نیاز به تقویت ثانوی

 (9نداشته باشد.)

کلسیم, پتاسیم, منیزیم, فسفر و سولفات ها نقش مهمی در رشد میسیلیوم دارند. در این میان کلسیم نقش اصلی را در فرآیند 

رشد بر عهده دارد.چهار ماده دیگر باوجود اهمیت فراوان آنها, در صورت باال بودن غلظت ,رشد میسیلیوم را دچار 

تالل می کنند. در ضمن,می توان با اضافه کردن مخمر به بستر کشت ,غلظت تیامین را به عنوان ویتامینی ضروری اخ

 (9برای افزایش محصول ,باال برد.)

 

 اضافه کردن مکمل ها: 2-2-6

برخی از مواد زاید مورد استفاده در ساخت بستر پرورش قارچ  از لحاظ یک یا چند عنصر یا ترکیب شیمیایی کمبود 

ارند. برای تکمیل بستر پرورش قارچ تا حدی که بتوان از آن استفاده مطلوب به عمل آورد, باید این کمبودها را جبران د

کرد.افزودن مکمل  های شیمیایی یا غذایی روشی مطلوب برای این کار است.افزودن پودر یونجه, دانه های خرد شده 

درصد (,کنجاله سویا,آرد سویا)حدود  5-20بوس  برنج )حدود درصد(,س 5-10چاودار,سورگوم ,گندم,سبوس گندم)حدود

درصد(, نیترات سدیم,نیترات  1-2درصد(,روغن پنبه دانه )به خصوص جزء اسیدلینولئیک آن (, آهک )حدود  5

کلسیم,اوره, سولفات آمونیوم و پتاسیم دی هیدروژن فسفات به عنوان مکمل های شیمیایی و غذایی نقش مؤثری در 

 (9کیفی و کمی محصول به دست آمده خواهد داشت.)افزایش 
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 (9( ترکیب برخی از مواد پرورش قارچ بر حسب درصد)بر اساس صد در صد ماده خشک()3جدول       

اجزا      

 درصد

 

 مواد غذایی

ماده 

 خشک

(DM) 

پروتئین 

 خام

(CP) 

فیبر 

 خام

(CF) 

چربی 

 خام

(EE) 

 خاکستر

(Ash) 

 انرژی خام

(GE) 

(kcal/kg) 

 کلسیم

Ca)) 

 فسفر

P)) 

 منیزیم

(Mg) 

 09/0 04/0 60/0 4004 0/10 92/0 0/39 3/3 1/90 کاه گندم

 18/0 05/0 70/0 3715 0/15 80/0 0/36 5/8 0/88 کاه برنج

 24/0 04/0 50/0 3642 0/15 72/0 0/37 0/4 0/93 کلش برنج

 - 15/0 50/1 3163 0/32 30/1 6/16 9/15 - آزوال

 37/0 56/0 13/0 4155 0/15 00/7 0/30 4/8 0/91 برنجسبوس 

 36/0 76/0 15/0 4395 0/5 00/3 0/9 5/15 0/91 سبوس گندم

 - 08/0 52/0 5372 0/4 00/13 0/37 0/7 0/63 تفاله زیتون

 92/0 06/0 59/1 - 4/6 50/1 3/44 2/5 0/88 کاه سویا

پوست دانه 

 سویا

0/91 1/12 1/40 10/2 1/5 - 49/0 21/0 - 

کود مرغ 

 تخم گذار

0/9 2/28 2/13 40/2 1/30 - 31/9 52/2 64/0 

 15/0 10/0 35/0 4320 0/8 10/2 0/42 8/3 0/88 کاه جو

 30/0 55/0 25/0 5650 5/5 - 1/6 0/40 0/90 دانه سویا

 33/0 07/0 73/0 3740 3/12 - 0 6/5 9/73 مالس نیشکر

 30/0 03/0 35/0 3850 6/11 0 1/0 3/10 5/77 مالس چغندر

 13/0 14/0 85/1 - 3/5 90/0 1/50 2/5 0/86 کاه لوبیا

باگاس 

 نیشکر

0/55 5/1 0/49 40/0 5/5 - 35/0 27/0 10/0 

 07/0 04/0 12/0 - 8/1 40/0 0/35 8/2 0/90 چوب بالل

 

بستر,تجزیه تدریجی نیز داشته باشد به برای استفاده از مکمل ها باید آنهایی را انتخاب کنیم که ضمن افزایش ندادن دمای 

عبارت دیگر بهتر است که شروع استفاده از آنها با آغاز قارچ دهی هم زمان  گردد تا جلوی هدر روی آنها تا حد امکان 

 (15گرفته شود.)

در جهت نیل روشهای شیمیایی , استفاده از گرما و استفاده از پوشش های آبگریزی همانند موم می توانند یاری رسان ما 

به هدف فوق باشند.در میان این سه روش ,بهترین و رایج ترین شیوه ی آزاد سازی تدریجی مکمل ها روش شیمیایی 
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است که در آن از فرمالدئیداستفاده می شود.بهره گیری از این ماده برای جلوگیری از این ماده برای جلوگیری از تجزیه 

م و ریز زنده های موجود در بستر صورت می گیرد که می تواند منجر به سریع مکمل های غذایی به وسیله میسیلیو

افزایش میزان حرارت و آلودگی در بستر شود. فرآوری مکمل های غذایی با ترکیبات شیمیایی از جمله فرمالدئید  موجب 

نده ها قرار گرفته و  تغییر در ترکیب شیمیایی مکمل های غذایی می شود به گونه ای که مکمل ها کمتر در دسترس ریز ز

به صورت انتخابی وتدریجی در اختیار میسیلیوم قارچ خوراکی قرار می گیرند.در واقع  استفاده از فرمالدئید یک روش 

 (9حفاظت از مکمل به شمار می رود.)

خوراکی باشند.  نکته مهم در انتخاب مکمل غذایی آن است که این مواد باید حاوی منابع پروتئینی قابل استفاده برای قارچ

نکته دیگر آنکه  نوع مکمل بر میزان تولید قارچ و کیفیت آن تأثیر می گذارد.ثابت شده که هر چه نسبت کربن به ازت 

مکمل های گیاهی بیشتر باشد,بازده قارچ به صورت خطی کمتر می شود.همچنین هرچه میزان پروتئین مکملهای  گیاهی 

 (9افزایش می یابد ولی از میزان پروتئین آن کاسته می شود.) بیشتر باشد,بازده قارچ به صورت خطی

 

 نگهداری کمپوست: 2-3

کار کشاورزی به سه مرحله کاشت , داشت و برداشت تقسیم بندی میشود. کار کاشت در حال حاضر پایان یافته است و  

خوبی را با شیوه درست در به مرحله داشت رسیده ایم. اگر مراحل قبلی کار به خوبی انجام شده باشد یعنی ما بذر 

کمپوست سازی مصرف کرده باشیم ,برداشت محصول در مراحل بعدی تقریبا حتمی است؛حال ممکن است این محصول 

خیلی کم ,آلوده ,آفت زده یا دارای اشکاالت دیگر باشد. مهمترین وظیفه در مرحله داشت مقابله با این مشکالت است.باید 

که قارچ دارای بهترین موقعیت رشد باشد و امکان رشد هر آنچه به عنوان آفت و علف هرز شرایط به گونه ای فراهم آید 

 (9مزرعه پرورش قارچ شناخته می شوند ,از آنها سلب گردد.)

 

 مرحله ریشه دوانی:  2-3-1

 مرحله ریشه دوانی یا پنجه دوانی بذر همان مرحله رشد رویشی قارچ است.پس از پایان این مرحله ,رشد زایشی قارچ

آغاز میشود.مرحله ریشه دوانی از زمان تلقیح بستر با بذر آغاز شده و تا پایان تشکیل شبکه میسیلیوم ادامه می یابد. هدف 

از این مرحله  تولید میسیلیوم و توسعه هر چه سریعتر آن در درون کمپوست است. تولید کننده باید در طی این مرحله 

تاق ریشه دوانی فراهم سازد و از وارد شدن تنش ها )به خصوص شوک شرایط یکنواختی را در سالن پرورش یا ا

حرارتی (به کمپوستها جلوگیری به عمل آورد.در این مرحله چنانچه شرایط محیطی مناسب باشد,میسیلیوم روزانه یک 

داری روز به درازا می کشد که بستگی به گونه قارچ صدفی و شرایط نگه 12-18سانتیمتر رشد می کند.این مرحله 

چند ساعت پس از پایان کار ساخت کمپوستها )در روش کیسه پالستیکی( باید در قسمت زیرین کیسه های آویخته  دارد.

شده,دو تا چهار شکاف نه چندان بزرگ ایجاد کرد. این شکافها هم موجب خروج گازهای موجود در کمپوست می شوند و 

می آورند و به این ترتیب مانع ترشیدگی کمپوست در قسمت  هم از تجمع آب در قسمت تحتانی آن جلوگیری به عمل

مربوط میگردند. آب پاشی مستقیم کمپوست در این مرحله نیز ترشیدگی قسمت زیرین کمپوست را به دنبال دارد.ترشیدگی 

ارگیری کمپوست در قسمت های دیگر آن نیز می تواند اتفاق بیفتد که علل مختلفی دارد؛ از جمله : بذر نامرغوب,به ک

نامناسب بذر , پخش غیر یکنواخت بذر, درجه حرارت باال,رطوبت باالی کمپوست و غیره. بوی ناشی از ترشیدگی می 

در صورت اتفاق افتادن  تواند موجب تجمع دسته ای از حشرات نظیر  مگس سرکه و تخم ریزی آنا در کمپوست شود.

به مکانی دیگر منتقل کرد و در صورت کم بودن ترشیدگی ترشیدگی در کمپوست,بهتر است که کمپوستهای آلوده را 

 (15,موضع آلوده را برداشت ولی نباید در دور ریختن کمپوست عجله به خرج داد.)

مرحله ریشه دوانی خطرناکترین مرحله از لحاظ حمله آفات به ویژه بیماریهاست؛در نتیجه نیاز به مراقبت دو چندان 

تفاده از سموم مناسب باید پیوسته مراقب بود تا با مشاهده کوچک ترین نشانه ی آفت دارد.در این مرحله عالوه بر اس
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زدگی به مبارزه با آن برخاست چون تأخیر در این کار زیان بار است.بیماریها در این مرحله بیشتر از سایر مراحل 

جازه جوالن بیابند. کپک مهمترین مشکل ساز هستند؛چرا که هنوز شبکه میسیلیومی کامل نشده و بیماری ها می توانند ا

بیماری در مرحله ریشه دوانی است بنابراین باید در سرکشی های روزانه ,کمپوستها را زیر نظر داشت و در صورت 

دیدن آلودگی ,روشهای درمانی را به مورد اجرا گذاشت.در این مورد نیز تأخیر به هیچ وجه جایز نیست چون رشد کپک 

جموعا"  در کار پرورش قارچ در دو مرحله نا امیدی )یا کم امیدی (به وجود می آید: یکی از این م ها بسیار سریع است.

روز پس از ساخت کمپوست و مرحله دیگر درست قبل از قارچ دهی  اتفاق می افتد.در مورد اول ,مشاهده  5-6مراحل  

که سر انجام هر دو مورد احتماال بدون کندی رشد میسیلیوم علت نگرانی است و در مورد دوم,قارچ دهی دیر هنگام 

 (9ایجاد مشکل سپری خواهند شد.)

مساله بعدی,سوراخ کردن کمپوستها است. برخی از تولیدکنندگان قبل از پرکردن کیسه های پالستیکی توسط مواد 

قطر سوراخها سانتیمتر و 10بستر,آنها را به وسیله سنبه سوراخ می کنند.در این روش فاصله سوراخ ها از هم حدود 

سوراخ  50-60سانتیمتری حدود  80x40به این ترتیب در کیسه پالستیکی . (15،9سانتیمتر است) 1اندکی کمتر از 

ایجاد می شود.باید توجه داشت که اندازه سوراخها زیاد بزرگ نباشد چون موجب خشکیدگی می شود.این روش  برای 

گونه سالنها   شرایط رطوبتی مطلوب وجود ندارد و همچنین به سالنهای غیر مجهز چندان مطلوب نیست چون در این 

علت کار نه چندان بهداشتی امکان آلودگی کمپوستها به بیماری ها و آفات در مرحله بحرانی پنجه دوانی زیاد است.برای 

)مثل موکت  روز اقدام به سوراخ کردن کمپوستها با یک وسیله نوک تیز 10-7سالنهای غیر مجهز بهتر است که پس از 

بر(نمود. در این صورت عالوه بر این که رطوبت کمپوست ها حفظ می شود,امکان استفاده از سموم نیز تا حد زیادی 

برخی دیگر از تولید کنندگان نیز پس . (9وجود خواهد داشت. قطر سوراخها در این حالت بیشتر از حالت قبلی است)

سه های پالستیکی از روی کمپوست می کنند.این کار به رغم این که خروج مرحله پنجه دوانی اقدام به برداشتن کامل کی

 (9قارچ از تمام نقاط کمپوست را آسان می کند ولی نیاز به دستگاههای ایجاد رطوبت را شدیدتر می سازد.)

 

 شرایط محیطی:  2-3-1-1

 شرایط محیطی مربوط به مرحله پنجه دوانی قارچ عبارتند از: 

 

 (9)برای مرحله پنجه دوانی و قارچ دهی( درجه سانتیگراد)ی ,مواد و نیاز دمایی خوراک های(قارچ4جدول    

پنجه دوانی  ماده اولیه

 میسیلیوم

شکل گیری 

 میوه

 گونه ی قارچ

 Agaricus  brunnescens 20-28 10-18 کاه

(bisporus) 

 A.bitorquis 25-30 20-25 کاه

 Agrocybe  aegerita 21-27 13-18 کاه

کاه و 

 اره خاک

23-15 25-20 Auricularia  auricular (mu –er) 

کاه و 

 خاک اره

28-23 28-25 Auricularia  polythrica  

(kikuraga) 

  Coprinus  comatus  (shaggy 21-27 18-24 کاه

mane) 
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  Flammulina  velutipes 22-26 10-15 خاک اره

(enokitake) 

 Ganoderma  lucidum (reishi or 21-27 21-27 خاک اره

ling  chi) 

 Hericium  erinaceus 21-24 18-24 خاک اره

(monkeyhead) 

 Hypsizygus  tessulatus (shimaji) 21-24 13-18 خاک اره

 Lentinula  edodes  (shtake) 20-28 16-24 خاک اره

کاه و 

 خاک اره

18-13 29-24 Pholiota  nameko  (nameko) 

خاک 

اره,باگاس 

و چوب 

 ذرت

27-21 30-25 Pleurotus  abalones  (abalone) 

کاه و 

 خاک اره

29-21 30-24 P . citrinopileatus  (yellow) 

 P . eryngii  (diamond) 24-30 15-21 خاک اره

 P. flabellatus  (djamor  or  pink) 24-30 20-30 خاک اره

خاک اره 

و چوب 

 ذرت

21-10 30-24 P. ostreatus (hiratake  or  

oyster) 

 P. pulmonarius  (sajer – caju) 24-29 18-24 خاک اره

  Tremella  fuciformis  (silver 20-25 20-27 خاک اره

leaf) 

ضایعات 

موز و 

پنبه ,کاه 

 و باگاس

32-30 35-30 Volvariella  volvacea  (straw  

mushroom) 

 

 حرارت: الف(

درجه سانتیگراد است؛هرچند که قارچ می تواند بسته به گونه  26-28مرحله ریشه دوانی حدود مناسب ترین دما برای 

درجه سانتیگراد در این  27-28درجه سانتیگراد را هم تحمل کند.گفتنی است که با دمای  10-35,محدوده حرارتی بین 

 (9مرحله نتایج بسیار خوبی به دست آمده است.)
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 (9محیطی مناسب برای رشد قارچ های صدفی در مرحله پنجه دوانی بذر)( شرایط 5جدول        

نیازنور

ی 

)لوکس 

 24در 

 ساعت(

تعویض هوای 

 تازه

 )باردرساعت(

 CO2میزان

)میکروگرم 

 درمیلی لیتر(

طول دوره 

 )روز(

رطوبت 

نسبی 

 )درصد(

دما 

)درجه 

سانتیگراد

) 

 گونه ی قارچ

-20000 1 ندارد

5000 

21-12 95-85 24 P . ostreatus 

 .P 24-29 90-100 8-14 5000بیش از 1 ندارد

pulmonarius  

-20000 1-2 ندارد

5000 

14-10 100-90 29-24 P. 

citrinopileatus  

-20000 1 ندارد

5000 

16-12 95-90 24 P.eryngii 

-20000 1 ندارد

5000 

16-12 95-90 30-24 P. cystidiousus 

 P. djamor 24-30 95-100 7-10 5000کمتراز 0-1 ندارد

 P.euosmus 21-27 98-100 7-10 1000کمتراز 0-1 ندارد

 

درجه سانتیگراد می تواند با توجه به گونه قارچ که در این مرحله نباید تغییرات حرارتی زیادی را  20-30* دمای بین 

 (9گذارد.)شاهد باشیم,  بر قارچ تولیدی در چین های اول و دوم به نحو مؤثرتری تأثیر می 

 

 رطوبت: ب(

روز سوراخ کنیم,در این مرحله مشکل زیادی با رطوبت نخواهیم داشت اما اگر کمپوستها  10چنانچه کمپوستها را پس از 

 (9درصد برسانیم.) 85-90زود سوراخ شوند,باید رطوبت را در این مرحله به حدود 

 

 ج( نور:  

 (9ه مقدارش بر حسب واحد لوکس بیان میشود,ندارد. )قارچ صدفی در مرحله ریشه دوانی  نیازی به نور ک

 

 (9( نیاز نوری قارچهای مختلف)6جدول                                     

اثر ممانعت کننده ی 

 نور

 گونه ی قارچ اثر القایی نور

مراحل اولیه ی  بلوغ

 رشد

 Agaricus bitorquis بی تأثیر بی تأثیر بی تأثیر

 Pleurotus  eryngii مؤثر مؤثر -

  Volvariella بی تأثیر بی تأثیر بی تأثیر

volvacea   



178 
 

  Flammulina بی تأثیر مؤثر -

velutipes   

   Lentinula  edodes بی تأثیر مؤثر مؤثر

   Pholiota  nameko مؤثر مؤثر -

 

 تهویه:  د(

درصد در گونه های مختلف قارچ صدفی بر شدت رشد میسیلیوم می افزاید اما وقتی غلظت  28تا  CO2افزایش غلظت  

CO2  درصد برسد,رشد میسیلیوم متوقف می شود.همچنین از آنجا که میسیلیوم قارچ صدفی در  5/37به باالتر از

چ ,توان رقابتی آن را در مقابل در سالن پرورش قار CO2شرایط نیمه هوازی نیز قادر به رشد می باشد,افزایش غلظت 

بیماری های مختلف باال می برد.هوادهی در این مرحله تنها برای جلوگیری از ازدیاد حرارت کمپوستها و رفع بوی 

 (9نامطبوع سالن که جاذب حشرات است,انجام می شود.)

 

  ):تنظیم با سنگ گچ(بستر PH ه( 

 PH میسلیوم در اگر چهمي باشد.  5 - 5/6مطلوب براي رشد میسلیوم PH  مي تواند زنده بماند اما رشد  5/7تا  4بین

باالتر, از میزان مناسب رشد میسیلیوم سریع شده اما  PH آن متوقف مي شود و در رشد PH=4 آن کمتر شده و در

ه باشد اگر چ مي 5 - 5/5مناسب براي مراحل اولیه و مرحله میوه دهي  PH .غیر عادي رشد مي کند ساختار آن

 (5).لیموترش تعدیل نمایید بستر را مي توانید با افزودن سنگ گچ یا PH نیز ممکن است , PH 5/5 - 7/8در

                                 

 (9( دمای مناسب برای برخی قارچها)7جدول                                  

 گونه ی قارچ محدوده ی مناسب دمایی)درجه سانتیگراد(

 رشد رویشی زایشی رشد

25 30 Agaricus bitorquis 

30-12 34-20 Auricularia  SPP 

15-8 25-22 Flammulina  velutipes   

20-15 27-22 Lentinula  edodes   

20-5 26-24 Pholiota  nameko   

22-20 30-20 Pleurotus  eryngii 

26-22 30-25 P. flabellatus   

25 30 P. florida 

25 32-25 P. sajer-caju 

27-20 25-20 Tremella  fuciformis   

32-28 25-20 Volvariella  volvacea   

 

 مرحله رویش: 2-3-2

به فاصله زمانی بین کامل شدن شبکه میسیلیوم و ظهور اولین قارچها ,مرحله رویش گفته میشود.روییدن قارچ به  

می گویند.همچنین در میان تولیدکنندگان  PIN headصورت ظاهر شدن جوانه هایی در سطح کمپوست است که به آنها 

 4-7زنی به کار می رود. مرحله رویش حدود قارچ برای روییدن قارچهای کوچک از سطح کمپوست اصطالح پین 
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روز طول میکشد. برای افراد تازه کار تشخیص این مرحله بسیار دشوار بوده اغلب پس از مرحله پین زنی متوجه گذر 

از دوره رویش می شوند.در این مرحله کمپوستها تقریبا به حالت پایداری رسیده اند و از دوره های بحرانی هجوم آفات و 

یها گذر کرده اند,چرا که تشکیل شبکه میسیلیومی قوی در مرحله قبلی مانع از گسترش آلودگی ها در این مرحله می بیمار

 (9گردد.)

 

 شرایط محیطی: 2-3-2-1

 شرایط محیطی مربوط به مرحله رویش عبارتند از:  

 

 الف( دما: 

درجه  20این دوره  نسبت به دوره پنجه دوانی به حرارت کمتری نیاز دارد.دمای مناسب در مرحله رویش حدود 

درجه سانتیگراد را تحمل کنند. گونه هایی از قارچ های  30تا  10سانتیگراد است ولی کمپوستها قادرند دمای بین 

روز  3-4ک سرمایی نیاز دارند.این شوک به مدت برای آغاز رشد به شو  Pleurotus  ostreatusسرمادوست مانند 

 (9درجه سانتیگراد است.شرط شوک سرمایی موجب می شود که کار کردن با این گونه مشکل شود.) 10و به میزان 

 

 ب( رطوبت:

کمپوستها پس از سوراخ شدن یا برداشتن کیسه های پالستیکی از روی آنها نیاز به تنظیم دقیق رطوبت دارند.میزان  

 70-100درصد است و قارچ می تواند محدوده رطوبتی  95-90طلوب رطوبت هوا در سالن پرورش قارچ صدفی  م

درصد راتحمل کند. تامین رطوبت مورد نیاز برای کمپوست بسیار مهم است زیرا نبود رطوبت کافی موجب خشک شدن 

 (9سطح کمپوست و بخش های درونی آن میشود.)

 

 ج( نور: 

دو روز آخر این مرحله –ز مانند مرحله قبلی ,کمپوست نیازی به نور ندارد ولی بد نیست که در یکی در این مرحله نی

ساعت به آنها  24-48برای تحریک کمپوستها به قارچ دهی  به آنها شوک نوری وارد سازیم به این صورت که برای 

 (9نور غیر منقطع بدهیم.)

 

 د( تهویه:  

نیاز به هوادهی شدت می یابد.در این مرحله ,برای هرتن کمپوست در هر ساعت بین  از آغاز مرحله رویش ,رفته رفته

متر مکعب هوای تازه الزم است.تهویه باید حالتی مالیم و دائمی داشته باشد تا جریان شدید باد به کمپوستها  200-100

 (9آسیب نزند و باعث خشکی آنها نگردد.)

 

 (9برای رشد قارچهای صدفی در مرحله تشکیل گره های اولیه )( شرایط محیطی مناسب 8جدول          

نیازنوری 

)لوکس در 

 ساعت( 24

تعویض 

 هوای تازه

)باردرساع

 ت(

 CO2میزان

)میکروگرم 

درمیلی 

 لیتر(

طول 

دوره 

 )روز(

رطوبت 

نسبی 

 )درصد(

دما )درجه 

 سانتیگراد(

 گونه ی قارچ

2000-

1000 

100کمتراز 8-4

0 

5-3 100-95 15-10 P . ostreatus 
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2000-

1000 

7-5 800-400 5-3 100-95 24-10 P. 

pulmonarius  

1000-

500 

100کمتراز 8-4

0 

3-5 100-98 27-21 P. 

citrinopileatus 

 

1000-

500 

8-4 1000-500 5-4 100-95 15-10 P.eryngii 

2000-

1000 

8-4 1000-500 5-4 100-95 24-18 P. 

cystidiousus 

1500-

750 

8-5 1000-500 4-2 100-95 25-18 P. djamor 

1500-

750 

بیش  8-4

 1000از

10-7 100-95 24-18 P.euosmus 

 

 مرحله قارچ دهی:   2-3-3

مرحله قارچ دهی از ظاهر شدن نخستین قارچها آغاز شده و تا پایان برداشت محصول  ادامه می یابد . نگهداری مناسب 

خوب بسیار مهم است. در این دوره از شدت هجوم بیماریها کاسته میشود کمپوستها در این زمان برای برداشت محصولی 

ولی آفات بسیار خطر آفرین می گردند.آفات و بیماریها در این مرحله آسیب بیشتری به قارچ وارد می سازند و آن را از 

هه پرورش قارچ را به ما 2-5/2روز از طول دوره  50-60بین برده یا از کیفیت آن می کاهند.مرحله قارچ دهی  حدود 

اگر پالستیک کمپوست را برای خروج قارچ سوراخ کرده باشیم,قارچها خودشان محل . (9خود اختصاص می دهد)

 (18سوراخها را تشخیص میدهند و از همان نقاط خارج میشوند .)

حصول  به فاصله روز پس از پیدایش اولین گره ها آماده چیدن می شوند.پس از برداشت یک چین از م 4- 5قارچها 

روز  چین بعدی ظاهر خواهد شد.برداشت به صورت چین در قارچ تقریبا" مشابه برخی از گیاهان مانند شبدر و  10-7

چین از کمپوستها  3-4یونجه است که در چین های مختلف برداشت می شوند.در واحدهای صنعتی بزرگ فقط برای 

چین نیز وجود  5-6د بود ولی در واحدهای کوچک امکان برداشت استفاده می شود چون بیش از این به صرفه نخواه

 دارد. بهتر است پس از چین سوم ,کمپوستها فشرده شوند تا به این ترتیب از تولید قارچهای ضعیف جلوگیری به عمل آید.

قادر به رشد بیشتر گره های ایجاد شده روی سطح کمپوست تبدیل به قارچ قابل برداشت می شوند ولی تعدادی از آنها 

نخواهند بود.اگر تعداد این گره های رشد نکرده زیاد باشد , می تواند نشان دهنده ی وجود یک اختالل باشد اما در حالت 

 (9عادی جایی برای نگرانی وجود ندارد.)

 

 (9( شرایط محیطی مناسب برای رشد قارچ های صدفی در مرحله تشکیل اندام باردهی)9جدول            

وری نیازن

)لوکس در 

 ساعت( 24

تعویض 

 هوای تازه

 )باردر

 ساعت(

 CO2میزان

)میکروگرم 

 درمیلی لیتر(

طول 

دوره 

 )روز(

رطوبت 

نسبی 

 )درصد(

دما 

)درجه 

سانتیگراد

) 

 گونه ی قارچ

2000-

1000 

 P . ostreatus 10-20 85-90 4-7 1000کمتراز 8-4
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2000-

1000 

7-5 800-400 5-3 90-85 27-18 P. 

pulmonarius  

1000-

500 

 .P 21-29 90-95 3-5 1000کمتراز 8-4

citrinopileatus 

 

1000-

500 

 P.eryngii 15-21 85-90 4-8 2000کمتراز 5-4

1000-

500 

 .P 21-27 85-90 4-8 2000کمتراز 5-4

cystidiousus 

750-150 8-5 500-150 5-3 90-85 30-20 P. djamor 

1500-

750 

 P.euosmus 21-27 85-90 4-8 1000بیش از 8-4

 

 شرایط محیطی:  2-3-3-1

 شرایط محیطی مربوط به مرحله قارچ دهی عبارتند از:

 

 الف(دما:

دمای باال به قارچ ها آسیب می رساند و دمای پایین رشد آنها را کند می سازد. قارچ های صدفی  در مرحله باردهی به  

درجه سانتیگراد را می  16درجه حرارت های متفاوتی نیاز دارند.گروهی مانند قارچهای سرمادوست استراتوس  دمای 

-درجه سانتیگراد را می طلبند.قارچ گرمادوست ساجر 22ا دمای پسندند و دسته ای مانند قارچهای گرمادوست فلورید

 (9درجه سانتیگراد پرورش می یابد.) 22-28کاجو نیز در دمای 

 

 ب(رطوبت: 

درصد( است.نکته قابل توجه آن که در شرایط اضطراری  80-90نیاز رطوبتی این مرحله از مرحله قبلی اندکی کمتر ) 

یدن مستقیم آب روی کمپوست یا تزریق آن در کمپوست به وسیله سرنگ سود و خشکی زیاد هوا می توان از پاش

 (9جست.)

 

 ج(نور:

ساعت نور و تاریکی  در باقی  6-8قارچ صدفی برخالف قارچ دکمه ای  برای تولید اندام باردهی نیاز به نور دارد. 

 12قارچ ,برنامه زمان بندی ساعات برای پرورش قارچ صدفی کافی است ولی در  حال حاضر در سالن های پرورش 

ساعت تاریکی اجرا می شود. در یک سالن بزرگ پرورش قارچ  مشاهده شد که در مرحله قارچ دهی  12ساعت نور و 

از نور دهی زیاد به خاطر صرفه جویی در هزینه ها خودداری شده و فقط به نور چند المپ مهتابی و نور ورودی از 

تولیدکننده عقیده داشت که نوردهی زیاد تأثیر چندانی بر میزان تولید او نداشته است. در پنجره ها اکتفا گردیده بود.این 

لوکس می تواند برای قارچ دهی کفایت کند.نور می تواند  50-300ساعت به شدت  24مجموع چهارساعت نور در هر 

بهتر از نور قرمز )المپ های نئون ( مصنوعی , طبیعی یا ترکیبی از آنها باشد.نورآبی )المپ های مهتابی یا فلورسنت ( 

است. میزان حداقل نور مورد نیاز برابر با نوری است که انسان به زحمت می تواند در آن کتاب بخواند یا این نور 

در بعضی از سالنها  در زمان قارچ دهی نور رسانی به صورت  تقریبا" برابر نور داخل جنگل در یک روز ابری است.
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کار می رود که البته کاربرد این روش چندان مرسوم نیست. استفاده کنندگان از این شیوه عقیده دارند که رعد و برقی به 

 (9به این ترتیب بر میزان ازت موجود در هوا افزوده می شود و در نتیجه میزان تولید قارچ افزایش می یابد.)

 

 تهویه:   د(

تولید می  co2قارچ ها همیشه اکسیژن را مصرف کرده و  و شبها اکسیژن مصرف می کنند ولی co2گیاهان روزها 

-1000نمایند بنابراین به هوادهی زیادی نیاز دارند.قارچها در مرحله باردهی برای هر یک تن کمپوست در هر ساعت 

ا به متر مکعب هوا نیاز دارند.هوادهی مناسب می تواند آثار مثبتی بر میزان قارچ و کیفیت آن داشته باشد.اگر هو 500

اندازه ی کافی به سالن تزریق نشود, این کمبود موجب بد شکل شدن قارچهای تولیدی و کوچک ماندن کالهک آنها می 

شود.کنترل وضعیت تهویه ای سالن بیشتر به تجربه فرد بستگی دارد.رشد کند قارچ می تواند دلیلی بر کمبود اکسیژن در 

 (9سالن نیز دلیل دیگری بر بدی تهویه سالن است.)سالن باشد.تجمع هاگهای آزاد شده از قارچ در 

 

 برداشت محصول و میزان آن :  2-4

بهترین زمان برای برداشت قارچ صدفی هنگامی است که هنوز لبه چتر به طرف پایین )سمت پایه قارچ(برنگشته  

بزرگ را  است.در این صورت قارچ درجه یک به دست می آید.در برخی شرایط  بازار مصرف تقاضای قارچ های

دارد و چندان به کیفیت آن توجه نمی کند.در این مواقع می توان به قارچ اجازه داد تا کامال رشد کرده ,حتی لبه کالهک 

آن اندکی  چین بخورد یا برگردد ولی باید توجه داشت که گریز از زمان برداشت می تواند خطراتی را در بر داشته 

انه روز , قارچ , زرد شود یا لبه ی چتر آن قهوه ای رنگ گردد.قطر چتر باشد.ممکن است که با گذشت حتی یک شب

سانتیمتر میرسد, ولی گاهی اوقات الزم است که قارچهای کوچک را نیز  8-10قارچ  در هنگام برداشت, به حدود 

یگر همیشه بزرگی برداشت کرد چون از ظاهر آنها می توان پی برد که دیگر قادر به ادامه رشد نخواهند بود,به عبارت د

و بعضی دیگر با « مرده اند»یک قارچ گواه بلوغ و کوچکی آن  دلیل نارسی نیست. بعضی از قارچها با وجود کوچکی 

یعنی دسته اول دیگر توانایی ادامه رشد را ندارند و دسته دوم می توانند بزرگ و بزرگتر « زنده اند»وجود بزرگی 

روز  10-14دن پین ها  آماده برداشت می شوند و از آن پس  چین ها به فاصله روز پس از ظاهر ش 4-5قارچها  گردند.

از یکدیگر ظاهر میشوند.میزان محصول در چین اول ,نمودار خوبی از کل محصول خواهد بود و بدین طریق می توان 

چین  3-4هفته که  4-5بر آوردی از کار خود داشت. محصول چین های بعدی به مرور کاهش می یابد و پس از 

توانایی تولید و تبدیل مواد بستر به محصول در قارچهای  برداشت شد, دیگر نگهداری کمپوست به صرفه نخواهد بود.

خوراکی  مختلف متفاوت بوده و بافرمول ساده ای تحت عنوان بازده بیولوژیکی محاسبه می شود.این فرمول ظرفیت 

ی کند؛به این ترتیب اگر نژاد قارچی روی یک کیلوگرم ماده خشک تولید را بر اساس میزان ماده خشک بستر محاسبه م

بستر معادل یک کیلوگرم قارچ تازه تولید کند,بازده بیولوژیکی آن صد در صد خواهد بود.بازده بیولوژیک اکثر قارچ ها 

درصد 250ک درصد است.در برخی موارد محققان موفق به تولید بازده بیولوژی 120درصد و تقریبا حدود  100باالی 

درصد  قابل قبول خواهد بود.در این صورت   75-125نیز شده اند. در مجموع  به دست آوردن  بازده بیولوژیکی بین 

 25کیلوگرم و به صورت میانگین  25/31تا  75/18کیلوگرمی به میزان  10ما قادر خواهیم بود از یک کمپوست 

 (9رصد بستر قارچ را آب تشکیل می دهد.( )د 75کیلوگرم قارچ بدست آوریم )با توجه به اینکه 

 

 

 

 

 



183 
 

 (9( طول دوره پرورش ,تعداد چین ها و فاصله زمانی بین چین های قارچهای صدفی)10جدول           

فاصله 

 زمانی بین

چین  

 ها)روز(

طول کل دوره 

 پرورش )روز(

تعداد چین 

 برداشت شده

 گونه ی قارچ

14-7 55-45 4-3 P. ostreatus  

10-7 - 3 P. pulmonarius   

14-10 - 2 P . citrinopileatus  

14 45 - P . eryngii   

10 30 2 P. cystidiousus 

10-7 - 2 P. djamor 

14 - 3 P.euosmus 

 

یک نکته مهم در مورد بازده بیولوژیکی آن است که مقدار آن نمی تواند چندان اطمینان بخش باشد,چرا که این مقدار با 

همچون تعداد چین برداشتی ,طول زمان چیدن قارچ ,استفاده یا عدم استفاده از مکمل و غیره تغییر می کند. برای عواملی 

 (9بدست آوردن مقادیر اطمینان بخش تر باید شروطی را اعمال کرد. )

 پیشنهاد  می شود که برای بر آورد قابل قبول بازده بیولوژیکی ,این موارد در نظر گرفته شوند: 

 ماه ادامه یابد؛ 5/2چین و حداکثر برای  4رداشت محصول تا ب-1

درصد و دارای شرایط دما , نور و  85-90مقادیر استخراجی برای بازده بیولوژیکی در سالنهای با رطوبت حدود -2

 تهویه مناسب محاسبه شوند.

 قید شود.در صورت استفاده از مکمل ,نوع و روش کاربرد آن ذکر و در ضمن نوع بستر نیز -3

سانتیمتر رسیده  8سانتیمتر یا حداکثر 5قارچها زمانی برداشت شوند که حداقل یکی از قارچهای بوته به اندازه -4

 باشد.البته در صورت وقوع زردی یا بروز نشانه های خرابی ,برداشت قبل از موعد مقرر مانعی نداشته باشد؛

کمپوستهایی که در ابتدای دوره ساخته شده و به سالن پرورش انتقال بازده بیولوژیکی به صورت میانگینی از تعداد کل -5

یافته اند,محاسبه شود.  دلیل این اختالف به نوع مواد زاید مورد استفاده, تقویت شدن یا نشدن و چگونگی فرآوری آن 

اصی برای آماده سازی برمی گردد.برخی از مواد زاید ضعیف بوده  نیاز به تقویت دارند.گروهی از آنها هم به کارهای خ

نیاز دارند.در مجموع ,اعداد و ارقام مربوط به میزان تولید قارچ  می تواند به اندازه تولید کنندگان قارچ متنوع باشد چرا 

 (11که هر کدام از آنها روشها یا اشتباه های خاصی دارند.)

باشد. در این هنگام اطراف لبه ی  موقع مناسب برداشت محصول قارچ زمانی است که کالهک قارچ رشد کافی کرده

سانتیمتر می رسد. برای چیدن,ابتدا  10تا  8کالهک بطرف پایین )سمت پایه ی  کالهک( برگشته و قطر کالهک به 

بوته ی آن را با دو دست یا یک دست از قسمت زیرین گرفته و اندکی می پیچانیم سپس کمی به طرف خود کشیده, 

در برخی از مواقع الزم نیست که کل کلنی را برداشت کنیم.در این شرایط  . (16،14نیم)کارچیدن را به پایان می رسا

می توان با تیغ پاکیزه و تیز فقط قارچ رسیده را برداشت کرد.توجه کنید که در هنگام چیدن قارچ  بستر آن زیاد به هم 

 (11نریزد چون بر میزان محصول چین های بعدی تاثیر منفی خواهد گذاشت.)

از برداشت قارچ الزم است که بخشهای باقی مانده آن را از روی بستر جدا کنیم زیرا این بقایا محل مناسبی برای  پس

گسترش بیماریها به وجود می آورند.قارچ های رشد نکرده را نیز باید از روی بستر کنده و جدا سازیم.پس از برداشت 

به منظور خوراک دام ,کود زیستی , فیلترهای زیستی مناسب چین, میتوان از بقایای بستر کشت قارچ صدفی  4حدود
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برای تصفیه اولیه آب های آلوده به باکتری های کرینی فرم و همچنین غنی کننده بسترهای کشت خود قارچ استفاده 

 تومان است که در گلخانه ها مورد300کرد.قیمت این ضایعات در حال حاضر در ایران به ازای هر کیلوگرم کمتر از 

 (11استفاده قرار می گیرد.)البته در صورت وجود بازار خرید(. )

نکته دیگر آنکه هاگهای قارچ صدفی بر خالف قارچ دکمه ای, پوشش ندارند و در فضا پخش می گردند. بنابراین الزم 

ی است که در هنگام حضور در سالن پرورش قارچ صدفی آماده ی برداشت از ماسک استفاده کنیم تا دچار آلرژ

برخی از افراد به هاگ قارچ حساس هستند و در صورت ورود به سالن پرورش نشانه های حساسیت  . )حساسیت(نشویم

 (11از جمله تب , سرفه, عطسه شدید, حالت تهوع و غیره را از خود بروز می دهند.)

 

 نشانه های هشدار دهنده در پرورش قارچ صدفی: 5-2

بالینی به نوع بیماری ها پی می برند, این نشانه ها برای پرورش دهنده ی با تجربه همانگونه که پزشکان از روی عالیم 

ی قارچ نیز راه تشخیص اختالالت هستند.شناخت عالئم در پرورش قارچ بسیار مهم است و می تواند جلوی زیان 

 (9تولیدکننده را بگیرد. این نشانه ها عبارتند از:)

 

 آن: الف(وزن اندک کمپوست و گرد نبودن 

در روش کیسه پالستیکی چنانچه بدنه کمپوست دارای فرورفتگی های زیادی بوده و وزن کمپوست کم باشد, این مورد 

 (9نشانه عدم فشردگی کمپوست در هنگام پر کردن کیسه است؛ )

 

 ب(وجود کرم در کمپوست: 

ام ساخت کمپوست ها است.برای آگاهی این مورد احتماال نشانه آلودگی آب مورد استفاده و عدم رعایت بهداشت در هنگ

 (9از وجود کرم در کمپوست می توان با تزریق الکل در کمپوست  شاهد خروج کرم از آن بود.)

 

 ج(فراوانی آفات و بیماری ها: 

نشانه ی عدم رعایت بهداشت در هنگام جوشاندن مواد زاید و ساخت کمپوست است.البته عدم درزگیری مناسب سالن و 

 (9نیز میتواند دلیل این رویداد باشد؛) آلودگی آن

 

 د( وجود قارچ های هرز و کپک ها در کمپوست:

 (9نشانه ی عدم رعایت بهداشت در هنگام ساخت کمپوست, وجود رطوبت زیاد در آن و عدم تهویه صحیح سالن است؛) 

 

 ه( رشد قارچ در زیر پالستیک: 

سه های پالستیکی و مواد درون آن زیاد باشد ,احنماال قارچهای اگر کمپوست خوب فشرده نشده باشد و فاصله میان کی

کوچک نمی توانند راه خروج را بیابند یا خود را به آن برسانند.کیسه های پالستیکی با جنس ضخیم نیز می توانند موجب 

یب که اگر جدا شدن کمپوست از پالستیک شوند. علت دیگر خارج نشدن قارچ ها ,بدی شرایط محیطی است به این ترت

دمای محیط کم یاخیلی زیاد باشد,قارچ ها ترجیح می دهند که از سوراخ های موجود روی کیسه پالستیکی خارج نشده و 

 (9خود را مخفی کنند.این مشکل با بهبود شرایط محیطی قابل حل است؛)
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 و( به تاخیر افتادن پین زنی: 

حرارتی یا سایر تنش ها به کمپوست ایجاد شود.این مشکل با گذشت این حالت می تواند به علت وارد شدن تنش های 

 (9زمان حل می شود.وارد نشدن شوک سرمایی در برخی گونه ها  مثل اوستراتوس نیز می تواند یکی از دالیل باشد.)

 

  مشكالت احتمالي دیگر درپرورش ونگه داري قارچ صدفي:

وهیچ یك از موارد مذكور در زیر نمي توانند این قارچها را غیر قابل  الزم به ذكر است قارچ صدفي بسیار مقاوم هستند

مناسب  كلیه مشكالت مذكور در تحت واكنشهاي فیزیولوژیك قارچ صدفي در مقابل شرایط محیطي نا مصرف كنند زیرا

 (4است كه به محض تأمین شرایط مورد نیاز مجددا قارچهاي سالمي تولید خواهد كرد.)

 

 توده مرجاني رشد مي كنند: قارچها به شكل-1

  كمبود نور -تهویه نامناسب  علت :

باشد , منتقل نمائید.قارچ صدفي نیازبه نور مستقیم  كمپوستها رابه مكاني كه داراي نور كافي وغیرمستقیم رفع مشكل :

ساعت ( كافی  12لوكس در 1000تا 800اتاقها با نور یك المپ معمولي ) وشدید ندارند نور فضاي داخل آپارتمان و

 (4) . مشكل تهویه نیز مي توانیدهریك ساعت یكبار هواي سالن را تهویه كنید است ضمنا" براي

  

 : قارچها داراي ساقه بلند و كالهك ریز و بعضا فاقد كالهك-2

  .محیط زیاد است تهویه مناسب نیست و تجمع گاز كربنیك در علت :

سیژن دارد كه با تهویه مناسب ) هر یك تا دوساعت یكبار ( این مشكل حل اك قارچ صدفي براي رشد نیاز به  رفع مشكل:

 (4. ) شدن ساقه ها بعضا" به علت كمبود نور نیز عارض میشود میشود . بلند

  

 : قارچها چند سانتي متر بیشتر رشد نمي كنند-3

ر رشد كرده اند و یا برخي از قارچهاي قوي ت كالهكهاي قارچ در اثر كمبود رطوبت خشك شده اند یا  دركنار علت :

 قارچها از ابتدا ضعیف هستند

%  80- %90نمائید ) رطوبت مطلوب بین با افزایش كار رطوبت سازها میتوانید كمبود رطوبت راجبران رفع مشكل :

در این مرحله مفید است. قارچهایي هم كه در كنار قارچهاي  درجه ) شوك حرارتي( 18است ( ضمنا" كاهش دما به 

قارچها  رقابت با آنها را ندارند وطبیعي است كه كوچك باقي بمانند. ضمنا" قرار نیست تمام قوي تر رشد مي كنند،قدرت

 (4) . بسیار قوي و بزرگ باشند

  

 : تیره و سیاه مي شود روي كالهكها -4

  .نگهداري قارچ صدفي بیش از حد نیاز قارچ است نور موجود در فضاي علت :

قارچهاي سفیدرنگ و زیبایي  اگركمپوستها را به مكاني با نور كمتر وغیر مستقیم منتقل نمائیدمطمئنا" بازهم مشكل : رفع

 (4) .تولید خواهید كرد

 

  دیگر قارچ تولید نمي كند -5 

  .توده داخلي كمپوستها خشك شده است . یا  قارچهاي آن تمام شده وقدرت رویش ندارند  :علت

براي ادامه حیات خود نیاز به آب دارند و وقتي آب توده داخلي  ز مانند تمام موجودات زندهقارچها نی رفع مشكل :

, رشد نمي كنند.براي حل این مشكل توده داخلي كمپوست را از پال ستیك خارج نموده و به   كمپوست كاهش مي یابد
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توده قراردهید تاكامال"  میز  بررويساعت در داخل آب تمیز قراردهید. در این حالت یك جسم سنگین  و ت 12-10 مدت

سپس مجددا" در داخل كیسه  .مازادآنها خارج شود به زیرآب فرورود .پس از آن از آب خارج كرده و اجازه دهید تا آب

 )بهتراست از كیسه دیگري استفاده شود ( قرار دهید .اكنون كمپوست آماده است تا مجددا" قارچ تولید نماید.اگر مجددا"

ندارند. معموال" مدت زمان اقتصادي هر  را انجام دادید و دیگر قارچ تولید نشد ، متأسفانه میسلیومها قدرت تولیداین كار 

نیست چون اكنون شما یك خوراك دام با ارزش پروتئیني باال وخاك  كمپوست را سه ماه درنظر میگیرند ولي جاي نگراني

 (4) . ت داریدگلدانها و باغچه تان در دس گلدان بسیار خوب براي

  

 : توده داخلي كمپوستها ، توده هاي سبز آبي و یا سیاه رنگي مشاهده میشود برروي-6

 .گرفته است كمپوستها مورد حمله قارچ هاي پارازیت قرار علت:

ولي باالیي دارند وبه راحتي مي توانند با پارازیتهاي مزاحم مقابله كنند  قارچ های صدفي قدرت ساپروفیتي رفع مشكل : 

سانتي  10به عمق و شعاع  توانید توده را از داخل پالستیك خارج نموده و  قسمت آلوده را همراه با توده زیر آن  شما مي

آلودگي كیسه زیاد باشد  كل كیسه را معدوم كنید سپس  متري  از توده جدا نمائید و قسمت آلوده را معدوم نمایید . اگر

 (4) .و حتما درون یك كیسه جدید قرار دهید زیرا كیسه قبلي آلوده است كمپوست رابا آب تمیز اسپري نموده

 

 : قارچها زرد و پالسیده مي شوند-7 

  بر روي كالهكهاي قارچ آب ریخته وجذب بافت آن شده است علت :

بر درصد دارند ولي این به معناي اسپري نمودن آب  80باالي  قارچهاي صدفي براي رشد نیاز به رطوبت رفع مشكل:

 (4) .مستقیم نیست روي كالهكهاي قارچ به صورت

 

 بازار فروش مناسب: 3

آغاز هر کاری نیاز به مهیا سازی شرایط خاص آن دارد. بعضی افراد بدون هیچ گونه سابقه کار در زمینه پرورش قارچ 

ا مشکالت زیادی روبرو می و تنها به واسطه تعریف و تمجید دیگران  از همان ابتدا کار تولیدی بزرگی را آغاز کرده  ب

شوند.تنها داشتن اطالعات  نمی تواند راهگشای یک تولید کننده قارچ باشد بلکه او باید با کار دراین  زمینه  مسائل عملی 

آن را بیاموزد, محلهای فرآوری بذر را بشناسد, راه تهیه مواد زاید مناسب را بیابد, محل خرید لوازم را پیدا کند و با 

ز این حرفه نیز آشنا شود.بی برنامگی می تواند موجب شکست فرد در مراحل اولیه شود و او را از یک کار سایر رمو

 (9تولیدی ارزشمند  منصرف سازد.)

درصد  50یکی از مسایل اساسی در کارهای تولیدی  پیدا کردن بازار فروش مناسب است. شاید برخی افراد بگویند که 

درصد در نگاه اول باور نکردنی به نظر می رسد  ولی وقتی خودتان با مشکل  50ت.این کار تولید  در فروش نهفته اس

 (9را بین تولید و بازار فروش لمس خواهید کرد.) 50:50پیدا کردن بازار فروش دست به گریبان شدید به خوبی نسبت 

 

 شرایط چیدن قارچ ها:  3-1

ا بعد از برداشت از دست می دهد . پس باید سعی شود که قارچ محصولی حساس است و به سرعت کیفیت خود را قبل ی

برای آنکه طعم و مزه قارچ به خوبی حفظ و طول  این محصول را در زمانی مناسب برداشت و به بازار عرضه کرد.

 مدت نگهداری آن افزایش یابد, بهتر است که یک روز قبل از برداشت قارچ , بستر پرورش را آبیاری نکنیم و انجام این

کار را به پس از برداشت قارچ موکول کنیم )در صورت لزوم(.آبیاری بستر عالوه بر این که احتمال خیس شدن قارچ ها 

را افزایش می دهد, موجب آبدار شدن آنها نیز می شود. در صورت خیس شدن قارچ ها  نگهداری آنها تا ارائه به 

می شود. سطح کالهک قارچ در موقع برداشت باید فاقد  مصرف کننده مشکل بوده,از بازار پسندی آنها نیز کاسته
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رطوبت باشد. پس از برداشت نیز باید قارچ بی درنگ در حرارت یک یا دو درجه سانتیگراد خنک شود و آن گاه در 

ظروف مناسب بسته بندی گردد.همچنین در صورت بدی وضع تهویه  امکان نشست هاگ قارچ روی کالهک و کثیف 

ارد.در صورتی که قارچ ها در زمان مناسب برداشت شوند, تولید زیاد هاگ و ایجاد مزاحمت های کردن آن وجود د

ناشی از آن اتفاق نمی افتد اما در صورتی که زمان مناسب چیدن قارچ سپری شود, فضای سالن را غبار ناشی از هاگ 

 (9فرا می گیرد.)

پاکیزه , هاگ های چسبیده به آن را در صورت وجود بهتر است که قبل از برداشت قارچ , با یک پارچه کوچک و 

برداشت چون این هاگ ها در هنگام تمیز کردن و برداشتن پایه ی قارچ ها ایجاد مزاحمت می کنند و موجب کثیفی قارچ 

د می گردند. البته چنانچه قارچها در حالت " درجه یک " برداشت شوند , مشکل تجمع هاگ در سالن به وجود نمی آید.بای

قارچ های چیده شده را باید در ظروف پاکیزه قرار داد و از  کوشید در موقع برداشت قارچ  به آن ضربه وارد نشود.

تجمع آنها در یک محل جلوگیری کرد. فشرده شدن قارچ موجب خوابیدن پره های آن شده و  با ایجاد حرارت  موجب 

 ا بی درنگ پس از چیدن  در ظروف مربوط بسته بندی کرد.تولید بوی نامطبوع می گردد. شایسته است که قارچ ها ر

پایه قارچ صدفی را باید بعد از چیدن تا حد خاصی جدا کرد و دور ریخت. این میزان بستگی به نوع بازار فروش و 

 تقاضای مصرف کننده دارد. اگر قارچ ها را به صورت فله می فروشیم , وجود پایه های بلند اشکالی ندارد, به شرطی

که باقیمانده ی کاه و آلودگی های ظاهری آن برداشته شود.گاهی برخی از مصرف کنندگان قارچ را به صورت کلنی پاک 

شده می پسندند که می توان محصول را به همین صورت در اختیار آنها قرار داد. اگر قارچ را بسته بندی می کنیم , باید 

 (9ریم.)پایه را تا حدود نصف و حتی گاهی تماما" بردا

 

 

 اصول بسته بندی و شیوه های مختلف عرضه قارچ:

در کشور ما از دیرباز مصرف قارچهای محلی رواج داشته است و این قارچ ها به صورت فله در اختیار مصرف 

کنندگان قرار می گرفت و می گیرد. به همین دلیل  گروه زیادی از مصرف کنندگان شهرهای کوچک  عالقه به قارچ 

بندی نشده دارند. از طرفی دیگر  هنوز در کشور ما مصرف کاالهای بسته بندی شده و مطمئن رواج الزم را  های بسته

بسته بندی قارچ بهترین راه برای عرضه بهداشتی محصول به مصرف کنندگان است. برای انجام بسته  پیدا نکرده است.

بسته بندی , ظروف یک بار مصرف , سلفون  )محافظ بندی مناسب  به برخی لوازم  مانند دستگاه های ساده یا مجهز 

مواد غذایی ( مناسب , برچسب های تبلیغاتی و غیره نیاز است. بسته بندی را می توان به شیوه دستی انجام داد و به این 

درجه را برای انجام یک بسته بندی مناسب , باید قارچ های هم  ترتیب  خود را از خرید دستگاه بسته بندی بی نیاز کرد.

به نحو مطلوب در ظروف بسته بندی چید, سلفون را به طور کامل گرداگرد ظروف پیچید و در پایان نیز برچسب مناسب 

را به بسته ها چسباند. قرار دادن یک قطعه کاغذ روغنی در ته ظرف می تواند بر زیبایی کار بیفزاید.قارچ هایی که 

سانتیمتر باشند. قارچ های داخل هر  5-8ای پایه کوتاه و قطر کالهک حدود  برای بسته بندی انتخاب می شوند , باید دار

بسته را باید از یک درجه انتخاب کرد. سعی شود که محصول  یکنواخت, یک اندازه و یک رنگ باشد. بسته بندی باید 

 (9ول نشود . )محصول را به خوبی حفاظت کند و مواد به کار رفته در آن بهداشتی بوده و باعث رنگی شدن محص

 

 صادرات قارچ: 3-3

در هنگام تولید قارچ  باید به مساله کشش بازار نیز توجه داشت.در بعضی از فصول یا زمانها  بازار قارچ به علت تولید 

زیاد یا تقاضای کم  دچار مشکل میشود. در صورت نداشتن بازارهای فروش دایمی باید تولید خود را طوری تنظیم کنید  

روش دچار مشکل نشوید.در ایران , یکی از زمانهای کاهش تقاضا, ماه رمضان است. همینطور در فصل که در زمان ف

صادرات قارچ  پاییز نیز به علت تولید باال , قارچ فراوانی در بازار وجود خواهد داشت که فروش را دشوار می سازد.
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ید برای صادرات آن کمال دقت صورت هم معضالت خاص خود را دارد. قارچ محصولی حساس است و بنابراین  با

گیرد.هواپیما و ماشینهای یخچال دار وسایلی هستند که برای حمل قارچ در مسافت زیاد مورد استفاده قرار می گیرند. 

دستیابی به این وسایل نقلیه در ایران مشکل است. از طرف دیگر, مشکالت صدور کاال در ایران نیز می توانند مانع 

ه صادرات قارچ به عنوان ماده ای فساد پذیر باشند. نارسایی های صادرات در ایران نظیر کمبود وسایل بزرگی بر سر را

نقلیه مناسب , فساد پذیری قارچ , کیفیت نسبتا" پایین قارچهای تولید داخل ,عدم آشنایی تولید کنندگان به مسایل صادراتی , 

یر و غیره  باعث میشوند که صادرات قارچ با مشکالت جدی بی میلی صادر کنندگان به صادرات این محصول فساد پذ

روبرو شود.با این حال  در حال حاضر تنها راه گسترش و توسعه صنعت پرورش قارچ در ایران صدور این محصول 

 است  زیرا بازار داخلی توانایی مصرف این حجم تولید را ندارد.

محدود توسط شماری از عالقه مندان انجام شده  ولی لزوم  هر چند که صادرات قارچ در طی چند سال اخیر به صورت

انجام کار اصولی در این زمینه احساس می شود. با گشایش در این امر  راه برای ورود بسیاری از تولیدکنندگان به 

خواهد عرصه ی تولید باز می شود و عالوه بر افزایش تولید , اشتغال زایی و ارز آوری را نیز برای کشور به دنبال 

 .(9داشت)

 

 

 نتیجه گیري:
 %80از تولید ناخالص ملی و  %27 با آگاهی از اهمیت كشت و زرع و توجه به این مطلب كه بخش كشاورزی حدود

باشد، در دارا می %40صادرات غیر نفتی نیز سهمی معادل  از محصوالت اساسی مورد نیاز كشور را تولید كرده و در

 تواند نقش بسیار مهمی را در تولید ناخالص ملی آن كشور ایفا كند. اینهر كشوری می می یابیم كه بخش كشاورزی در

ایجاد زمینه های اشتغال  امر نیز از طریق تولید محصوالت كشاورزی، مصرف در داخل و صادرات به سایر كشورها و

رشد سریع این بخش عالوه بر  .ردلوحه اهدافمان قرار گی زایی امكانپذپر است ,  پس حفظ و توسعه این بخش باید در سر

 كنند، برای تضمیناز مردم جهان كه از راه كشاورزی امرار معاش می %40كیفیت زندگی  دارا بودن اهمیت در بهبود

  .ضروری است عرضه كافی مواد غذایی تمام ملل جهان كه جمعیت آنها با سرعت زیادی در حال رشد است،

ه)بنا به خاصیت اصلی خودش( یکباره و در عرض چند سال روی دستورهای قارچ از آن پدیده های عجیبی است ک

پرورش قارچ در خانه بین ماههاي  بهترین موقع براي .سبز شده و جای خوبی را باز کرده است غذایی سراسر کشور

داشته باشد , متعادل نمودن درجه حرارت محیط محل پرورش وجود  مهر تا آذر است ولي چنانچه امکانات تهویه هوا و

 .دیگر سال تعمیم داد مي توان قارچ را در ماههاي

در محیط تاریک پرورش داد و بجز نور مستقیم  بطور کلي طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و مي توان آنرا 

 ویخوب است بدانیم ترویج و آموزش كشاورزی، اهرم عمران روستایی و بازآفتاب، هر مقدار نور را تحمل مي کند. 

توسعه كشاورزی،  شوند و بدونقوی توسعه كشاورزی است كه این دو نیز خود بخشی از عمران ملی محسوب می

دشواری همراه است  لذا آموزش و ترویج كشاورزی  عمران ملی یا امكانپذیر نبوده و یا الاقل در كشورهای جهان سوم با

روشهای جدید كشت و كار توسط كشاورزان و  تكنولوژی مناسب و از ضروریات است چون موجب تسهیل پذیرش

  .شود كه آنها سطح تولیدات خود را افزایش دهندمی روستاییان شده و باعث

توان گام مؤثری در تأمین مواد تكنولوژی هاست كه توسط ترویج و توسعه آن می پرورش قارچ خوراكی یكی از این

جوان در شهرهای  د كشاورزان برداشت. البته این تكنولوژیایجاد اشتغال جنبی مناسب و افزایش سطح درآم غذایی،

تهران و با توجه به مناسب بودن شرایط  بزرگ ایران با تأسیس كشت و صنعت های تولید قارچ بخصوص در اطراف

توسعه زیادی است. در استان های خراسان، كرمان، چهار محال و  جوی در اكثر نقاط ایران، در كشور ما در حال

  .خوزستان، مازندران، اصفهان و یزد نیز مراكز كشت قارچ موجودند ، كرمانشاه،بختیاری
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 336430تن، ژاپن با  344717تن، آمریكا با  2245800قارچ در سطح جهان نیز چین با تولید سالیانه  از لحاظ تولید

تن، كشورهای عمده  102000تن, ایتالیا با  118000تن، انگلستان با  165350با  تن، هلند 232000تن، فرانسه با 

 تن قارچ تولید می شود. 4264286ساالنه  تولید كننده جهان می باشند و كاًل در جهان
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 : 10عنوان پروژه 

 «ارقام محلی برنج استان فارس » 

" Rice native cultivars of Fars province " 
 

 

 المـــــی ابراهیم غ     جو :ــــــــدانش

  اسماعیل پورکاظم ... کارشناس ارشد زراعت   استاد راهنما : 

 

 

 مقدمه : 

درجه  طول 45و  55تا  53و  50درجه عرض شمالی و  45و  31تا   5و  27استان فارس در منطقه جنوب ایران بین 

هزار کیلومتر مربع از شمال به  130شرقی ازنصف النهار گرینویچ قرار گرفته است . این استان بامساحت بیش از 

استان اصفهان )از قسمت سردسیر(، از جنوب به استان بوشهر ،ااز شرق به استانهای یزد ، کرمان ، هرمزگان و از 

غرب به استان کهگیلویه و بویراحمد محدود می باشد. طبق آخرین برآورد آماری این استان دارای جمعیتی بالغ بر سه و 

( وضعیت مناسب آب و هوایی و خاک 9بوده که قسمتی از آن را جمعیت ایالت و عشایر تشکیل می دهند.) نیم میلیون نفر

حاصلخیز و منابع تأمین آب شرایط مساعدی را برای تولید محصوالت زراعی مختلف نظیر گندم ، ذرت ، چغندر قند ، 

 ( .12)برنج، جو درختان میوه و سبزی و صیفی در این استان فراهم ساخته است

 

 شرایط آب و هوایی استان فارس: 

 از نظراقلیم شناسی استان فارس را می توان به چند اقلیم مختلف تقسیم نمود . 

 اقلیم خشک نیمه استوایی : -1

 80تا  60قسمت های جنوبی فارس )همجوار استان بوشهر ( بعلت داشتن زمستانهای گرم و رطوبت نسبی زیاد )  

درصد ( و نزدیکی به خلیج فارس دارای اقلیم خشک نیمه استوایی است . میزان نزوالت سالیانه در این اقلیم کمتر از 

صورت می گیرد . درجه حرارت متوسط در زمستان بیش از میلیمتر می باشد که تمام آن تقریبًا در فصل زمستان  300

 درجه سانتیگراد دارد.  5درجه سانتیگراد بوده و تابستان بسیار گرم و سوزان با متوسط درجه حرارت  15

 . منطقه استپی : 2

ز،گله دار و میلیمتر بوده که مناطق شرقی فارس نظیر الر، او 200تا  100در این منطقه میزان بارندگی سالیانه بین 

 قسمت شمالی آباده و اقلید را در بر می گیرد . 

 . منطقه نیمه استپی : 3

میزان بارندگی سالیانه در این منطقه بر حسب ارتفاع و عرض جغرافیایی متغیر است و شهرستان های کازرون ، فیروز 

 ین منطقه قرار گرفته اند . آباد ، فراشبند ، قیر ، جهرم ، فسا، داراب ، استهبان ، نی ریز و شیراز در ا

 . منطقه جنگل های خشک : 4

میلیمتر در سال می باشد که ارتفاعات شمال و شمال شرقی و غربی فارس را در  400میزان بارندگی این منطقه بیش از 

 بر می گیرد . 

 .منطقه کوههای مرتفع: 5
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ارتفاعات کوه سفید دار در شمال غربی جهرم ، فرض این منطقه در ارتفاعات رشته کوههای زاگرس واقع شده وشمال 

(. استان فارس با تشعشع فعال فتوسنتزی زیاد خصوصًا تشعشع مستقیم 8کوه در نزدیک فسا و ارتفاعات داراب می باشد)

خورشید در اواسط روز یکی از اقلیمهای مناسب کشت برنج به شرط تأمین آب کافی می باشد . هرچند گرمای بیش از 

ر مراحل مختلف رشد خصوصًا مرحلۀ گرده افشانی می توا ند عامل محدود کننده بر روی عملکرد برنج باشد ولی با حد د

تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت ، عملیات مناسب زراعی ، آبیاری به موقع و مدیریت مبارزه با آفات و بیماری ها می 

 (.10توان این محدویت را بر طرف نمود)

 نیاز برای کشت برنج استان عبارت تند از : منابع آب مورد 

 نزوالت جوی -5قنات             -4چشمه            -3چاه                   -2رودخانه                     -1

  

 رودخانه های مهم استان فارس عبارتند از : 

رودخانه ُکر      -5روخانه شاپور        -4   رودخانه زهره    -3  رودخانه فهلیان      -2  رودخانه قره آغاج     -1

 (9رودخانه فیروز آباد ) -6

بر اساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان در حال حاضر فقط ازسد خاکی "درودزن" که بر روی رودخانه ُکر و 

مع برداشت بند بهمن که بر روی رودخانه "قره آغاج" احداث شده است جهت تنظیم وذخیره آب استفاده می شود و ج

میلیارد مترمکعب آب می باشد . عالوه  02/6حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق حدود  49579ازمنابع آب زیر زمینی شامل 

بر رودخانه و چاه از چشمه و قنات نیز برای کشت برنج استفاده می شود. آب سد" درود زن" نیز تأمین کننده قسمتی از 

 (.9باشد) آب مورد نیاز اراضی شالیزاری استان می

 

 سطح زیر کشت برنج استان فارس : 

طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس سطح زیر کشت برنج در سال های قبل در این استان 

هزار هکتار است اما در چند سال اخیر بعلت وقوع خشکسالی های مداوم و کاهش نزوالت جوی این  5/58-65حدود

هکتار از سطح کشت موجود نیز بعلت عدم تأمین  آب  3083هزار هکتار تقلیل یافته است. حدود  30سطح به مقدار 

عملکرد مواجه گردید.عالوه بر آب که  محدود  کننده ترین عامل سطح  زیر کشت برنج   %70-20کافی با کاهش حدود 

ت تأثیر قرار می دهد . مناطق عمده در استان است ، نوسانات قیمت برنج نیز سطح کشت برنج  را در این استان تح

کشت برنج در استان فارس شهرستانهای شیراز ، نورآبادممسنی ، مرودشت ، فیروزآباد ، کازرون و جهرم می 

درصد ، در  24درصد ، در ممسنی  40(. پراکنش سطح زیر کشت برنج استان در شهرستان مرودشت حدود 9باشند)

درصد ، استهبان و داراب  3درصد ، شیراز  4درصد ، کازرون  6صد ، جهرم در 10درصد ، سپیدان  13فیروز آباد 

 (.7درصدگزارش شده است) 1حدود 

  

                                                                                                                         ارقام برنج بومی فارس :  

قطب مختلف آب  و هوایی از لحاظ کشت و کار برنج وجود دارد و هر کدام از این مناطق رقم  4حداقل  در استان  فارس

 ( 12بومی مربوط به خود داشته که این ارقام  از  لحاظ خصوصیات نیز کم و بیش با هم تفاوتهایی دارند . )

 ارقام محلی فارس شامل : 

 رقم قصر الدشتی) کامفیروزی ( : در مناطق کامفیروز ، جلگه مرودشت و دشت "را مجرد" کشت می شود .  -1

 رقم رحمت آبادی  )کربالی ( : در مناطق  مختلف دشت کربال و خرامه و قسمت هایی از زرقان کشت می گردد .  -2

 زین" کشت می گردد  رقم عنبربو : در شهرستان فیروز آباد و نواحی از "فراشیند" و" فیروکار -3

 رقم کت سیاه : در شهرستانهای ممسنی و نواحی  اطراف آن کشت می گردد  .  -4
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 فهرست ارقام محلی و مبدأ رویش -1جدول 

 مبداء رویش نام رقم دیفر

 درودزن ( -رامجرد –فارس ) مرو دشت  قصرالدشتی )کامفیروزی (  1

 فارس ) فیروز آباد ( عنبربو  2

 خرامه ( –فارس ) دشت کربال  رحمت آبادی  3

 فارس ) ممسنی (  کت سیاه  4

                     

 فهرست صفات به همراه روش و مرحله اندازه گیری -2جدول 

 مرحله  روش اندازه گیری  صفات  ردیف

% و  14برحسب کیلوگرم در هکتار ، با رطوبت  عملکرد دانه  1

 متر  مربع 5در سطح 

 مرحله رسیدن 

مرحلۀ خوشه  تعداد پنجه در هر کپه  تعداد پنجه  2

 دهی 

مرحلۀ خوشه  تعداد پنجه هایی که به خوشه رفته اند تعداد پنجه بارور 3

 دهی

 الی رسیدن 

 50روزهای تا  4

 درصد گلدهی 

 50تعداد روزهایی از زمان بذر پاشی تا زمانیکه 

 درصد بوته ها به خوشه رفته اند 

مرحلۀ خوشه 

 دهی 

تعداد دانه کل در  5

 خوشه 

 بعد از رسیدن  نمونه (  5شمارش کل دانه ها در هر خوشه ) 

تعداد دانه بارور در  6

 خوشه 

 بعداز رسیدن  نمونه(  5شمارش دانه های بارور در هر خوشه ) 

تعداد دانه پوک در  7

 خو شه 

 بعد از رسیدن  نمونه ( 5شمارش دانه های پوک در هر خوشه )

برحسب سانتی متر ، از سطح خاک تا نوک  ارتفاع بوته  8

 بلندترین خوشه 

 مرحلۀ شیری

 الی رسیدن  

دانه کامل و رسیده با  100برحسب گرم ، تعداد  وزن صد دانه  9

 وزن می گردد  %13رطوبت 

 مرحلۀ رسیدن 

برحسب گرم ، وزن یک بوته کف بر شده با  وزن بوته  10

  %14رطوبت 

 مرحلۀ رسیدن 

برحسب سانتی متر ، اندازه گیری از سطح خاک تا  طول ساقه  11

 گره خوشه 

 مرحلۀ آبستنی 

مرحلۀ خوشه  برحسب سانتی متر  طول برگ پرچم  12

 دهی 

مرحلۀ خوشه  یرحسب سانتی متر  عرض برگ پرچم  13

 دهی 
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نسبت طول به عرض  14

 برگ پرچم

مرحلۀخوشه   از تقسیم طول به عرض برگ پرچم 

 دهی

میزان خروج خوشه  15

 از غالف 

برحسب سانتی متر اندازه گیری از محلی  که ساقه 

از داخل غالف بیرون می آید تا آخرین گره تزدیک 

 خوشه 

مرحلۀ شیری 

 الی رسیدن

بر حسب سانتی متر ، اندازه گیری از گره خوشه  طول خوشه  16

 تا نوک آن 

 مرحله خمیری 

عرض دانه سفید بعد از پوست کندن برحسب میلی  عرض دانه خام  17

 متر 

 رسیدن

عرض دانه سفید بعد از پوست کندن برحسب میلی  عرض دانه خام  18

 متر 

 رسیدن 

 رسیدن  نسبت طول به عرض دانه  شکل دانه  19

 رسیدن  نمونه (  10طول دانه پخته شده در مدت معین )  طول دانه پخته  20

 رسیدن  نسبت طول دانه پخته به طول دانه خام  طویل شدن دانه  21

به درصد بیان می شود ودر آزمایشگاه با روش  درصد آمیلوز  22

 خاص تعیین می گردد

 رسیدن 

درجه حرارت  23

 ژالتینی شدن 

 رسیدن  در آزمایشگاه تعیین می گردد

درصد ثبات و قوام  24

 ژل 

 رسیدن  در آزمایشگاه تعیین می گردد

مرحلۀ خوشه  در آزمایشگاه تعیین می گردد  عطر 25

 دهی 

 الی رسیدن 

 

 

 خصوصیات برنج رقم قصرالدشتی ) کامفیروزی ( : 

با جمع آوری نمونه های متعدد از توده قصر الدشتی و  1368بررسی وسلکسیون در توده های بومی برنج فارس از سال 

تک بوته  مختلف که از لحاظ خصوصیات ظاهری مطلوب بودند از  50اول کاشت تک بوته شروع گردید  و در سال 

الین خاص همراه با توده نا   15میان آن ها انتخاب و طی سه سال کاشت و بررسی و حذف انتخاب های نامطلوب، 

          خالص محلی به عنوان شاهد در آزمایشات مقایسه  عملکرد در دو ناحیه که رقم مناسب  مورد  کاشت آن ها  

قصر الدشتی می باشد ، شرکت  داده شدند که در نهایت  پس از محاسبات آماری و تجزیه واریانس ساده و مرکب از 

میانگین عملکرد  الین ها  و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات آگرونومیکی در  طی یادداشت برداری های چند ساله  

ن آخر عالوه بر خصوصیات مطلوب زراعی از زود رسی قابل توجه انتخاب شدند که دو الی 28و  16و  13و  1الین 

 (6هفته نسبت به سایر الین ها و توده ی بومی برخوردار بودند.) 2حدود 

 12هزار هکتار سطح زیر کشت دومین محصول و برنج قصرالدشتی با بیش از  50برنج در استان فارس با بیش از 

در این استان می باشد. این رقم به علت کیفیت پخت و عطر،طعم قابل توجه از  هزار هکتار غالب ترین رقم مورد استفاده



196 
 

بازارپسندی باالیی برخورداربوده ولی دارای ناخالصی می باشد، که این امر  باعث عدم  یکنواختی در رسیدن محصول 

 ( 9و در نتیجه کاهش محصول و کاهش راندمان  تعدیل  در کارخانه های برنج  کوبی می گردد. )

از اهداف معرفی الینهای خالص  از توده های محلی  استفاده از آن  ها در برنامه  های دورگ گیری است که طی آن 

می توان صفات مطلوب ارقام پر محصول داخلی و خارجی  را به ارقام بومی منتقل کرده و عیوب آن ها را اصالح نمود 

مطالعۀ نسلهای در حال تفکیک حاصل از تالقی الین های خالص  که این  امر در استان فارس شروع شده و هم اکنون

 ( 6ارقام بومی با ارقام شناخته شدۀ داخلی و خارجی در حال انجام است . )

از عوامل مهمی که انگیزه  تهیه الین خالص از ارقام بومی را تقویت  نموده است ، این است که تا کنون هیچیک از 

رجی که به منطقه وارد شده اند، نتوانسته اند از لحاظ کیفیت  و عطر طعم با ارقام بومی ارقام اصالح شده داخلی یا خا

برابری  نمایند لذا هیچکدام مورد  پسند مردم منطقه و برنجکاران که از "رقم قصر الدشتی" استفاده می کنند، قرار 

مترین خواسته های مصرف کنندگان و نگرفته است . به همین علت  توجه به ارقام بومی و اصالح عیوب آنها از مه

 ( 9زارعین منطقه    فارس می باشد  . )

( نمونه های متعددی از بذور توده قصرالدشتی از مناطق مختلف کاشت این رقم جمع آوری نموده  1368در سال  اول ) 

متر  250ر سطحی حدود کیلوگرمی جدا و د 2و نمونه ها  را در آزمایشگاه مخلوط کرده و از درون  آن مخلوط نمونه 

تک بوته  که از  50مربع به صورت تک نشاء کاشت شد. در طول فصل  رشد ضمن بررسی و بازدید تک بوته ها 

لحاظ شکل  ظاهری و خصوصیات زراعی در حد ممکن متفاوت و ضمنًا دارای  صفات مطلوب  بودند ،  انتخاب  و بذر 

 ( 6آن   ها   جداگانه  برداشت گردید . )

( بذو ر هر تک بوته جداگانه خزانه گیری و سپس هر کدام  روی چهار خط پنج  متری با فواصل  1369سال دوم ) در 

سانتی متر به صورت تک نشاء کشت  شدند  تا  ارزیابی  بر اساس نتایج بدست آمده از  هر تک بوته انجام  25×  25

نامطلوب سال  گذشته حذف شدند بطوریکه ا ز درون گیرد . دراین مرحله ،در هنگام  رسیدن محصول  انتخابهای  

شماره  که  ا ز لحاظ ظاهر مطلوب و  38مخلوط یکنواخت بوته های نامطلوب و خارج از تیپ را خارج ساخته و 

شماره در آزمایشگاه انتخاب و باقی که تکراری بوده و یا از  31یکنواخت   بودند ، انتخاب  شدند  و از بین  آن ها  

 ( 6ل و فرم بذر نامطلوب بودند ،حذف شدند . ) جهت شک

مترمربع به صورت تک  6( هر شماره که از آن  به بعد  به عنوان الین خوانده  شدند در سطح 1370در سال سوم )

بوته  کاشته  شده  و ضمن   یادداشت  برداری از خصوصیات              آ گر ونومیکی و رکوردگیری مقدماتی 

 (12نجام و کلیه  الین ها  جهت  شرکت  در آزمایشات مقایسه  عملکرد  برداشت  گردید . )عملکرد  نیز ا

توده  بومی از  سایر مناطق  استان فارس )  3الین خالص همراه با توده  قصرالدشتی و  31(  1371در سال چهارم  )

یک رقم  پر محصول  از سری خیلی  کت  سیاه  از ممسنی ، عنبر بو از فیروز آباد ، رحمت آباد ی از کربال  ( و

با دو  6×6الین و رقم در قالب   یک طرح  التیس  36که در سالهای گذشته کشت شده بود ، جمعًا  IRRIزودرس 

الین  برتر مشخص  و جهت  شرکت  در آزمایشات مقایسه    15تکرار مورد بررسی و مقایسه  محصول قرار گرفته  و 

 ید  . عملکرد  پیشرفته برداشت گرد

( الینهای  برتر  همراه  با شاهد  ) توده ناخالص قصرالدشتی ( در یک  72و73و74در سالهای پنج و ششم و هفتم ) 

آزمایش  با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی  در چهار تکرار در دو منطقه  مورد بررسی و مقایسه محصول قرار 

با خصوصیات مطلوب  زراعی  نظیر پاکوتاهی و یا زودرس مشخص شدند   گرفتند و پر عملکرد ترین الین ها و الینهای

تا جهت  آزمایشات تعیین کیفیت ارسال گردند. مشاهدات و بررسی های چند ساله نشان داد که تعداد حداقل هشت  الین از 

د  باالتر از شاهد ) پانزده الین خالص قصرالدشتی که در آزمایشات مقایسه  عملکرد  ناحیه ای  شرکت  داشتند عملکر

توده ناخالص قصرالدشتی ( تولید  نموده اند  اما فقط تعدادی از اینها دارای خصوصیات  بارز  زراعی بوده که در کلیه 

 (:  4سالهای آزمایش  نشان داده اند  و مواردی  از آن ها   ذیاًل اشاره  می گردد) 
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ترین الین  و در اکثر  سا لها جزء پر عملکرد ترین الین ها   در همۀ سالهای آزمایش زودرس 28الف ( الین  شماره  

بوده است . زود رسی این الین حدود دو هفته تا بیست روز زودتر   از شاهد  و دیگر  الین ها  بوده است . این نکته در  

م یا جو و برنج فارس از اهمیت  ویژه ای برخوردار است و آن بدین  علت که زارعین  برنجکار  فارس محصوالت گند

را معمواًل در تناوب ساالنه  وار د  می کنند  و چون  بالفاصله پس از برداشت گندم می بایست  زمین  جهت نشاء کاری 

برنج آماده شود و فرصت کوتاه جهت  این اعمال وجود دارد لذا  در دست  داشتن یک رقم زودرس که  بتوان  دیرتر از 

از بارندگی های  پاییزه آن را برداشت نمود،    می تواند مشکالت زیادی از زارعین معمول نشاء کاری نمود  و قبل 

 فارس که اکثریت قریب به اتفاق آن ها  این تناوب را رعایت می نمایند،  حل نماید. 

در طول چند ساله آزمایش به عنوان کوتاه ترین الین شناسایی شد که ضمن  تولید عملکرد  باالتر  16ب (  الین شماره 

در اکثرسالها ، مقاومت به خوابیدگی نسبتًا باالئی  نیز نشان   داده است  و این خصوصیت  در ارقام بومی که اغلب دچار   

خور اهمیت بوده و مورد   توجه  بخش عظیمی  از برنجکاران فارس می باشد  خوابیدگی  می گردند  به  سهم خود  در 

 سانتی متر می باشد(.  100) متوسط ارتفاع بوته ی این الین در زمان  برداشت  

ضمن تولید باالی  عملکرد   دانه در اکثر  سا لها ، از طول دانه بیشتری  نسبت  به الینهای دیگر و  1ج ( الین شماره  

می باشد ( که این   8/2میلیمتر  و نسبت  طول به عرض  01/6بومی  برخوردار است ) متوسط طول دانه  توده

 خصوصیت  در بازار  پسندی این الین  سهم بسزائی دارد. 

 130در کلیه ی سا لهای آزمایش از الینهای پر عملکرد بوده و علی ر قم  ارتفاع بوته نسبتًا خوب)  3د ( الین شماره 

ی متر ( کودپذیری باالئی داشته و مقاومت به خوابیدگی در اکثر سالها  در آن مشاهده شده است  ودر بازدید  های  سانت

 زارعین  محلی  از قطعات آزمایشی مورد توجه آنها وا قع شده است . 

کارخانه های آزمایش  مقدماتی درصد  تبدیل در  28و  16و  13و  1الزم به  ذکر است  در مورد  هر چهار الین 

به  28و  16درصد و شماره   68،  3درصد و الین  شماره 73برنجکوبی  محلی انجام  و برای الین  شماره یک، 

درصد برنج ) سالم و شکسته( بدست آمد. با عنایت موارد  فوق و بررسیهای مقدماتی که در خصوص   75و  72ترتیب 

 ( 4جهت نامگذاری معرفی شدند.) 28و  3، الینهای  درصد تبدیل و کیفیت پخت  این الینها  انجام شده

 

 نامهای پیشنهادی : 

 28جهت الین شماره           3جهت الین شماره 

  28رامجرد  -1               3رامجرد  -1                    

 گوهر  -2       اصیل  -2                    

 مروارید -3       صدف -3                    

 سازش  -4       زرین  -4                    

 پیروز -5        درودزن  -5                    

منطقه "کامفیروز" و" درودزن"  استان فارس به علت برخورداری از آب و آ فتاب فراوان و خاک حاصلخیر از حیث 

اشند   سطح زیر کشت شالیزارهای شهرستان  کشت برنج مرغوب  در کشور دارای شهره و اهمیت  خاصی می ب

هزار هکتار است  . این میزان  سطح کشت  برنج   در  شهرستان مرود شت  در مقایسه با سالهای قبل    17مرودشت  

در صد  افزایش است  و  این افزایش  به سبب مساعدت  دولت و همکاری سازمان آب در رهاسازی و  40حاکی از 

 85،  1387هزار هکتار شالیزارهای  این شهرستان در سال  17( از سطح 9مال صدرا  است . ) انتقال  آب  از سد

هزار تن برنج  بدست آمد  . در شهرستان مرودشت و حومه  40هزار تن  شلتوک برداشت  شد که در نهایت افزون بر 

(. کاشت نشاء در زمین اصلی  9مه دارد)آن  احداث  خزانه، از حدود بیستم فروردین ماه  شروع و تا آخر اردیبهشت  ادا

(. بعضی از  7در شهرستان  مرودشت  و حومه آن از اول خرداد ماه شروع و تا اواخر خرداد ماه ادامه دارد) 
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برنجکاران این شهرستان برای مبارزه با علفهای هرز نظیر سوروف، اویارسالم و قیاق با استفاده از علف کش هایی 

م ، رونستار و گاهی بوتاکلر استفاده می کنند ولی اکثر زارعین با وجین دستی خزانه را تمیز می نظیر ماچتی ، اوردرا

 ( 1کنند و در زمین اصلی از سموم ذکرشده استفاده مینمایند . )

مهمترین بیماری گیاه برنج که  در این شهرستان و حومه آن ) دشت را مجرد و درودزن ( گزارش شده است ، بیماری 

وه ای است که یک نوع بیماری قارچی می باشد ) این بیماری بذر زاداست (. از عالئم این بیماری چنین است که  لکۀ قه

 در خزانه اطراف بذر را توده ی خاکستری رنگی فرا  می گیرد: 

 جوانه زدن نامناسب بذرها در خزانه ) کپک خاکستری رنگ(  -1

 برگ های نشاء در خزانه ( وجود لکه های قهوه ای تیره و بیضی شکل ) روی  - -2

 زرد شدن نشاء ها در خزانه            -3

 سوختگی نوک برگها در خزانه  -4 

 

 کنترل بیماری : 

سم پاشی مزرعه با سم مانکوزب یا  -4ضد عفونی بذر   -3تغذیه مناسب برنج از نظرپتاس   -2کشت ارقام مقاوم  -1

 ( 1تریفمین ) سمپاشی روی برگ ( )

 

 ( : Rice dwarf virusکوتولگی ویروسی برنج )بیماری 

 این بیماری یک نوع بیماری ویروسی می باشد که ویروس این بیماری میله ای شکل است . 

 عالئم بیماری : 

 بصورت قد کوتاهی و در واقع کوتولگی بوته های برنج  -1

 رنگ سبز پررنگ برگ ها  -2

 ( mosaicاین حالت موزائیکی گویند )وجود لکه های زرد رنگ در سطح برگ ها که به  -3

 خوشه ها تشکیل نمی شوند یا کوتاه و عقیم هستند .  -4

 کاهش سیستم ریشه و عدم خوشه روی طبیعی بوته ها -5

 انتقال بیماری : 

مهمترین راه انتقال از طریق شته های متنوع غالت که مخصوصا در مزارع جو می باشند . وجود کشتهای مداوم و 

ای برنج در مجاورت مزارع آلوده جو و مهاجرت شته های ناقل در اواخر فصل رشد جو به بافتهای ایجاد خزانه ه

 شاداب برنج می تواند منجر به شیوع بیماری و پایداری ویروس در تمام طول سال گردد.

 روش های کنترل بیماری : 

 رعایت تاریخ کاشت گیاه در ارتباط با غالت دیگر  -1

 با حشره کش ها   کنترل شته ها و زنجرکها -2

 استفاده ازارقام مقاوم .  -3 

در مزارع برنج منطقه درودزن گزارش شد که عالئم یاد شده مشابهت زیادی با عوارضی 1382این بیماری در تابستان 

زارش گردیده بود، برخوردار که در خصوص ویروس کوتولگی گال سیاه از برنجزارهای فیروز آباد و ممسنی گ

  .(3)است

قصرالدشتی به شوری تقریبًا مقاوم تر می باشد و مصرف ازت تأثیر کاماًل محسوسی در کاهش اثر سوء رقم  -

شوری بر این رقم دارد بنابراین پیشنهاد می شود چنانچه این رقم در خاکهای شورآبیاری شود، باید ازت کافی در 

 (11اختیار آن قرار گیرد . )
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 خصوصیات رقم قصر الدشتی -3جدول 

 میزان موارد میزان موارد

 9/5 طول دانه خام )میلی متر( 3/3 ملکرد ) تن در هکتار (ع

 2/2 عرض دانه خام ) میلی متر ( 3/14 تعداد پنجه کل ) عدد (

 7/2 شکل دانه  8/13 تعداد پنجه بارور )عدد(

 6/11 طول دانه پخته ) میلی متر ( 106 گلدهی  %50روزهای تا 

 9/1 طویل شدن دانه ) میلی متر ( 7/149 )عدد(تعداد دانه کل در خوشه 

 6/18 درصد آمیلوز 8/118 تعداد دانه بارور در خوشه ) عدد(

 1/3 درجه حرارت ژالتینی شدن   31 تعداد دانه پوک در خوشه )عدد (

 50 درصد ثبات و قوام ژل  8/165 ارتفاع بوته ) سانتی متر (

 قوی  عطر  2/2 وزن صد دانه ) گرم (

میزان خروج خوشه از غالف  9/22 وزن بوته ) گرم (

 سانتی متر 

6/13 

 2/29 طول خوشه)سانتی متر( 6/136 طول  ساقه ) سانتی متر (

 1/1 عرض برگ پرچم)سانتی متر( 1/35 طول برگ پرچم ) سانتی متر (

   8/31 نسبت طول به عرض برگ پرچم

 

 خصوصیات برنج رقم رحمت آبادی ) کربالی (: 

طرح بررسی الینهای خالص برنج رحمت آبادی در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه ای بررسی و سلکسیون در توده های 

شروع شد بدین ترتیب که نمونه های متعددی از مناطق مختلف  1368بومی برنج رحمت آبادی ) کربالی ( از سال 

به  2m300خلوط تهیه گردید و سپس در سطح کاشت این رقم جمع آوری و مخلوط نموده و نمونه جدیدی از این م

بوته که از لحاظ خصوصیات آگرونومیکی مطلوب و ضمنًا با هم  50صورت تک بوته نشاء کاری گردید و تعداد 

متفاوت بودند، انتخاب و برداشت شدند و بذور هر تک بوته در سال بعد روی چهارخط کاشت و مورد ارزیابی قرار 

الین خالص بدست آمد که اینها هم طی سه سال  9ی و انتخاب الینهای نامناسب حذف و تعداد گرفتند و طی سه سال بررس

در آزمایش مقایسه ای عملکرد ناحیه ای در دو منطقه مورد مقایسه محصول قرار گرفته و الینها ی  74و  73و  72

ۀ زودرسی یا ارتفاع بوته که از لحاظ عملکرد و همچنین بعضی خصوصیات بارز زراعی از جمل 6و  4و  1شماره 

 75نسبت به سایر الینها و همچنین توده محلی برتری داشتند انتخاب گردیدند تا ضمن کشت در شرایط زارعین در سال 

نسبت به ارسال نمونه های نادر آن ها جهت آزمایش میلینگ و خصوصیات کیفی اقدام و در نهایت یک یا دو الین جهت 

(. از شروع کار خالص سازی و تهیه الینهای خالص از این توده ها 6و تکثیر گردد)توصیه به زارعین نامگذاری 

الین  1-4طرحهای مستقلی به طور جداگانه در هر کدام از مناطق پیشنهاد وبه اجرا در آمد که حاصل هر کدام حدود 

رامجرد و توده رحمت  خالص برای هرمنطقه بوده است که توده قصرالدشتی در منطقه کامفیروز،جلگه مرودشت ودشت

آبادی ) کربالی ( در مناطق مختلف دشت کربال و خرامه و قسمتهایی از زرقان وتوده کت سیاه ، در شهرستان ممسنی و 

 ( 12نواحی اطراف آن کاشت شد . )

 هزار هکتار سطح زیر کاشت دومین محصول بوده و برنج رحمت آبادی غالب ترین 50برنج در استان فارس با بیش از 

رقم سازگار با شرایط آب و هوائی ونوع خاک دشت کربال است که به علت استفاده از آبهای با کیفیت نامناسب ناشی از 

( korآلودگی توسط فاضالب کارخانه های پتروشیمی و مجتمع گوشت و شرکت چرمینه واقع در کنار رودخانه کر )

ر توده های بومی دارای ناخالصی بوده که این امر باعث عدم (. این توده همانند سای9دارای وضعیت نامناسبی می باشد)
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یکنواختی در محصول گشته و این امر هم منجر به کاهش محصول و کاهش راندمان تبدیل در کارخانه         شالی 

کوبی می گردد لذا تهیه الین خالص ضمن حفظ خصوصیات این رقم باعث افزایش راندمان تبدیل گشته ودستیابی به 

 ( 4ینهای پرمحصول و یا الینهای با خصوصیات بارز مثل پاکوتاهی و یا زودرسی نیز امکان پذیر گشته است . )ال

استفاده از آنها در برنامه های دو رگ گیری با اراقام پر محصول و  از دستاوردهای مهم دیگر تهیه الینهای خالص

م دراستان شروع و تعدادی از این الین ها با ارقام شناخته پاکوتاه داخلی و یاخارجی می باشد که خوشبختانه این امر ه

 ( 12می باشد . )  f3شده و پر محصول تالقی و بررسی نتایج آنها در مرحلۀ نسل 

( نمونه های متعددی از بذر رقم رحمت آبادی از مناطق مختلف کاشت این رقم جمع آوری نموده و 1368در سال اول )

متر  300لوط کرده و از درون آن ، نمونه ی دو کیلوگرمی جدا نموده ودر سطحی حدود نمونه ها ر در آزمایشگاه مخ

مربع به صورت تک نشاء و با فاصلۀ زیاد کاشته شدند و در طول فصل رویش ، ضمن بررسی و بازدید تک بوته ها 

 مطلوب بودند، تک بوته که از لحاظ شکل ظاهر و خصوصیات آگرو نومیکی در حد ممکن متفاوت و ضمناً  50تعدد 

 ( 6انتخاب و بذور آن ها جداگانه برداشت گردیدند . )

( بذور هر تک بوته به طور جداگانه خزانه گیری وسپس هرکدام روی چهار خط پنج متری با 1369در سل دوم )

سانتیمتر و به صورت تک نشاء کاشت شدند و ضمن فواصل رشد ارزیابی بدست آمده از هر تک  25×  25فواصل 

ته که روی چهار خط کشت شدند،بررسی انجام و هنگام رسیدن انتخابهای نامطلوب حذف و از درون خطوط یکنواخت بو

الین مطلوب انتخاب و برداشت گردید و محل انتخاب و  30، تیپ های نامطلوب و خارج از استاندارد حذف ودر نهایت 

 ( 6مایشات سال بعد انتخاب شدند. )الین جهت آز 25حذف الین های تکراری در آزمایشگاه تکمیل و 

مترمربع به صورت تک بوته کاشت و ضمن یادداشت برداری از خصوصیات  6( هر الین در سطح1370در سال سوم )

آزمایش سال بعد انتخاب الین برتر جهت شرکت در  19مختلف الین ها رکوردگیری مقدماتی عملکرد نیز انجام و

  .(12)گردیدند

الین بدست آمده همراه با توده های ناخالص عنبر بو ، کت سیاه ، رحمت آبادی و قصر  19( تعداد1371)در سال چهارم 

( جمعًا fillerبه عنوان تیمارهای پرکننده ) 6و 1الدشتی به عنوان شاهد و به منظور تکمیل تیمارها، الینهای شماره ی 

التیس ساده در دو تکرار مورد بررسی و مقایسه  ( با استفاده از یک طرح آماری A testتیمار در آزمایش ) 25

الین خالص که از لحاظ عملکرد دانه و سایر  9محصول قرار گرفتند و نهایتًا در زمان رسیدن محصول تعداد 

خصوصیات بارز زراعی نسبت به سایر الین ها و وتوده های ناخالص رحمت ّآبادی ارجهیت داشتند، جهت آزمایشات 

 ( 4ه ای انتخاب و برداشت شد . )مقایسه محصول ناحی

( الین های برتر همراه با شاهده ) توده ناخالص رحمت آبادی( در یک  72، 73،  74در سال های پنجم ، ششم و هفتم )

بررسی با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه ای شرکت کرده و مورد ارزیابی 

ار گرفتند . محاسبات آماری در پایان هر سال به روش تجزیه واریانس ساده و درپایان سال سوم با و مقایسه محصول قر

استفاده از روش تجزیه واریانس مرکب ،اثر سال و مناطق دوگانه روی الینها بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار 

لکرد و بعضی خصوصیات زراعی نظیر که از لحاظ تولید عم 6و  4و  1گرفت و در نهایت سه الین به شماره های 

زودرس و یا پاکوتاهی نسبت به توده بومی و یا سایر الینها ی  به دست آمده از این توده ارجحیت داشتند، انتخاب تا جهت 

 ( 4آزمایشات کیفی و درصد تبدیل به مؤسسه برنج ارسال شدند . )

در هر دو سال در منطقه فوق پر  1الین شماره نتایج آزمایش در سال های اول و دوم در کوشکک می باشد. 

جزء زودرس  8و  4عملکردترین بوده است . یادداشت برداریها و مشاهدات شش ساله نشان داده است که الینهای شماره 

روز اختالف در زمان رسیدن داشتند و این  20-15ترین الینها بوده و با توده شاهد و همچنین سایر الین ها در حدود 

یکی از مسائل مهم کشاورزان منطقه کربال و رحمت آباد بوده و چنانچه رقمی که بتوان آن را دیرتر از رقم محلی امر 

(. علیهذا 6کاشت نمود و یا زودتر برداشت نمود ،معرفی گردد آنگاه منظور زارعین منطقه از این جهت تأمین خواهدشد)
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جزء الین های پر عملکرد بوده و ضمن یادداشت  8و  6و  4و  1با عنایت به موراد فوق و با توجه به اینکه شماره 

برداریهای چند ساله خصوصیات بارز و مطلوبی از این الینها دیده شده است و جهت آزمایشات کیفی و میلینگ نمونه 

جهت توصیه  هایی از الین های فوق الذکر به  مؤسسه برنج ارسال گردد و بعد از انجام نتایج تجزیه آزمایشگاه، دو الین

 به زارعین نامگذاری و معرفی شد .

  

 نامهای پیشنهادی: 

 ( 8) یا  4جهت الین شماره                          جهت الین شماره یک

 کربال یک                                                          کربال چهار

 نورس                             رحمت                                  

شهرستان خرامه ودشت کربال از توابع مرکز استان شیراز می باشند. سطح زیر کشت شهرستان خرامه ودشت کربال و 

هکتار بوده است که در سالهای زراعی گذشته این مقدار به سطح هزار هکتار کاهش یافته  18000حومه اطراف شیراز 

 ( 9ب  کافی در این شهرستان می باشد . )است و آن هم به دلیل عدم وجود آ

تیر است. علفهای هرز رایج در این شهرستان نیز  5خرداد لغایت  6شروع مرحلۀ نشاء کاری در این شهرستان از تاریخ 

سوروف ، اویارسالم ، قیاق و مرغ می باشند و برای مبارزه با این علفهای هرز از علف کش هایی نظیر رونستار ،تاپ 

 ( 8. . . استفاده می کنند . ) استارو .

 

 مهمرین آفات و بیماری در این شهرستان : 

 seedکه این بیماری )) (Bakanea Disease( ،بیماری بلندی  طوقه یا پایۀ foot rotبیماری پوسیدگی طوقًا )

born  . یا بذر زاد است و دارای زمستان گذرانی بر روی بذرو بقایا می باشد) 

 عالئم بیماری:

 آلودگی بذر در زمان جوانه زنی ) بصورت وجود کپک های سفید رنگ شبه صورتی (  -1 

 تنک شدن خزانه و رشد نامناسب نشاء ها  -2

 قدبلندی برخی از نشاء ها البه الی نشاء های سالم و  زرد شدن بعدی  آنها  -3

 زرد شدن و خشکیدن برگ های مربوط به پنجه های آلوده-4

 ن می شود . تعداد دانه کم است و دانه ها پوک و ریز هستند . خوشه زودتر نمایا -6

 ظهور ریشه های نابجا -7

 راههای کنترل : 

 جمع آوری بقایای آلوده ) بهداشت مزرعه (                                                         -1

 استفاده از ارقام مقاوم   -2

 ا سمومی نظیر تیوفانات ، متیل تیرام ، تریف مین و سلست. ضد عفونی بذر قبل از جوانه دار کردن ب -3

 ( 1این بیماری از مزارع خرامه ودشت کربال و حومه شیراز و سپیدان گزارش شده است . )

مهمترین آفت گزارش شده در این شهرستان مگس خزانه می باشد . الروهای این حشره به ریشه گیاهچه ها)نشا(حمله  

میکنند و با تغذیه باعث زردی و پژمردگی آنها گردیده و پس از رشد در همان جا به شفیره تبدیل میشوند.هنگامی که 

 ه زرد شده و از بین می روند.جمعیت این آفت زیاد باشد تمام گیاهچه های داخل خزان

 

 مشکالت شالیزارهای منطقه خرامه و کربال شیراز : 

 تشدید اثرات سوء شوری و نیز خسارت مگس خزانه به دلیل عدم تأمین به موقع آب  -
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شدت شیوع علفهای هرز ازمعضالت منطقه می باشد که این امر موجب شده است تا برنج تولیدی منطقه بدلیل اختالط  -

 با بذور علفهای هرز از کیفیت و قیمت نازلتری در مقایسه با ارقام مشابه تولید شده در مناطق دیگر برخوردار باشد. 

ها، مسئله ی زهکشی اراضی نزدیک دریاچه بختگان در سطح باال ، وجود آالینده در آب ECقلیایی و  phشوری ،  -

هکتار، عدم وجود ارقام پر محصول زودرس ، پایین بودن کیفیت برنج ،ضایعات باالی مرحلۀ تبدیل ،  1400

نامناسب بودن نحوه تهیه خزانه و باال بودن میزان بذر مصرفی در خزانه از مشکالت اصلی منطقه کربال می باشد . 

(8 ) 

 

 شنهادات  :پی

 اجرای طرحهای تحقیقی، تطبیقی و دوره های آموزشی در رابطه  با مدیریت مصرف       علف کش ها 

سازماندهی نحوه تأمین آب مخصوصًا در اراضی مربوط به بندهای انتهایی رودخانه ُکر و نیز اجرای طرحهای  -

 تجهیز و نوسازی 

 یفیت برنج تولیدی بررسی نحوۀ تأثیر آالینده های رودخانه کر روی ک -

 ارائه راهکار های مناسب برای صرفه جویی آب و استفاده بهینه از آن  -

 پیگیری اجرای صحیح و به موقع تعهدات اداره آبیاری برای تأمین آب و یا ارائه الگوی مناسب کشت  -

ع، مسائل شوری ترویجی در رابطه با افزایش مواد آلی ، تاریخ کاشت مدیریت مزار –برقراری کالسهای آموزشی  -

 ( 8و قلیائیت در منطقه کربال )

 خصوصیات رقم رحمت آبادی -4جدول 

 میزان موارد میزان موارد

 4/10 ( ن خروج خوشه از غالف ) سانتی مترمیزا 5/3 عملکرد ) تن در هکتار (

 1/28 طول خوشه ) سانتی متر ( 6/9 تعداد ینجه کل ) عدد (

 6/6 طول دانه خام ) سانتی متر ( 6/9 تعداد ینجه بارو ر ) عدد (

 3/2 عرض دانه خام ) میلی متر ( 97 گلدهی  %50روزهای تا 

 8/2 شکل دانه  6/104 تعداد دانه کل در خوشه ) عدد (

 14 طول دانه پخته ) میلی متر ( 9/94 (تعداد دانه بارور در خوشه )عدد

 1/2 میلی متر (طویل شدن دانه )  7/9 تعداد دانه پوک در خوشه )عدد ( 

 7/20 درصد آمیلوز 135 ارتفاع بوته ) سانتی متر ( 

 2/3 درجه حرارت ژالتینی شدن 8/2 وزن صد دانه ) گرم ( 

 57 درصد ثبات و قوام ژل 2/23 وزن بوته ) گرم ( 

 متوسط عطر 9/106 طول ساقه ) سانتی متر ( 

 9/28 برگ پرچمنسبت طول به عرض  9/28 طول برگ پرچم ) سانتی متر ( 

   0/1 عرض برگ پرچم ) سانتی متر ( 

 

 خصوصیات برنج رقم عنبر بو : 

 طرح بررسی الینهای خالص برنج عنبر بو در آزمایش مقایسۀ عملکرد ناحیه ای : 

الین خالص برنج عنبربو حاصل از سلکسیون در توده بومی و یک شاهد )توده ناخالص عنبربو (  9در این آزمایش تعداد 

تیمار در چهار تکرار در دو منطقه "را مجرد" و فیروز آباد طی دو سال در قالب یک طرح بلوکهای کامل  10جمعًا 

مترمربع با فواصل بوته  9تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. هر الین در کرتی به مساحت
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کرد دانه تیمارها، در پایان هر سال به روش تجزیه (. محاسبات آماری روی عمل 6سانتیمتر کاشت گردید)20× 20

واریانس ساده انجام ودر پایان آزمایش نیز به روش تجزیه واریانس مرکب انجام خواهد شد . نتایج چند ساله نشان می 

ا از لحاظ خصوصیات آگرونومیکی و همچنین عملکرد دانه نسبت به باقی الینه 23و  11،  5،  3دهد که الینهای شماره 

 (.12و شاهد برتری دارند . بدیهی است نتیجه گیری نهائی پس از اتمام بررسی مشخص خواهد شد)

برنج عنبربو یکی از ارقام بومی رایج در مناطقی از استان فارس می باشد که از لحاظ کیفیت و بازار پسندی مورد عالقه 

اف آن می باشد . این رقم همانند سایر ارقام زارعین و مصرف کنندگان شهرستان فیروز آباد و بخشها و نواحی اطر

بومی فارس دارای ناخالصی می باشد که این امر موجب عدم یکنواختی در رسیدن و در نتیجه کاهش محصول و کاهش 

راندمان تبدیل می گردد . لذا تهیه و معرفی الین خالص از این توده که  ضمن افزایش راندمان تبدیل و محصول، این 

راهم می نماید که به منظور رفع عیوب توده ی بومی بتوان از الینهای خالص دردورگ گیری با ارقام شناخته امکان را ف

(. مشابه این بررسی در استانهای شمالی ، سالهاست انجام می شود و 8شده و پر محصول داخلی و خارجی استفاده نمود) 

و .. . ( گردیده ودر مؤسسات  2و گیل  1هر ، فیروز ، گیل منجر به معرفی ارقام ناخالص از توده های بومی ) مانند م

بین المللی تحقیقات برنج نیز این روش به عنوان قدم اول در اصالح برنج می باشد ، در فارس نیز اصالح و خالص 

ب تک بوته متفاوت و مطلو 50با جمع آوری و کاشت توده های عنبر بو و انتخاب  1368کردن توده های بومی از سال 

از بین آنها شروع و درسالهای بعد با کاشت و انتخاب مکرر تک بوته والینهای حاصل از این تک بوته ها ادامه یافته و 

(. در این بررسی الینهای خالص شده از توده بومی 9الین خالص مورد بررسی قرار گرفت) 9در سال جاری تعداد 

 9و در نهایت به  31به  50ی نامطلوب و تکراری، تعداد آنها از عنبربو که پس ازانتخاب الینهای مطلوب و حذف الینها

تیمار در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در  10الین خالص رسیده بود، همراه با توده بومی ناخالص )شاهد(جمعًا 

رفتند. تهیه چهار تکرار در دو منطقه "را مجرد" و "فیروزآباد" طی دو سال مورد بررسی و مقایسه ی محصول قرار گ

متر و بذور پس ازجوانه دار شدن به طور جداگانه در خزانه  10خزانه به روش جوی و پشته با عرض یک متر و طول 

برگی نشاء به زمین اصلی  4-5کاشته شدند و پس از مواظبتهای اولیه و یک مرحله کود سرک ازمنبع اوره ، در مرحلۀ 

تراکتور شخم و دیسک  زده شده و تسطیح نهائی توسط تیلر انجام و میزان  (. زمین اصلی ابتدا توسط12منتقل گردیدند)

ازت  همراه با تمام فسفر قبل از نشاء کاری وباقی  از ت در  %70بوده که  90-45 – 0مصرف کود بر اساس فرمول 

ها درکرتهائی ( به صورت سرک به زمین اصلی داده شد. تیمارPanicle Initationمرحله تشکیل جوانه اولیه خوشه) 

نشاء درهر کپه کاشت گردید و مبارزه با علفهای  3-5سانتیمتر و تعداد  20×20متر مربع با فواصل بوته 9به مساحت 

هرز حدود یک هفته پس از نشاء کاری با استفاده از سم علف کش رونستار صورت گرفته و یک نوبت هم وجین دستی 

 (.  4اعمال شد)

ول دوره رویش به نحو مطلوب انجام و یادداشت برداریهای مرحله ای نیز از تاریخ نشاء سایر مواظبتهای زراعی در ط

روز پس از نشاء کاری و زمان رسیدن و همچنین  45کاری تا  تاریخ گلدهی ، تعداد پنجه و ارتفاع بوته در  د و نوبت 

مربع پس ازحذف حواشی  متر 6/6سایر خصوصیات زراعی به موقع ثبت و در نهایت محصول هر تیمار در سطح 

 ( 5وارد محاسبات آماری گردید . ) %14اطراف ، برداشت و با رطوبت 

پس از انجام محاسبات آماری در دو ناحیه ،نتایج آزمایش نشانگر  این بود که در ناحیه فیروز آباد اکثرًا الینها افت 

ر به علت تفاوت شرایط آب و هوائی در ناحیه عملکرد قابل توجهی نسبت به عملکرد درکوشکک نشان داده اند که این ام

و همچنین یک دوره گرمای شدید در زمان گلدهی الینها در فیروز آباد بوده است و لیکن چون شرایط برای کلیه ی الین 

را که در آن شرایط  24و  23ها یکسان بوده است ،ازجهت مقایسۀ میانگین عملکرد آن ها می توان الین های شماره 

را در نواحی "  27و  23و  3شاهد عملکرد بیشتری تولید نموده اند در ناحیه فیروز آباد و الینهای شاهد  نسبت به

کوشکک"و "را مجرد" به عنوان الینهای برتر از شاهد قلمداد کرد و جهت نامگذاری و معرفی به کشاورزان  پیشنهاد 

می باشد و مناطق عمده برنجکاری این شهرستان  هکتار 5600نمود . سطح زیر کشت برنج در شهرستان فیروز آباد 
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عبارت تند از منطقه حومه ، منطقه" جو واکان" و منطقه "فیروکارزین ". انتقال نشاء در این منطقه از هفته اول خرداد 

 (.8ماه شروع می شود و تا پایان خرداد ماه نیز ادامه می یابد)

 

  آفات و بیماری ها و علفهای هرز این شهرستان : 

علفهای هرز غالب این شهرستان نیز عبارت از: سوروف ، اویارسالم ، جگن می باشند و برای مبارزه با علفهای هرز 

 (8روز بعد از نشا مصرف می شوند. ) 7تا  4از سموم رونستار، اوردرام و ستاف که در اکثر موارد 

 

 :  Rice Blacek gall dwarfبیماری گال سیاه برنج ) کوتولگی (   

 این بیماری یک نوع بیماری ویروسی است و ویروس در این بیماری کروی شکل است .

 

 عالئم بیماری : 

 از عالئم بارز بیماری حالت کوتولگی یا پا کوتاه شدن قد بوته ها است.-1

ل مشاهده ظهورگالهای سبز متمایل به سفید که نهایتًا قهوه ای وسیاه می شوند ،در پشت برگ ها در ناحیه رگبرگها قاب -2

 اند.

 گاهی اوقات گال ها روی غالف برگ یا ساقه ی برنج دیده می شوند .  -3

 پنجه ها به خوشه نمی روند و یا  در صورت خوشه دهی ،خوشه های کوتاه وعقیم تولید می کنند.  -4

 

 انتقال بیماری : 

 عامل بیماری توسط زنجرک ها منتقل می شوند.

و تعدادی از علفهای هرز خانواده غالت را آلوده کند. زنجرک با تغذیه از این ویروس می تواند گندم ، جو ، ذرت 

 علفهای هرز یا گندم ، ج وو ذرت می توانند آلودگی ا به برنج منتقل کند . 

 

 روش های کنترل : 

 استفاده از ارقام مقاوم  -1

 کنترل زنجرک ها با استفاده از حشره کش ها -2 

 ( 3ارتباط با دیگر غالت )رعایت تاریخ کاشت گیاه در  -3 

 

 خصوصیات رقم عنبربو -5جدول 

 میزان موارد میزان موارد

میزان خروج خوشه از غالف  7/3  عملکرد ) تن در هکتار (

 سانتی متر ( )

1/11 

 6/33 طول خوشه ) سانتی متر ( 6/9 تعداد ینجه کل ) عدد (

 1/6 متر (طول دانه خام ) سانتی  5/9 تعداد ینجه بارو ر ) عدد (

 4/2 عرض دانه خام ) میلی متر ( 110 گلدهی  %50روزهای تا 

 5/2 شکل دانه  4/133 تعداد دانه کل در خوشه ) عدد (

 4/11 طول دانه پخته ) میلی متر ( 6/122 تعداد دانه بارور در خوشه ) عدد (

 9/1 طویل شدن دانه ) میلی متر ( 8/10 تعداد دانه پوک در خوشه ) عدد ( 
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 9/20 درصد آمیلوز 9/150 ارتفاع بوته ) سانتی متر ( 

 3 درجه حرارت ژالتین شدن  5/2 وزن صد دانه ) گرم ( 

 60-65 درصد ثبات و قوام ژل  5/23 وزن بوته ) گرم ( 

 متوسط عطر  3/117 طول ساقه ) سانتی متر ( 

 5/24 پرچمنسبت طول به عرض برگ  6/31 طول برگ پرچم ) سانتی متر ( 

   2/1 عرض برگ پرچم ) سانتی متر ( 

 

 خصوصیات برنج  رقم کت سیاه : 
 طرح بررسی الینهای خالص برنج کت سیاه درآزمایش مقایسه عملکرد ناحیه ای:

الین خالص برنج کت سیاه )دم سیاه ( که حاصل سلکسیون در توده های بومی برنج چمپای  4این تحقیق با استفاده از  

کت سیاه بوده و یک رقم شاهد ) توده ناخالص کت سیاه (به اجرا درآمد و چون در سال جاری به علت مشکالت اجرا 

نیز آزمایش فوق تکرار گردد.  75ج مقرر گردید که  درسال فقط در یک ناحیه، طرح اجرا گردید به منظورتکمیل نتای

از لحاظ تولید عملکرد نسبت به سایر الینها    8و  1علیهذا نتایج دو سال گذشته نشان می دهند که الین های شماره 

 (6.)گرفته خواهد شد  75همچنین توده بومی برتری دارند . بدیهی است نتیجه نهائی پس از پایان آزمایش در سال 

شهرستان ممسنی و مناطق اطراف آن یکی از قطبهای مهم برنجکاری فارس بوده که با برخورداری از شرایط آب و 

هوائی مناسب کاشت این محصول دارای اهمیت ویژه ای می باشد و رقم بومی این ناحیه برنج "کت سیاه "است که ازاقام 

ه علت حساسیت این رقم به بیماری بالست اکثر زارعین علیرغم با کیفیت پخت خوب می باشد و لیکن در سالهای اخیر ب

که به نژادغالب عامل بیماری بالست در منطقه ممسنی مقاوم می باشد ، نموده  3خواست خود مبادرت به کشت رقم آمل

 (. از طرفی9اند و در حالیکه اغلب برنجکاران جهت مصرف خانواده خود کماکان رقم بومی را ترجیح می دهند) 

ناخالصی ارقام بومی مانعی در راه آزمایشات بهنژادی بوده لذا این دو نکته باعث گردید که کار خالص سازی توده بومی 

بدست آیند .معرفی الین خالص عالوه بر  9و 8و  4و  1سال الینهای خالص باشماره  6کت سیاه آغاز گشته و طی 

ی گردد که عملیات زراعی آسانتر و یکنواختی حاصل نیز درصد دستیابی به مواد الزم جهت آزمایشات بهنژادی باعث م

تبدیل ودرنتیجه راندمان تولید محصول را باال ببرند. بعاله در دو رگ گیری الینهای خالص با ارقام شناخته شده مقاوم به 

 ( 4بالست می توان این صفت را به رقم بومی منتقل نمود . )

 72صل از سلکسیون در توده بومی "کت سیاه" که آزمایش مقایسه عملکرد سال الین خالص حا 4در این آزمایش تعداد 

انتخاب شده بود، همراه باشاهد ) توده سیاه ناخالص ( جمعًا پنج تیمار با استفاده از یک طرح آماری بلوکهای تصادفی در 

 ( 6چهار تکرار مورد ارزیابی و مقایسه محصوالت قرار گرفتند . )

جوی و پشته و بذور هرالین پس از جوانه دار شدن به طور جداگانه در خزانه بذر پاشی و درمرحلۀ  تهیه خزانه به روش

پنج برگی به  زمین اصلی منتقل گردیدند. مراحل تهیه زمین اصلی شامل دیسک با تراکتور و تسطیح نهائی تیلر بوده و 

% ازت همراه با تمام فسفر قبل ازنشاء کاری  70محاسبه شده و  90-45-0میزان مصرف کود بر اساس فرمول          

( مصرف گردید.هرتیمار در  panicle initiationو باقی ازت به صورت سرک در زمان تشکیل خوشه های  جوان ) 

 ( 6نشاء درهر کپه کاشت گردید. ) 3-5سانتیمتر و به تعداد  20× 20مترمربع با فواصل بوته  5/10سطحی معادل 

ا علفهای هرز از علف کش ریلوف اچ به صورت قطره پاشی ده روز پس از اتمام  نشاء کاری به منظور مبارزه ب

استفاده به عمل آمده و نتیجه مطلوب عاید شد. سایر مواظبتهای زراعی در طول دوره رویش انجام و از خصوصیات 

روز بعد از نشاء  45در دو مرحلۀ  زراعی الینها از جملۀ تاریخ پنجه زنی ، تاریخ گلدهی ، تعداد پنجه و ارتفاع بوته

 ( 12وارد محاسبات آماری گردید. ) %14کاری و زمان برداشت و با رطوبت 
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پرعملکردترین الینها در سال جاری بوده اند یعنی  9و  8بعد از انجام محاسبات آماری مشاهده گردید که الینهای شماره 

ار درصد بیشتراز شاهد محصول داشته است. بدیهی است چه 9درصد بیشتر و الین شماره  30حدود  8الین شماره 

خصوصیات آگرونومیکی الینهای مورد بررسی و همچنین تولید عملکرد ازفاکتورهای اصلی انتخاب این الینها جهت 

هکتار است . در این  5000( سطح زیر کشت برنج در شهرستان ممسنی 6تکثیر و توصیه به زارعین    می باشند .)

شت نشاء در زمین اصلی از هفتۀ دوم خرداد ماه شروع و تا بیستم تیر ماه نیز ادامه دارد . علفهای هرز مهم شهرستان کا

در این شهرستان عبارت از: سوروف ،اویارسالم و قیاق می باشند که برای مبارزه با آن ها از علف کش هایی نظیر 

 ( 9رونستار ، تاب استار و . . . استفاده می گردد. ) 

 

 بیماریها و آفات : 

 مهمترین بیماری برنج  در این شهرستان  بیماری بالست و مهمترین آفت سر خرطومی ریشه برنج می باشد. 

 مرحلۀ دارد : 2بیماری بالست از نوع بیماری های قارچی می باشد.  این بیماری 

  Leaf blastبالست برگ  -1 

 بالست گردن خوشه  -2 

 گالبی شکل با دیواره عرضی دارد.قارچ عامل بیماری اسپور 

 ابتدا لکه های ریز قهوه ای رنگ درون برگ ها ایجاد می شود -1عالئم بالست برگ : 

 مرحلۀ دوم توسعه لکه ها و دوکی شکل بودن آن ها یا سوزنی شکل شدن آنها  -2 

 حاشیۀ لکه ها قهوه ای  و مرکز آن خاکستری رنگ است . -3

 ا منجر به سوختگی کامل برگ گردد. ممکن است مجموع لکه ه -4 

شروع اولیه بیماری بالست در زمان پنجه زنی یا وجین دوم و یا نزدیک خوشه دهی است .بالست گردن خوشه اززمان 

 خروج کامل خوشه ها تا مرحله برداشت به گردن خوشه ها آسیب  می رساند. 

 

 عالئم بالست گردن خوشه :

 شکیل لکهقهوه ای شدن ناحیه گردن و ت -1 

 (mm 3-2توسعه لکه در محل گردن )  -2

 پوک شدن کامل خوشه ) جوان بودن خوشه ها ( -3 

 شکستگی گردن خوشه ) آویزان (  -4 

 ( 1یا هوازاد است . )   air bornاین نوع بیماری بالست  

شهرستان گزارش گردیده است که از مزارع این  1382بیماری ویروسی به نام گال سیاه برنج )کوتولگی ( نیز در سال 

 (.3توضیح آن و روش های کنترل این بیماری را قباًل توضیح دادیم)

 

 : Hydronomus sinuaticollis Faust)سرخرطومی ریشه برنج)

ازمزارع برنج ممسنی فارس جمع آوری و هم اکنون درمناطق جنوبی استان فارس و 1348این آفت اولین بار در سال

ه است.خسارت اصلی این آفت مربوط به الروهای آن می باشد که روی ریشه و داخل طوقه برنج تغذیه خوزستان پراکند

 میکنند.مؤثر ترین راه مبارزه با این آفت تناوب زراعی و آیش گذاشتن زمین میباشد.
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 مشکالت در خصوص برنج در استان فارس : 

مشکل اصلی در سال های زراعی در این استان عدم وجود آب کافی برای کشت برنج بود که سطح کشت برنج را در  -1

 استان به نصف تقلیل داد . 

 پراکندگی و نامناسب بودن اندازه زمین های زراعی و کوچک بودن مزارع -2

 پایین بودن سطح دانش بهره وران کشاورزی  -3

ن با اصول به زراعی و مصرف نهاده هایی مثل کودهای شیمیایی و سموم از نظر مقدار و زمان عدم آشنایی کشاورزا -4

 مصرف و یا ضد عفونی بذر و . . . 

عدم برگزاری کالسهای آموزشی در سطح گسترده برای کشاورزان به منظور آشنایی کشاورزان با اصول به زراعی  -5

 برنج 

ز و نیز با برخی مناطق عمده کشت برنج مثل نورآباد ممسنی و کازرون دوربودن فاصلۀ محل آزمایشات با ستاد مرک -6

 . 

 فعال نبودن تعاونیهای خرید و عدم وجود قیمت تضمینی برای برنج از سوی دولت  -7

وجود مشکالتی در رابطۀ با کشت مکانیزه از قبیل تهیه ی نشاء، محدودیت تعداد ماشین نشاء کار ، ابعاد و شکل  -8

 طور کلی عدم توانایی در انجام کشت مکانیزه نامناسب قطعات و ب

 عدم تجهیز و یکپارچگی اراضی با وجود پتانسیل بالقوه برای انجام این کار  -9

 

 خصوصیات رقم کت سیاه -6جدول 

 میزان موارد میزان موارد

 4/11 ( مترمیزان خروج خوشه از غالف ) سانتی 2/3 ملکرد ) تن در هکتار (ع

 3/23 طول خوشه ) سانتی متر ( 8/13 (تعداد ینجه کل ) عدد 

 7/5 طول دانه خام ) سانتی متر ( 4/13 ر ) عدد (تعداد ینجه بارو

 5/2 عرض دانه خام ) میلی متر ( 92 گلدهی  %50روزهای تا 

 3/2 شکل دانه  2/114 تعداد دانه کل در خوشه ) عدد (

 9/12 ) میلی متر (طول دانه پخته  9/107 تعداد دانه بارور در خوشه )عدد (

 3/2 طویل شدن دانه ) میلی متر ( 2/6 تعداد دانه پوک در خوشه )عدد ( 

 8/16 درصد آمیلوز 7/109 ارتفاع بوته ) سانتی متر ( 

 2/3 درجه حرارت ژالتینی شدن  4/2 وزن صد دانه ) گرم ( 

 45 درصد ثبات و قوام ژل  6/22 وزن بوته ) گرم ( 

 متوسط عطر  4/86 طول ساقه ) سانتی متر ( 

 1/21 نسبت طول به عرض برگ پرچم 3/29 طول برگ پرچم ) سانتی متر ( 

   1/1 عرض برگ پرچم ) سانتی متر ( 

 

 پیشنهادات :
 تهیه و توصیه بذور ارقام پرمحصول و مقاوم به ورس ، مقاوم به ریزش و سازگار با منطقه  -1

 ترویجی نمایشی درسطح گسترده–تحقیقاتی اجرای طرحهای  -2

 تشکیل کالسهای آموزشی و کارگاههای آموزشی به زراعی برای کشاورزان و کارشناسان و مروجان زراعت برنج  -3

 لزوم تدوین برنامه مدون برای استفاده بهینه از آب-4
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 تدارک بازدید های استانی و خارج از استانی ازطرحها ومزارع نمایشی برنج -5

 آموزش کشاورزانی با نیازهای ارقام پر محصول مورد توصیه  -6

 توصیه استفاده از ادوات کشاورزی مناسب جهت کاشت ، داشت و برداشت برنج  -8

تعیین قیمت توافقی ارقام مختلف برنج از سوی دولت و خرید محصول برنج با نرخهای توافقی  وتضمینی توسط  -9

 شرکتهای تعاونی 

 تهیه بذر و گواهی شده و مادری  -10

برقراری کالسهای ترویجی جهت آموزش نحوه اجرای مکانیزاسیون و مسائل و مشکالت پیرامون آن ها برای  -11

 کارشناسان و مروجان منطقه 

 ترویج احداث خزانه با پوشش پالستیکی در مناطق سردسیر که در اوایل فصل رشد مشکل سرمای بهاره دارند.  - 12

 ی امکان کشت برنج بصورت مستقیم در دو روش خشکه کاری و غرقابی بررس-13

لزوم وجود محقق در همه زمینه های تخصصی مثل آفات و بیماری های، آبیاری و . . . با توجه به زیاد بودن سطح -14

 زیر کشت برنج استان 

کردن ارتفاع گیاه در ارقام  اجرای آزمایشات مقایسه تقسیط مصرف ازت در مراحل رویشی و زایشی جهت کوتاه-15

 محلی پا بلند 

در سطوح مختلف ازت ، ضرورت این  10×10،  15× 15،  20×20اجرای آزمایشات فاصلۀ کشت در سطوح -16

 امر هم بخاطر تشعشع فراوان منطقه جنوب می باشد . 

ت  انجام شده از گذشته تا تدوین خالصه ای از وضعیت برنجکاریهای استانهای برنج خیز و خالصه نتایج آزمایشا-17

 کنون . 

استفاده از خرمن کوبها یا کمباینهای مخصوص برنج و یا موظف کردن کمباین دارهای گندم به نصب کوبنده برای  -18

 برنج . 
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 نتایج:
کدام از این مناطق رقم قطب مختلف آب  و هوایی از لحاظ کشت و کار برنج وجود دارد و هر  4دراستان  فارس حداقل 

بومی مربوط به خود داشته که این ارقام  از  لحاظ خصوصیات نیز کم و بیش با هم تفاوتهایی دارند. از جمله ارقام بومی 

این استان: قصرالدشتی،عنبربو،کت سیاه و رحمت آبادی می باشد . این ارقام به شرایط محیطی فارس سازگار بوده 

جوانه زنی باالیی  می باشند. کود پذیری در این ارقام پایین می باشد.نسبت به خوابیدگی ساقه  ودارای قوه نامیه و قدرت

)ورس(،ریزش دانه حساس هستند . طبق گزارشات بدست آمده این ارقام نسبت به بیماری های قارچی نسبتًا حساس می 

ز طرفی میانگین عملکرد در این ارقام باشند.از خصوصیات دیگر این ارقام کیفیت پخت مطلوب و عطر قوی می باشد ا

قدرت رقابت این  .روز زودرس تر از ارقام اصالح شده در این استان می رسند15نسبتًا پایین است. ارقام ذکر شده حدود 

ارقام با علف های هرز کم بوده و در صورت کنترل نشدن علف های هرز  شاهد کاهش عملکرد قابل توجه در این ارقام 

. از عوامل مهمی که انگیزه  تهیه الین خالص از   ارقام بومی را تقویت  نموده است ، این است که تا کنون خواهیم بود

هیچیک از ارقام اصالح شده داخلی یا خارجی که به منطقه وارد شده اند ،نتوانسته اند از لحاظ کیفیت  و عطر طعم با 

ردم منطقه و برنجکارانی که از ارقام بومی استفاده می کنند، قرار ارقام بومی برابری  نمایند لذا هیچکدام مورد  پسند م

 نگرفته است .

 

           

 منابع و مآخذ :
 

 تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر        –  1380-گزارش پژوهشی –اکبر پور ، ک  -1

 موسسه تحقیقات برنج –1380  -تعیین خصوصیات برخی از ارقام محلی برنج -اهلل قلی پور ، م  -2

 دانشکده کشاورزی شیراز –  1383-بیماریهای  ویروسی  –ایزد پناه ، ک  - 3   

 مرکز تحقیقات فارس  –1377 –گزارش پژوهشی اصالح و تهیه نهال  –باقری ، م   -4

 مرکز تحقیقات فارس – 1376 –پژوهشی اصالح و تهیه نهالگزارش  -باقری ، م   -5 

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارسی  – 1374 –گزارش پژوهشی اصالح و تهیه نهال –باقری ، م   -6

 سازمان جهاد کشاورزی  فارس  – 1382 –گزارش پژوهشی برنج در فارس –زارعی ، ع   -7  

 سازمان جهاد کشاورزی فارس – 1381 –برنج در فارس گزارش پژوهشی –زارعی ، ع   - 8

 مرز تحقیقات کشاورزی فارس – 1378 –وضعیت کشت برنج در فارس –زارعی ، ع   -9

 سازمان جهاد کشاورزی فارس – 1379 –برنج کاری فارس  –زمانی ، م -10

 1373 –شهدی ،ع  پایان نامه اثر شوری بر روی برنج  -11

 مرکز تحقیقات        – 1379 –گزارش پژوهشی اصالح و تهیه نهال -معصومیان ، م   -12  

 کشاورزی و منابع طبیعی فارسی
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 :11عنوان پروژه 

 «پرورش سبزیجات در شالیزارها بعنوان کشت دّوم » 

" Vegetable in paddy field " 
 

 

  فرامرز آصفــــــی    جو :ــــــــدانش

 اسماعیل پورکاظم  ... کارشناس ارشد زراعت   استاد راهنما : 

 

 

 : مقدمه

در شرایطی که جهان با چالش های  زیادی در زمینه تأمین غذا و ایجاد شرایط اشتغال و درآمد برای قشر عظیمی از 

به موقع آن همزمان  جمعیت در حال رشد روبرو است تهیه مواد غذایی مهمترین نیاز هر جامعه بوده و تأمین مطلوب و

با سیاست گذاری در تولید و توزیع از وظایف مهم دولت ها محسوب می گردد و توسعه کشاورزی پایدار و حفظ و 

 افزایش تولید بخش الینفکی از توسعه اقتصادی است که ارتباط نزدیکی با توسعه روستایی دارد.

ای کشاورزی سبب گردیده است که اراضی زراعی افزایش شدید جمعیت و تقاضا برای مواد غذایی و فرآورده ه

بصورت متمرکز مورد کشت قرار نگیرد کما اینکه تنوع محصوالت در اکثر کشورهای برنج خیز معمول بوده و در نیمه 

 -دوم سال سایر محصوالت مورد نیاز کشت می گردند. بیشترین کشت برنج در سه استان شمالی کشور عبارتند از: گیالن

درصد از سطح کل زیر کشت شالیزار های کشور، انجام می پذیرد.گیالن و مازندران جمعًا  %71گلستان با  -مازندران

درصد از سطح زیر کشت شلتوک کل کشور را داشته و مهمترین مناطق کشت برنج به شمار می آیند.براساس  5/68

برنج اختصاص دارد.پس از گیالن که مقام هزار هکتار از اراضی استان گیالن به کشت  238نتایج آخرین آمار موجود 

اول را در سطح زیر کشت داراست استانهای مازندران،گلستان و خوزستان به ترتیب مقام های دوم تا چهارم را به خود 

اختصاص داده اند.با توجه به اینکه اکثر زمینهای زراعی استان گیالن مختص شالیکاری می باشد و با توجه به محدودیت 

قابل کشت در استان گیالن که این امر منحصر به نیمه اول سال است و نیمه دوم سال عماًل اراضی مذکور که  های سطح

می تواند جهت جبران بخشی از تأمین غذای منطقه باشد بدون استفاده و در انتظار بهار سال آتی به سر میبرد.از این رو 

حال رشد برای نیمه دوم سال جهت اراضی بالکشت  به ناچار با توجه به نیاز غذایی روز افزون جامعه در

شالیزارها،مستلزم تبیین اهداف کیفی و کمی کاشت محصوالت کشت دوم از لحاظ کیفیت و مقدار محصوالتی که بایستی 

در پهنه مستعد و مناسب با استفاده از وضعیت اقلیم، خاک و اراضی،اقتصادی و اجتماعی هر منطقه که اواًل بخشی از 

 ای غذایی جامعه تأمین شود و ثانیًا از نظر اقتصادی کشاورزی تک محصولی را متحول نماید.نیازه

استان گیالن یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور است که شالیکاری و زراعت عمده آن محسوب می شود.فعالیت 

ال اراضی شالیزاری تا های اصلی این زراعت به نیمه اول سال منحصر می باشد و می توان گفت: در نیمه دوم س

زراعت سال بعد برنج رها می شوند و کشاورزان در نیمه دوم از اندوخته نیمه اول سال استفاده می کنند.اجرای کشت 

دوم در اراضی شالیکاری استان گیالن از راهکارهای  اساسی افزایش بهره وری اراضی شالیزاری در جهت افزایش 

هکتار اراضی شالیزاری  238040وجود  تأمین نیاز غذایی جامعه می باشد.تولید محصوالت کشاورزی، اشتغال و 

بعنوان یک ظرفیت بالقوه در استان بوده که بهره گیری اصولی تر از این منابع،خروج از تک محصولی،افزایش درآمد 

در صورت  باشد.روستائیان،پایداری تولید کشت اول،کاهش مسئله بیکاری از جمله اهداف کشت دوم در این اراضی می 

اجرا طرح های یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی مزارع به ویژه در اراضی با بافت سبک خاک طرح های زیر بنایی 

امکان توسعه  -نظیر احداث زهکش های مناسب و یا دارای قابلیت خروجی طبیعی هرزآب ها در مدت زمان مناسب
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وجود داردو با انجام مطالعات جامع و همه جانبه می توان  کشت دوم در سطوحی به مراتب فراتر از اراضی موجود

نباتاتی برای کشت انتخاب کرد که تمام مراحل زراعی آنها در محدوده زمانی بین برداشت شالی تا مرحله آماده سازی 

بوده مجدد زمین برای کشت برنج باشد.که گونه های گیاهی کشت شده دارای اثرات اقتصادی و بهره وری و به زراعی 

و هیچگونه مانعی در نشاء به موقع برنج ایجاد ننمایند و اهداف توسعه کشت دوم را  که به قرار زیر است بخوبی تأمین 

 نماید.این اهداف عبارتند از:

 افزایش و حفظ حاصلخیزی خاک در جهت پایداری عملکرد زراعت برنج-(1

 افزایش بهره وری اراضی با کشت دیگر محصوالت کشاورزی-(2

ایجاد اشتغال در سطح روستاها در طول سال در جهت کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها و عدم اشتغال به شغل -(3

 های غیر تولیدی

 

 : تاریخچه کشت دوم

درصد اراضی آن جلگه %34کیلومتر مربع است که  711هزار و  14استان گیالن منطقه ای سرسبز با مساحت 

صد کوهستانی است. اجرای کشت دوم در زمین های حاصلخیز گیالن فرصت در 51درصد کوهپایه ای و  %75ای،

هزار هکتار اراضی شالیکاری استان گیالن  238طالیی است که بسیاری از کشاورزان این استان از آن غافل هستند.از 

همچنین در حدود هزار هکتار آن بدون هیچ گونه عملیات زیر بنایی قابلیت انجام کشت دوم را دارا هستند و  50حدود 

هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیالن با اجرای عملیات زهکشی و بسترسازی مناسب و تأمین منابع آبی جهت  80

حداقل یکبار آبیاری در ادامه فصل کشت قابلیت اجرای مناسب کشت دوم را دارند.با تمام این اوصاف و با وجود اینکه 

دی نیست و کشت دوم می تواند تأثیر بسیار مثبتی بر وضع معیشتی کشـاورزان برنج آنچنان که باید دارای حرفه اقتصا

 1385گیـالنی داشته باشد،آنان رغبت چندانی بر این کار نشان نمی دهند.طبق آمار سازمان جهاد کشاوری گیالن در سال 

که طبق نظر کارشناسان، این درحالی است  هکتار از زمین های گیالن زیر کشت دوم رفته است. 194هزار و  30تنها 

کشتی استراتژیک و موجب پایداری در تولید برنج و در بردارنده فواید بسیار برای کشاورز و کشور  -کشت دوم

است.اصواًل با بهره گیری از استعداد های بالقوه استان در تولید محصوالت کشت دوم به ویژه طی شش تا هفت ماه از 

ر و بدون استفاده می ماند می توان از این موهبت الهی نهایت بهره برداری را سال که اراضی شالیکاری بصورت بای

 (2نمود.)

یکی از عوامل مؤثر در رشد و توسعه بخش کشاورزی، افزایش تولید و درآمد کشاورزان است.از عوامل افزایش تولید و 

مل تولید،ارتقای ضریب مکانیزاسیون درآمد کشاورزان می توان به بهبود عملکرد در واحد سطح، افزایش بهره وری عوا

در اراضی کشاورزی، افزایش کارآیی مؤلفه ها و عوامل با ارزیابی و بازار رسانی)عرضه در بازار( 

محصوالت،استفاده از روشهای مدرن به زارعی و حرکت به سمت استفاده از محصوالت درآمدزا برای کشت دوم در 

اره نمود.تمامی عوامل مذکور در نهایت می توانند منجر به افزایش تولید و مزارع کشاورزی به همراه تناوب زراعی اش

درآمد کشاورزان در سطح استان یا کشور شوند. در بین راهکارهای ارائه شده،زراعت برخی از محصوالت کشت دوم 

از فرسایش  تثبیت نیتروژن و ایجاد پوشش مناسب برای اراضی در طی سال زراعی-عالوه بر افزایش درآمد زراعین

 خاک جلوگیری نموده و زمینه استقرار توسعه ی پایدار در بخش کشاورزی استان گیالن را فراهم آورد.

با تـوجه بـه کـاهـش صرفه اقتصادی زراعت برنج، توسعه زراعت کشت دوم می تواند تأثیر بسیار معیشتی بر وضع 

زراعی استان کمک شایانی نماید.با توجه به اینکه کشت دوم کشاورزان گیالنی داشته باشد.و به پایداری سـامانه تولید 

برنامه ای راهبردی بوده و موجب پایداری در تولید برنج و فواید بسیاری برای شالیکاران استان دارد. با بهره گیری از 

اری بــصورت استعداد های بالقوه استان در تولید محصوالت دوم به ویژه طی شش تا هفت ماه از سال که اراضی شالیک

کشاورزان گیالنی می توانند پس  بــایر و بــدون استـفاده اســت می توان از این موهبت الهی نهایت بهره برداری را نمود.
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از برداشت برنج به کشت محصوالتی مانند انواع سبزیجات برگی و غده ای،صیفی جات،نخود فرنگی،هویج،کلم و کاهو 

شالیزار های گیالن یکی از راههای عملی است که مورد توجه برنامه ریزان بخش و غیره اقدام کننده کشت دوم در 

کشاورزی قرار گرفته تا  با بهره گیری از اراضی زراعی در جهت افزایش تولید محصوالت غذایی،اشتغال و تأمین 

 (2نیازهای جامعه گام اساسی برداشته شود.)

 

 ارزش غذایی سبزیها:

فراوان در بسیاری از ممالک دنیا جزو غذاهای اصلی بشمار می آیند. کمبود سبزی در سبزیها به سبب ارزش غذایی 

تغذیه باعث کمبود ویتامین ها و سایر مواد موثر در بدن می گردد که موجب بروز بسیاری از بیماری ها نظیر سوء 

ی سالمتی انسان هاضمه،الغری و عوارض هستند.بطور کلی ارزش غذایی سبزیها مربوط به موادی است که برا

ضروری است و یا اشتها آورند.مقدار چربی انرژی زا ، پروتئین  و کربوهیدرات ها دراغلب سبزیها کم است و بخش 

ژول  86ناچیزی از نیازهای غذایی انسان را بر طرف می سازد.ولی باید دانست حتی این مقدار کم انرژی نیز )حدود 

اهالی آن تغذیه  کاملی دارند به علت سلولز فراوان سبزیها که دیر هضم گرم سبزی تازه( در کشور های که  100در 

ولی محرک است،اهمیت بسیار دارد.بر اساس تغذیه صحیح و مدرن،یک ماده غذایی باید به ویژگی های مختلفی داشته 

ل یک ماده غذایی باشد که از بین آنها می توان خوش طعم بودن،سیر کنندگی و بهداشتی بودن را نام برد و در عین حا

سبزیها اغلب به طور بی  باید از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد لذا سبزیها اکثرًا دارای این ویژگی ها هستند.

واسطه به مصرف انسان می رسند بنابراین فاقد ضایعات ناشی از تغییر و تبدیل هستند.در صورتی که این ضایعات در 

ن تغذیه می شوند و فرآورده هایی از قبیل:شیر،تخم مرغ و گوشت تهیه می کنند، بسیار جانوران گیاهخوار که با گیاها

است.تنها ضایعات سبزیها عبارتند از:پوست،برگ های خارجی و یا از بین رفتن ویتامین ها در هنگام پخت غذاها  

د و بسیاری از گیاهان به مراتب مصافًا اینکه ضایعات اخیر در مقایسه با ضایعات غالت و دانه های روغنی و چغندر قن

دانش تغذیه که بیشتر مبتنی بر ارزش بیولوژیکی و کیفیت غذاها است برای سالمت و بهداشت بدن ضروری  کمتر است.

است. از آنجایی که امروزه با تغییر روش کار و زندگی در اکثر ممالک دنیا از فعالیت های بدنی به میزان بسیار زیادی 

بنابراین استفاده از مواد غذایی کم انرژی سبب می شود تا از عوارض ناشی از غذهای متراکم حیوانی کاسته شده است 

پیشگیری شود. سبزیها به دلیل داشتن انرژی کم و به لحاظ تناسب صحیح مواد غذایی و مواد انرژی زا جزو تغذیه مدرن 

پروتئین،چربی و کربوهیدرات ها،امالح معدنی و امروزی انسان محسوب می شوند. سبزیجات دارای انرژی،ویتامین ها،

 (3اجسام مکانیکی می باشند.)

 

 اهمیت و  اهداف کلی کشت دوم:

 پایداری تولید)تقویت و حاصلخیزی و حفظ خاک و بهبود کیفیت اراضی زیر کشت برنج( -1

 استفاده مؤثر از عوامل مانند آب و منابع دیگر -2

 هرز کنترل آفات، بیماریها و علف های-3

 افزایش کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک برای تولید محصول اصلی -4

 کاهش فرسایش خاک -5

 کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی برای زراعت اصلی و کاهش واردات آنها -6

 افزایش بهره وری -7

 افزایش تولیدات و تأمین بخشی از نیاز های غذایی جامعه -8

 یاز دامها از طریق افزایش سطح زیر کشتتأمین و تولید علوفه مورد ن -9



214 
 

تشویق کشاورزان به کشت  علوفه برای قطع وابستگی و بهبود وضعیت دامداری و افزایش بازده تولیدات دامی  -10

 استان

 توسعه دامپروری از طریق کشت علوفه مورد نیاز پس از تأمین نیازهای فصلی -11

 افزایش تولیدات ملیکاهش واردات گوشت و مواد لبنی از طریق  -12

 اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان -13

 افزایش توان کشاورزان -14

 کاهش آلودگی محیط زیست -15

 خارج نمودن هرز آبها و تهویه مطلوب خاک -16

 تقویت و راه اندازی صنایع تبدیلی مناسب در سطح روستاها -17

تولیدات ملی، افزایش توان مالی کشاورز و پایداری تولید کشت اصلی می  از جمله مهم ترین موارد یاد شدة فوق،افزایش

 (2باشد.)

 

 مزایای کشت دوم:

محصوالت کشت دوم در استان گیالن به علت بارش های جوی طبق آمار هواشناسی و برآورد نیاز آبی بجز در  -1

 صرف نمی گردد.موارد ضروری نیازی به آبیاری ندارد و از این رو هزینه ای برای آبیاری 

 کشت و کار در زمان بیکاری انجام می شود و زمانی است که هزینه های کارگری بسیار ارزانتر تمام می شوند. -2

 در پاییز و زمستان با آفت ها و بیماریهای کمتری مواجه خواهیم بود.-3

 کشـت دوم بـاعـث کـاهـش بـرخـی آفـات و علف های هرز کشت اصلی می شود. -4

 (2ینه های تولید به مراتب کمتر از کشت بهاره و تابستانه است.)هز -5

 مهم ترین اهداف کمی پروژه توسعه کشت دوم :

 افزایش کمی محصوالت کشاورزی -

 اقتصادی نمودن تولید از طریق کاهش هزینه -

 افزایش عملکرد در واحد سطح -

 افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشت دوم -

 نوسازی شدهافزایش سطح اراضی تجهیز و  -

 توسعه کشت ارقام اصالح شدة بر محصوالت -

 استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید -

 افزایش بهره وری محصوالت زراعی -

 افزایش منابع سرمایه گذاری در زراعت کشت دوم -

 توسعه مکانیزاسیون -

 افزایش بهره وری از نهاده ها -

 افزایش بهره وری از منابع آبی -

 (2اضی شالیکاری استان)اجرای طرح جامع زهکشی ار -

-  

 اهداف کیفی کشت دوم:

 -یکی از اهداف مهم پس از شناسایی سطوح مستعد برای کشت محصوالت در اراضی شالیکاری پس از برداشت برنج

ارتقاء کیفیت محصوالت عرضه شده می باشد تا از ظاهر و کیفیت غذایی مناسب برای مصرف کننده برخوردار باشد و 
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از عوامل موثر . ید بتواند محصول خود را به  بهترین و باالترین قیمت ممکن به دست خریدار برساندکشاورز پس از تول

در پایداری تولیدات کشت دوم توجه به اهداف کیفی  در زمینه اجرای پروژه کشت دوم می باشد.در سیاست گذاری بازار 

د و عالوه بر توسعه سطـح مسـتعد کـشت و فروش محصوالت کشاورزی،یکی از پارامترهای مهم کیفیت کاال می باش

(کیفیت غذایی محصوالت عــرضه شـده از مهم ترین رکن 2افزایش عملکرد در واحد سـطـح وکـیـفیت ظـاهـری می باشد)

پروسه پس از تولید می باشد زیرا که بخش عمده تولیدات کشاورزان برای عرضه و فروش در بازار بوده و بایستی با 

 (2مسئله رقابت بهترین ظاهر ممکن را در منطقه دارا باشد.) در نظر گرفتن

 

 مهمترین اهداف کیفی کشت دوم:

 پایداری تولید برنج-1

 افزایش تولیدات ملی و تأمین بخشی از نیاز غذایی جامعه-2

 افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید-3

 کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت روستائیانایجاد اشتغال پایدار،افزایش توان مالی -4

 کاهش فرسایش خاک و کنترل آفات ،بیماریها و علف های هرز-5

 افزایش کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک برای تولید محصول اصلی-6

 کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیائی برای زراعت اصلی و کاهش واردات آنها-7

 نمودن هرز آبها و تهویه مطلوب خاککاهش آلودگی محیط زیست و خارج -8

 تقویت و راه اندازی صنایع تبدیلی مناسب در سطح روستاها-9

بهبود کیفیت تولید و بسته بندی محصوالت با تأکید برای ارتقاء سطح سالمت دائمی محصوالت و توسعه صادرات به -10

 استانهای همجوار

 توسعه مکانیزاسیون و کشت و کار محصوالت دوم-11

 اصالح ساختار و ایجاد و نظام متناسب و کارآمد در امر تهیه و تدارک به موقع نهاده ها و خدمات-12

 کاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید-13

 توسعه برنامه های تحقیقات کاربردی وآموزش و ترویج متناسب با نیاز زارعین-14

 ز واردات سبزیجات از سایر استانهاتشویق کشاورزان به کشت و تولید سبزیجات برای جلوگیری ا-15

 تأمین بخشی از روغن مصرفی مورد نیاز کشور از طریق کشت دانه های روغنی-16

 تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه از طریق توسعه کشت حبوبات-17

 توسعه دامپروری از طریق کشت علوفه مورد نیاز پس از تأمین نیازهای فصلی-18

 وشت و مواد لبنی از طریق افزایش تولیدات ملیکاهش واردات گ-19

 افزایش اطالعات کشاورزان از طریق ارتقاء کمی و کیفی آموزشها-20

 ارائه تسهیالت و توزیع یکنواخت امکانات و خدمات در بخش کشاورزی و دامی-21

 تهیه الگوی کشت مناسب محصوالت کشت دوم در شهرستانها-22

 مگسترش بیمه محصوالت کشت دو-23

 تقویت بخش خصوصی جهت خرید و توزیع نهاده های کشاورزی محصوالت کشت دوم-24

 مشارکت در خود کفایی کشت دوم-25

 بازسازی و اصالح مزارع سنتی و کم بازده-26

 استقرار نظام مدیریت مناسب پس از برداشت محصوالت اصلی-27

 محصوالت کشت دوم هدفمند نمودن فعالیت های صادرات و نوسازی سیستم بازرگانی-28
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 اطالعات  و اطالع رسانی -استقرار نظام علمی تولید -29

 توسعه هماهنگ فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی-30

 افزایش عرضه تولید و تنوع محصوالت کشت دوم-31

 . (2تقویت اقتصاد تولید و افزایش قدرت رقابت اقتصادی محصوالت کشت دوم)-32

 

 ت محصوالت کشت دوم:عوامل موثر بر کیفی

از عــوامـل مـؤثری کـه بـر کیفیت محصوالت کشت دوم تأثیر مستقیم دارند می توان خاک،آب،دما،نور،علف های هرز و 

کود را نام برد.افزایش و تضمین عملکرد محصوالت کشت دوم و نیز کیفیت محصول و بازار پسندی آن از اهمیت ویژه 

 :ای برخوردار می باشد

 

 خاک:خواص شیمیایی 

از قبیل کمبود ها،مسمومیت ها،اسدیته، ظرفیت تبادل کاتیونی،اکسیداسیون و احیاء و شوری.از مهمترین عوامل تعیین  

با استفاده از عملیات و مدیریت صحیح مزرعه می توان خاک را  کننده رشد و تولید محصوالت کشت دوم می باشند.

 (2فزایش داد.)اصالح و تولید محصوالت زراعی را ا

 

 اسیدیته خاک:

در مدیریت خاک برای تولید گیاهان زراعی بعنوان یک شاخص مورد اهمیت قرار گرفته است.برای اندازه گیری اسدیته 

 خاک با آب استفاده می شود. 3به  1و  1به  1خاک در بشر آزمایشگاهها از نسبت 

 

 خواص فیزیکی خاک:

،استحکام،قابلیت خاک -ارد مهمترین خواص فیزیکی خاک شامل:بافت،ساختمانخاک نقش مهمی در رشد و نمو گیاهان د

بافت خاک بر روی ظرفیت نگه داری آب خاک،تهویه،درجه  ورزی خاک،رنگ و وزن مخصوص خاک می باشد.

حرارت،ظرفیت تبادل کاتیونی و قدرت تأمین مواد غذایی و در نتیجه رشد و تولید گیاه مؤثر است.ساختمان خاک در 

پذیری ریشه مؤثر  رکیب با بافت خاک روی درجه تخلخل خاک تأثیر گذار است و در تهویه ،نفوذ آب در خاک و نفوذت

است. ساختمان خاک را می توان از طریق عملیات زراعی اصالح نموده استحکام خاک درجه ای از چسبندگی یک توده 

اراضـی با بافت  ای انجام شخم مربوط می گردد.خاک است و اهمیت آن در کشاورزی به پایداری ساختمان خاک بر

سنگین و آبگیر جهت کشت دوم به ویژه سبزیجات برگی و غده ای مناسب نمی باشند زیرا چنین اراضی در سبزیجات 

غده ای منجر به افزایش انشعابات ریشه ای و بد فرم شدن غده ها می گردد و در نتیجه بازار پسندی مطلوبی  را در پی 

 (2اشت.)خواهد د

 

آب: محصوالت کشت دوم به ویژه سبزیجات نسبت به سایر گیاهان بیشتر به آب نیاز دارند.گیاهانی که ریشه سطحی 

هویج به جهت افزایش کیفیت محصول با دور کمتری آبیاری می شوند.هرچه دوره رویشی  -کاهو -دارند مانند تربچه

 (2کوتاهتر باشد خسارت ناشی از کم آبی بیشتر  است.)

 معایب مصرف آب زیاد در پرورش سبزیجات:

 شستشوی مواد غذایی-1

 سله بستن-2

 توقف جوانه زنی-3
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 کمبود هوا در خاک-4

 بسته شدن روزنه های بزرگ-5

 کاهش دوره انباری سبزی ها-6

 شسته شدن بذر در روش دست پاش-7

 معایب مصرف آب کم در پرورش سبزیجات:

 رشد اولیهسبز نشدن بذر و یکنواخت نبودن -1

 کاهش عملکرد و کیفیت محصول-2

 خشکی باعث جدا شدن گل های خوراکی در کلم شده و از کیفیت محصول می کاهد-3

 ایجاد مشکالت در تنظیم زمان برداشت محصول-4

 افزایش شته-5

 تشکیل انشعابات ریشه ای در هویج و ترب-6

 خنثی شدن قسمت خوراکی ترب ، تربچه وکلم -7

 قبل از موعد بعضی از گیاهان مانند کاهو به گل نشستن-8

 کاهش دوره انبارداری سبزیجات برگی-9

 

 موانع و مشکالت کشت دوم:

در چند سال اخیر گامهای مهم و اساسی در جهت بهبود بخش کشاورزی برداشته شده اما به دلیل ناپایداری اقتصاد 

صول از عمده ترین مشکالت کشاورزان است که چند کشور،کشاورزان همچنان با کمبود نقدینگی مواجه اند. فروش مح

سال اخیر به کشاورزی و کشاورزان استان ضرر و زیان بسیاری وارد کرده است.به گفته برخی کشاورزان،کارشناسان 

بدون  انجام تحقیقات جدی و عملیات آزمایشی در مورد میزان محصول و هزینه تولید، اقدام به کاشت گونه های جدید را 

ه می کنند. کشاورزان خواهان برنامه های دراز مدت دولت برای تعیین نوع کشت با کار کارشناسی،خرید تضمینی توصی

و فراهم کردن بازار خرید محصوالت کشاورزی،فراهم کردن امکانات و ابزارهای مکانیزه کشاورزی و تسطیح و 

ید تضمینی محصوالت کشاورزی که هر چند حضور دولت در بخش خر  یکپارچه سازی اصولی اراضی می باشد.

موجب تعیین نرخ پایه شده،یک حرکت پسندیده بوده است اما یکی از اساسی ترین مشکالت در خرید تضمینی،عدم 

کشاورزان بعنوان تولید کننده نیاز به حمایت اصولی دولت دارند و در غیر اینصورت  دریافت به موقع مطالباتشان است.

یر سردخانه و در دسترس نبودن بازار فروش همواره با مشکل مواجه خواهند بود. در چنین به دلیل نبود امکانات نظ

 (2شرایطی اگر دولت زمینه را مهیا نکند حاصل دسترنج کشاورزان همچنان توسط واسطه ها به تاراج می رود.)

 

 موانع و مشکالت کشت در نیمه دوم به شرح ذیل بیان می شود:

 ت انواع محصوالت کشت دومنبود تناسب منطقی قیم -1

 عدم وجود بازار مطمئن برای جذب محصوالت تولید شده -2

 عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز وتأمین نهاده های به میزان مورد نیاز -3

 نبود صنایع تبدیلی،بسته بندی،و جنبی کافی در سطح استان-4

 عملیات زیر بنایی در سطح گسترده تحقق نپذیرفته است. -5

عدم برنامه ریزی های مناسب در خصوص تهیه و تامین بذرهای مناسب و نیز نظارت بر توزیع بذر رایج بخش های  -6

 خصوصی)خصوصًا در مورد سبزی و صیفی(

 ضعف بنیه مالی کشاورزان -7
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 هکتار برای هر کشاورز شالیکار گیالنی 7/0پراکنده و کوچک بودن اراضی در حدود -8

 ی از شالیزار هاآبگیر بودن بخش زیاد -9

 کمبود ماشین آالت مناسب برای اجرای کشت دوم -10

کم رنگ بودن تحقیقات در خصوص معرفی ارقام مناسب کشت دوم و بررسی روش های بهینه کاشت،داشت و  -11

 برداشت.

 محصور نبودن اراضی -12

 بیمه نبودن محصوالت کشت دوم -13

 د که از عالقمندی کشاورزان در مرحله دوم کاسته می شود.نابسامانی قیمت برنج در مرحله اول تولی -14

مشاع بودن مزارع در راه های دسترسی و عدم هماهنگی زارعان جهت انجام کشت دوم سبب می شودکه بسیاری  -15

 از مزارع بعد از برداشت برنج بدون استفاده بماند.

 

 چگونگی کاشت سبزیجات:

سانتیمتری خاک می کارند و مادام که دانه  5/2سانتیمتری تا  6/0آن در عمق بذر سبزیجات را بسته به بزرگی و کوچکی

برابر طول بذر می باشد.تخم های ریز را کمتر  4-5سبز نشده بایستی خاک را مرطوب نگه داشت معمواًل عمق کاشت 

م ندارد. در صورتی میلیمتر خاک الز 3تا  2زیر خاک می کنند بذوری مانند هویج،جعفری،کاهو که روی آنها بیش از 

سانتیمتر خاک می دهند و تخم های درشت مانند نخود، لوبیا و باقال را  5/1که روی تخم اسفناج ، تربچه و چغندر بیش از

سانتیمتر خاک داد. برخی تخم ها را مانند هویج،اسفناج و شلغم از همان مرحله اول در محل اصلی می کارند و  3باید 

کاهو و تره فرنگی برای آنکه بیشتر رشد نموده و قوی شوند محتاج نشاء کردن هستند بنابراین بعضی دیگر را مانند کلم،

 آنها را در خزانه کاشته و بعد در محل زراعت نشاء می کنند.

مهمترین مرحله کاشت،داشت و برداشت سبزیجات همین مرحله است چه بسا دانه های کهنه و یا آفت زده هرگز سبز نمی 

سطح خاک خشک مـی شود زیرا دانه در یک قشر فشرده ای محبوس گردیده و رشد آن متوقف می شوند و وقتی 

شود.انواع بذرها به درجه حرارتی برای سبز شدن نیاز دارد که حداقل و حداکثر آن برای گیاهان مختلف با یکدیگر 

 متفاوت است.

 

 حداکثر درجه حرارت حداقل درجه حرارت 

 35 5/4 کلم

 35 5/4 هویج

 35 5/4 گل کلم

 24 0 کاهو

 35 5/4 جعفری

 35 5/4 تربچه

 24 0 اسفناج

 40 5/4 شلغم

 (3نیاز حرارتی بذور سبزیجات برای سبز شدن) -1جدول 

 

 آماده کردن زمین:
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همیشه باید این نکته مهم را در نظر داشت که سبزیجات سالم  فقط در خاک قوی رشد می کنند.کار بی هدف روی زمین 

 قوت مثل ایجاد بنای یک ساختمان عظیم و بدون فونداسیون در زمین سست است.کم 

 یک خاک  خوب دارای خصوصیات زیر باشد:

 حتی در هوای خشک باید پوک و نرم باشد.-1

 به اندازه کافی رطوبت را بخود بگیرد و در عین حال آب مازاد را به راحتی خارج نماید. -2

وجود داشته باشد تا بتواند به باکتری های خاک که عمل آماده نمودن شیره غذایی را  بین ذرات خاک،هوا بحد کافی -3

 انجام می دهند اکسیژن برساند.

 عملیات زراعی در آن به آسانی صورت گیرد. -4

چنانچه بعد از آبیاری آب خیلی دیر داخل زمین نفوذ و پس از خشک شدن سطح خاک سله بندد و شکافهائی روی  -5

دیده شود دلیل بر آن است که مقدار رس خاک زیاد است. و بقول مشهور خاک رسی است و دراین صورت سطح خاک 

 باید مقدار خاک ماسه ای به نسبت مساوی با آن مخلوط و مقداری خاک برگ پوسیده و کودهای دامی به آن داد.

 

 عملیات شخم در زمینهای مزروعی:

سانتیمتر خاک مزرعه را  30-20اده نمودن زمین  جهت کشت بعدی فقط در زمین هایی که قباًل زراعت شده برای آم

برگردان می کنند تا خاک دارای خلل و فرج شود و باکتریهای هوازی خاک بتوانند مواد آلی را به ترکیبات قابل جذب 

 (3گیاه)ترکیبات نیتراتی(تبدیل نمایند.)

 

 تأثیرات کود شیمیایی در روی سبزیجات:

 اثر کـود ازته:

مـوجب رشد سـریع سـاقه و بـرگ شده و رنگ برگ سبز تیره می شود که برای گیاهان برگی بسیار خوب است بنابراین  

 بعد از بذر پاشی حتی المقدور باید از کودهای ازته استفاده نمود.

 اثر کود فسفر:

ثر است.پودر استخوان را قبل از موجب تحریک تشکیل ریشه در گیاه می شود و برای تولید  گل و دانه در گیاه بسیار مؤ

کاشت بذر به زمین بدهید تا در موقع تولید گیاه و تشکیل دانه،فسفر آن قابل جذب شده باشد.بعد از گرده افشانی باید با 

 (3کودهای محلول فسفره گیاه را آبیاری کرد.)

 اثر کود شیمیایی پتاسه:

وجب رشد ریشه و تشکیل دانه های مرغوب و سالم می ترکیبات پتاس از کودهای اصلی مورد نیاز گیاه است و م

 (3گردد.)

 

 :(مورد نیاز گیاهانN.P.Kعالیم کمبود عناصر اصلی )

 عالیم کمبود کود ازته:

برگ هـای بـزرگتـر بـه زردی می گراینـد و اغـلـب می ریزند و یا از رشد باز می ایستند برگ ها کوچک می مانند و 

 میوه ها ریز می شوند.تعداد کمی گل می دهند و 

 

 عالئم کود فسفره: 

 (3برگها دارای رنگ مات مایل به ارغوانی به خود می گیرند و رشد گیاه متوقف می شود.)

 عالئم کود پتاسی:
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 (3بطور کلی رشد گیاه بطئی می شود لبه برگها زرد می شود و تعدادی از برگ ها سوخته می شوند.)

 

 

 عملیات مربوط به کاشت سبزیها:

دانه یا بذر در دوره نسبتًا کوتاهی که روی پایه می ماند مقداری مواد غذایی ذخیره کرده و نطفه یا آمبریون نمو کافی می 

نماید و پس از جدا شدن از پایه مادری،دوره نقاحت یا استراحت آن شروع می شود. بذر سبزی تحت تأثیر عواملی از 

ال روی آورده و جوانه می زند. قبل از کاشت سبزیها الزم است که بستری قبیل دمــا،اکسیـژن و رطـوبـت به مرحله فع

خوب و شرایط مناسبی برای جوانه زنی و رشد و نمو بذر مهیا شود.عملیاتی که در این رابطه انجام می گیرد عبارتند 

 از:

 

 تهیه بستر کاشت:

 شخم زدن:

می شود.شخم زدن یعنی بر گرداندن و نرم کردن خاک. هنگام تـهیه بسـتر بــذر و نـشـاء در پـائیز بـا شـخم زدن آغاز 

کار باید توجه داشت که تنها در سطح االرض عمل شود زیرا میکروارگانیزمها فعالیتشان را در این طبقه انجام می دهند 

یا و از طرف دیگر ریشه اغلب سبزیها در همین قسمت تغذیه می شود.زمان شخم زدن بستگی به زمان بذر پاشی و 

نشاءکاری دارد عالوه بر آن شرایط اقلیم منطقه،جنس و میزان رطوبت خاک نیز در تعیین زمان شخم دخالت دارد یعنی 

اگر خاک شنی رسی و یا شنی باشد می توان آنرا تقریبًا در تمام مدت سال شخم زد ولی مناطقی که زمستانهای سرد دارند 

خم زده می شوند تا کلوخ های حاصل از شخم در فصل زمستان طی و زمین ها رسی و سخت اند معموال در پاییز ش

سرما و یخبندان پوک و نرم شدند و زمین آب کافی ذخیره کندو در بهار آماده کاشت باشد. شخم پاییزه این امکان را نیز 

نه شدیدی ندارند، به فراهم می کند تا کود حیوانی تازه طی زمستان پوسیده شود. شخم پاییزه در مناطقی که یخبندان زمستا

علت شستشو و فرسایش زمینهای شیب دار ارزش چندانی ندارد. شخم بهاره را نباید خیلی زودتر از موعد کشت انجام 

 (3داد.)

 

 دیسک و هرس:

کلوخهایی که پس از شخم زدن به وجود می آیند با وسائلی مانند دیسک و هرس خرد می شوند.عمق کار این دستگاهها 

 (3سانتیمتر است.) 15تا  10بین 

 

 تسطیح:

زمین دیسک خورده در بعضی مواقع دارای پستی و بلندیهایی است که باید با ادواتی مثل ماله یا غلطک تسطیح کرد. 

عالوه بر آن غلطک زدن بعضی از سبزیها مثل هویج امکان دسترسی رطوبت خاک را برای بذر بهتر فراهم کرده و به 

جه داشت که هنگام استفاده از غلطک،زمین زیاد مرطوب نباشد زیرا غلطک زدن در خوبی جوانه می زند.باید تو

 (3زمینهای مرطوب باعث فشرده شدن خاک و در نتیجه غیر قابل نفوذ گشتن آن در مقابل آب و هوا می شود.)

 

 زمان کاشت:

اوقات قبل از کاشت نشاء در زمان کاشت بستگی به نوع محصول و زمان انتقال نشاء به زمین اصلی دارد.در بعضی از 

زمین اصلی،آنرا از خزانه اول به خزانه دوم و یا سوم انتقال می دهند که در این صورت باید فاصله بیشتری بین بذر 
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هفته و در خزانه هوای آزاد  8تا  3پاشی تا موقع انتقال نشاء به زمین اصلی  در نظر گرفت که این فاصله معمواًل بین 

 (3کمی بیشتر است.)

خاک خزانه باید مواد آلی کافی داشته باشد و برای تهیه آن مدتی قبل از بذرپاشی قطعه زمین مود نظر را شخم زده و با 

مقدار کافی کود حیوانی و یا سایر کـودهای آلی مخلوط می کنند.زمانی که دانه یا بــذر خـشـک به زمین وارد مـی شود 

ـردید، مـتورم شـده و جـوانـه می زند.بذر انواع سبزیها برای جوانه زنی نیاز به تـحت تـأثیر عـوامــلی که قباًل ذکر گ

درجه سانتیگراد متفاوت است بنابراین برای بذر  12تا  2دمای مختلفی دارد که بسته به نوع و رقم سبزی حداقل بین 

ده زمان کاشت است. از طرفی پاشی سبزیها تاریخ تقویم سال مالک نیست بلکه گرمای زمین در درجه اول تعیین کنن

گرمای زمین نیز بستگی به ماکروکلیما،آب و هوای ساالنه و خواص فیزیکی خاک دارد. کاشت قبل از موعد مقرر می 

 تواند همواره با خسارت همراه باشد.

 

 :روش های کاشت بذر

 :روش دست پاش

سبزیها در اسرع وقت و بدون هیچ نظم و  در این روش عمل بذر پاشی بصورت بسیار ساده انجام می گیرد زیرا بذر

ترتیبی روی زمین پاشیده می شود و سپس با وسایلی مثل شن کش و یا ماله با خاک مخلوط می شود. در این روش کلیه 

 مراقبت های زراعی به ویژه وجین علفهای هرز مشکل و یا حتی غیر ممکن است.

ی می کنند زیرا چنانچه بخواهیم آبیاری را پس از پاشیدن بذر انجام در این روش معمواًل قبل از بذرپاشی زمین را آبیار

دهیم، بذرها در اثر فشار آب تغییر مکان داده و بعضی اوقات مقدار زیادی از آنها در زمینهای کرت بندی شده در 

را زود می  قسمتهای پست زمین جمع می شوند. بعضی از سبزیها مثل اسفناج، ترتیزک،تربچه،جعفری و شوید که زمین

 (3پوشانند و فرصت رشد علفهای هرز را نمی دهند به این صورت پاشیده می شوند.)

 

 روش خطی یا ردیفی:

با وجودی که در این روش به کار بیشتر و زمین زیادتری نیاز است ولی این مشکل بعدًا به علت آسان تر بودن  

روش به عـلت جـذب نـور بـیشتر معمواًل از شمال به مراقبتهای زراعی جبران می شود.ردیف های کاشت را در این 

جنوب می کشند. فاصله ردیف ها از هم و فاصله بذر روی هر ردیف بستگی به نوع و اندازه بوته خواهد داشت. امروزه 

اکثرًا و بویژه سبزیهای نشائی به این صورت کاشته می شوند.روش ردیفی عالوه بر آسان شدن وجین علفهای هرز 

 فواید زیر نیز است: دارای

 مقدار بذرکمتری مصرف می شود. •

 سله شکنی،آبیاری و تنک کردن آسان تر انجام می گیرد. •

سایر مراقبتهای زراعی مثل خاک دادن پای بوته،هرس بعضی از سبزیها،کود سرک،سمپاشی و باالخره برداشت  •

 (3محصول به راحتی انجام می گیرد.)

 

 روش کپه ای:

  5تا  3سبزیهای دانه ای به این صورت انجام می گیرد.در این روش پس از حفر گودالی به عمق کاشت تعدادی از 

سانتیمتر و بفواصل معین تعداد یک تا دو عـدد بـذر سبـزی را در داخـل گـــودال قـــرار داده و بــا خـاک روی آن را می 

تنک می کنند. در ایــن روش مـی توان عالوه بر  پوشانند.بوته های اضافی و ضعیف را پس از سبز شدن و اندکی رشد

سبزیهای دانه ای مثل لوبیا سبز، نخودسبز،باقالسبز،ذرت شیرین و گیاهان خانواده کدویان را نیز با خرد کردن خاک و 

 (3مخلوط کردن آن با کود حیوانی و سرانجام کپه کردن آن، بستر مناسبی را برای این گیاهان فراهم آورد.)
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 مربوط به داشت سبزیها: عملیات

عملیاتی که برای نگهداری و تقویت گیاه تا زمان برداشت محصول انجام میگردد اصطالحًا داشت نامیده می شود و 

 عبارتند از :

 وجین علفهای هرز: 

وارد  علف های هرز گیاهانی هستند که بذر آنها مخلوط با بذر سبزی و یا با باد و آبیاری و یا همراه با کود حیوانی

مزرعه شده و از شرایط محیطی مناسب استفاده کرده،سبز شده،آب و مواد غذایی را که باید مورد مصرف گیاه اصلی 

قرار گیرد برای تغذیه و رشد ونمو خود استفاده می کنند.برای از بین بردن و یا به اصطالح وجین علف های هرز 

 معمواًل از دو طریق زیر استفاده می کنند:

این عمل در سبزی کاری های مکانیزه با وجینکار دستی و یا موتوری و در سبزی  -ن علف هرز یا وجین دستیکند -الف

 کاری های سطوح کوچک با ادواتی مثل بیل،فوکا، و بیلچه انجام میگردد.

دسته تقسیم  مواد شیمیایی مورد استفاده در سبزی کاری که به علف کش معروف اند  به دو -استفاده از مواد شیمیایی -ب

 می شوند:

علف کش های عمومی که کلیه گیاهان را از بین می برند و قبل از بذر پاشی و یا نشاکاری مورد استفاده قرار می گیرد 

 (3و علف کش های انتخابی که می توان آنرا زمانی که زمین زیر پوشش سبزی است،استفاده نمود.)

 

 خصوصیات و نیازهای گیاهان مورد کشت:

 (:LETACEکاهو)-(1

که منشاء آن از کشور های خاور نزدیک و مناطق مدیترانه  Composetaeاز خانواده  Lactuca Sabivaکاهو یا 

سال قبل در باغ شاهان ایران کاشته می شد با آنکه بیش از دوازده نوع کاهو پرورش داده می  2500است این گیاه در 

و یـکی از سبزی های مهم و مورد مصرف عموم،که روز بلند و جزء سبزی کاهــ شود ولی سه نوع آن مشهور تر است.

های فصل خشک است و در نقـاط مختلف از اوایل بهار تا پاییز کشت می شود و در برخورد با هوای گرم برگها طعم 

رشد و نمو کاهو  تلخی پیدا می کنند و انواع تابستانه آن برای آب و هوای معتدل و مرطوب مناسب است.بهترین دما برای

درجه سانتیگراد است بنابراین آن را در نقاط سرد سیر در اوایل بهار و در مناطــق گرمـسیر در اوایـل پائیز و  13-15

 (4در اوایل زمستان کشت می کنند.)

  خاک کاهو:

یده،لوم شنی و بر روی انواع مختلفی از خاک پرورش می یابد،بیشترین سطح زیر کشت تجاری بر روی خاکهای آلی پوس

لوم سیلتی می باشد. خاک حاصلخیز لوم شنی برای تولید محصول  پیش رس ارجح  می باشد در حـالیکـه مـحصـول دیـر 

کاهو خاک های شنی و لیمونی حاصلخیز را ترجیح می  رس غـالبًا بـر روی خاک های پوسیده ولومی کشت می یابد.

رم می شود،بهتر رشد می کند.انواع تابستانه کاهو در زمین های با آب دهد.کاهو بهاره در زمـین های سبک که زود گ

مناسب ترین زمین برای کاهو خاک های لومی سبک است که مقدار زیادی مواد آلی  کافی نتیجه خوبی می دهد.

شند و دارد.خاک های نیمه سنگین همراه با مواد هوموسی که دارای نفوذ پذیری مناسب و ظرفیت نگهداری باال آب با

خاکهای لومی شنی و یا لومی رسی برای این گیاه  نیز بسیار مناسبند.زمین های سنگین باعث سوختگی کنار برگ های 

رضایت بخش است و در غیر  5/7- 5/5بین  PHکاهو می شوند.کاهو در خاک های بسیار اسیدی رشد نمی یابد و در 

 (4اینصورت باید آهک داده شود.)

 : کود
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هفته قبل از کاشت باید کود  4بودن دوره رویشی کاهو،کود دامی در دسترس گیاه  قرار نمی گیرد و حداقل به علت کوتاه 

بنابراین باید مقدار  تن در هر هکتار به خاک داده شود. 74-50حیوانی کاماًل بعمل آمده )یعنی کاماًل پوسیده( را به مقدار

کـیلوگــرم در هـکتار ازت مــورد نیـاز اسـت که طی دو  80ود کافی کود شیمیایی برای تولید بیشتر به خاک داد.حد

مرحله به خاک داده می شود و حدود نصف آنرا قبل از کاشت و بقیه را پس از تنک کردن در دسترس گیاه قرار داد و 

 Mgoکیلوگرم  15و  Caoکیلوگرم در هکتار  50کیلوگرم در هکتار پتاس و  140و  P2O5کیلوگرم در هکتار  80

کیلوگرم،فسفر به  66مورد نیاز است.در صورتیکه میزان عناصر به مقدار متوسط در خاک موجود باشد،مقدار ازت 

کیلوگرم در هر هکتار مورد استفاده قرار  125به میزان  K2oکیلوگرم و پتاس به شکل  20به مقدار  P2o5صورت 

( آن Bمنگنز،مس و مولبیدن دارد و در زمینی که مقدار بر)کاهو احتیاج به کودهای نادر از جمله ترکیبات  می گیرد.

قسمت در میلیون است بایستی کود  حاوی بر به خاک اضافه کرد.موقع کاشت حدود اوائل خرداد تا  1/0تا 5/0کمتر از 

ه اوائل تیرماه است. در این صورت محصول کاهو در ماههای مرداد و شهریور بدست می دهد در مورد انواع مقاوم ب

 (4سرما روی آنرا پوشش پالستیکی سیاه کشیده و این نوع کاهو در آذر ماه محصول مرغوبی بدست می دهد.)

در مـورد انـواع مـقاوم بـه سـرمـا بذر آنرا در اواسط شهریور می کارند که در ماه های اردیبهشت تا خرداد محصول آن 

در زیر برف مقاومت می کند.بطور کلی انواع کاهوهایی که  بدست می آید.این نوع کاهو احتیاج به پوشش ندارد و حتی

در گرمای زیاد مقاوم هستند برگهای آنها ضخیم و طعم آن ها گس و مایل به تلخی است.در این نوع کاهو از انواع برگ 

یرا از ترجیح داده می شود که بذر کاهو را در اوایل فصل بهار موقعی که هنوز هوا سرد است کاشت ز آزاد می باشد.

گیاهان سرما دوست است و بذر آن در هوای سرد نیز رشد می کند.برای اینکه محصول کاهو بتدریج بدست آید می توان 

بذر را در فواصل دو هفته ای بتدریج کاشت .اولین کاشت بذر در اسفند ماه در زیر سرپوش نایلونی می باشد و در 

برای کاشت بذر باید  یش رس را می توان به بازار عرضه نمود.اواسط فروردین که پوشش را بر می دارند کاهوی پ

 5/0سانتیمتر از یکدیگر و در عمق  30سانتیمتری در زمین ایجاد نمود و هزینه بذر را به فاصله  60ردیف های 

شد. سانتیمتری می کارند.در مورد کاهوهای پیچ چنانچه فاصله کمتری در نظر گرفته شود کاهوی مرغوب تولید نخواهد 

 (4همچنین می توان فاصله کاشت بذر را کمتر در نظر گرفت.)

در موقع بارندگی های شدید ساقه کاهو کاماًل تمیز می ماند زیرا ساقه آن قدری از سطح زمین باالتر است و مغز کاهو 

هوایی پرورش داده  برگ آزاد یا کلمانی به اطراف پراکنده است. و بهم پیچیده نمی باشد. این نوع کاهو در هر نوع آب و

 (4می شود.با آنکه کاهو در هر نوع آب و هوایی پرورش داده می شود ولی در سرمای زیر صفر یخ می زند.)

 طرز کاشت:

خاک زمین کاهو بایستی محتوی مواد آلی پوسیده،بحد کافی باشد و مخصوصًا در مورد کاهو های پیچ یا مغز متراکم 

( در حدود یک قسمت در میلیون( Bبر کودهای معمولی،کاهو احتیاج به مقداری بر )احتیاج به کود فراوان است. عالوه 

سانتیمتری مواد غذائی خاک را جذب نماید لذا بایستی در اواخر پائیز  60می باشد. از آنجائیکه  کاهو می تواند تا عمق 

شخم عمیق زیر و رو کرد و دو هفته تن کود پوسیده دامی در یک هکتار را در خاک پخش نمود و آنرا با   40-50مقدار 

تعداد  کیلو کود ازته در سراسر مزرعه پخش نمود و با دندانه آنرا زیر خاک نمود. 500تا  450قبل از کاشت مقدار 

هزار بذر می باشد که پس از کاشت تعداد قابل توجهی تنک شده و مقداری نیز  88تقریبی بذر هر یکصد گرم بذر حدود 

کیلوگرم می باشد و این مقدار برابر وزن واقعی  5/2تا  1نابراین بذر الزم برای هر یک هکتار حدود نمو نمی نمایند ب

بذر مورد نیاز به همان نسبت کاهش می یابد.برای آنکه میزان بذر مورد مصرف به حداقل برسد بایستی بذر را در خزانه 

یده داده و غلتک زد.وقتی کاهو چهار برگه شد آن بطور دست پاش کاشته و روی آن را یک الیه نازک خاک و برگ پوس

سانتیمتر کاشته و بعد از  60سانتیمتر و روی ردیف های به فاصله  30را روی ردیف در مزرعة آماده شده به فاصله 

 کاشت آب داده و پس از اولین آبیاری با استفاده از باران زمستانه،زمین آبیاری می شود و در سال بعد یک تـا دو هفته

باید توجه داشت که مصرف کود ازته بیش از  قبل از برداشت زمـین را آب داده و بتـدریـج کـاهـو را بــرداشت می نماید.
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حد بخصوص در مورد کاهو پیچ موجب باز شدن مغز کاهو و پخش شدن برگها می گردد . همچنین آبیاری بیش از نیاز 

ردد.مقدار محصول کاهو در هر هکتار بستگی به نوع واریته آن موجب بلند شدن ساقه کاهو و به گل نشستن آن می گ

 (4تن درهکتار تغییر می کند.) 25-50دارد و بین 

 ارزش غذایی کاهو:

 برگ کاهو سرشار از ویتامین های مختلف و مقدار آنها در هر صد گرم به شرح زیر است:

میلی گرم و  3/0میلی گرم،نیاسین 06/0واحد،ویتامین ریبو فالوین  970بمقدار Aکاهوی توپی برگ ضخیم  ویتامین 

 (4میلیگرم است.) 2اسید اسکوربیک 

میلی  68گرم،کلسیم  5/3گرم ،کربو هیدرات  3/0گرم،چربی 3/1درصد و مقدار پروتئین  94مقدار آب کاهو حدود 

 (4میلی گرم میباشد.) 264پتاسیم  میلی گرم و 9میلی گرم،سدیم  4/1میلی گرم،آهن  25گرم،فسفر 

 آفات و بیماریهای کاهو:

(، قارچ خاکستری و زنگ کاهو از جمله بیماری های  Downy mildewبسیاری از قارچها از جمله سفیدک حقیقی) 

 قارچی هستند که به کاهو حمله نموده و محصول را ضایع و میزان تولید را پایین می آورند.لذا بایستی قبل از کاشت

لیتر آب سمپاشی نمود و از کاشت در زمین های  100کیلو در  4-5زمین را با محلول سولفات دو کورئیور به مقدار 

مرطوب اجتناب کرد و با زهکشی و کاشت در روی پشته از میزان رطوبت خاک کاست همچنین ایجاد تناوب در کاشت 

فید و کرم خاکستری است که بداخل کاهو نفوذ کرده و از آفات مهم کاهو کرم س از شیوع بیماری و شدت آن می کاهد.

برگها را می خورد  و در وسط کاهو پوسیدگی ایجاد می کند و الزمست در موقع شخم کرم های سفید را جمع آوری 

کنند. انواع شته ها نیز از شیره گیاهی کاهو استفاده نموده و آنرا پالسیده و بد شکل می کند که برای مبارزه با آن 

از آفات دیگر کاهو  حلزون است که برگ های  روز یک مرتبه نیز سودمند است. 15مپاشی با آب تنباکو به فاصله هر س

جوان را خورده و آنرا از بین می برد.از عوارض دیگر سوختگی انتهای برگهاست که در این بیماری کناره برگ های 

ه انواع کاهوی توپی حمله می کنند و برای جلوگیری از آن لطیف قهوه ای شده و از سرعت رشد آن می کاهد و بیشتر ب

 (1استفاده از ارقام مقاوم و ایجاد  شرایط مناسب برای رشد و پرورش است.)

 سفیدک داخلی کاهو:

توسط ارشاد جمع آوری گردید. بیماری  1343در دنیا شناسایی شد و در ایران در سال  1843این بیماری در سال 

 در تمام کاهوکاریهای شمال و جنوب کشور و آذربایجان شیوع دارد.سفیدک داخلی کاهو 

 عالیم بیماری:

عالئم بیماری به صورت لکه های زرد روشن در سطح فوقانی برگ ظاهر شده و بتدریج توسعه می یابد.لکه های توسعه 

ناحیه لکه های اسپورانژیوفور یافته ممکن است به هم برسند و سپس قهوه ای و نکروزه گردند.در سطح زیرین برگ در 

 و اسپورانژیومهای قارچ بصورت کرک های سفید یا خاکستری رنگ ظاهر می گردند.

بوته هایی که در ابتدای رشد خود بیمار می شوند ممکن است رشدشان کند شود و یا بطور کلی متوقف گردد.اگر آلودگی 

م آلودگی را نشان می دهند و از نظر مصرف و در اواخر فصل رشد ایجاد شود غالبًا برگ های خارجی عالئ

 (1فروش،وضع نامطلوب پیدا می کنند.)

 عامل بیماری:

( و دارای Oomycotaعامل بیماری سفیدک داخلی کاهوست.این قارچ از شاخه اامیکوتا) Bremia lactucaقارچ 

وم های گرد از سلولهای زنده میسلیوم بین سلولی می باشد و بصورت پارازیت اجباری،غذای خود را توسط هوستوری

گیاهی می گیرد.اسپورانژفورهای قارچ از روزنه های سطح تحتانی برگ خارج می شوند و در انتها به تقسیمات دو 

شاخه ای ختم می گردند.در انتهای هر شاخه یک دیسک نعـلبکی شکـل قـرار دارد کـه در اطـراف آن چند زائده تشکیل 

میکرومتر به وجود می آید.از  21-5/17ه یک اسپورانژ بیضوی شکل شفاف به اندازه مـی شـونـد.در روی هر زائد
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میکرومتر تشکیل می گردند . زئوسپورها در قطرات شبنم روی  5/4تندش اسپورانژ تعدادی زئوسپور دو تاژکی به قطر 

خود را از دست می دهـند  برگ شنا می کنند و چند دقیقه پس از تشکیل در نزدیکی روزنه های سطح فوقانی برگ تاژک

و بـصورت کـیسـت در می آیند. در موارد نادر ممکن است اسپورقارچ مستقیمًا بدون تولید زئوسپورجوانه زده، مانند یک 

 (1اسپور واحد تولید لوله زایا نماید.)

 مبارزه:

اید یه محض مشاهده اولین عالئم برای مبارزه،با این بیماری باید ارقام مقاوم شناسایی و کشت گردند.مبارزه شیمیایی ب

( به نسبت دو هزار صورت گیرد.فاصله آخرین 45بیماری با استفاده از سموم زینب،مانب و یا مانکوزب)دیتان ام 

 سمپاشی تا عرضه محصول به بازار نباید کمتر از سه هفته باشد.

 سفیدک سطحی کاهو:

 یت می باشد.بیماری سفیدک سطحی کاهو در بسیاری از مناطق دارای اهم

خسارت این بیماری در گیالن و مازندران چندان قابل توجه نیست ولی در پایان فصل زراعی به ویژه در روی کاهوهایی 

 می باشد. Erysiphe cichoracearumکه برای بذرگیری نگهداری می گردند دیده می شود.عامل بیماری قارچ 

 عالئم بیماری:

رگ کاهو بصورت پودر سفید رنگ ظاهر می شود. برگهای بیمار ممکن است در اثر بیماری در سطح فوقانی و تحتانی ب

آلودگی خشک گردند.در اواخر فصل رشد در بخش آلوده،آسکوکارپ قارچ به صورت اجسام سیاه به وجود می آیند که با 

 (1چشم غیر مسلح دیده می شوند.)

 مبارزه:

بقایای آلوده گیاهی در کاهش خسارت مؤثر است.برای کنترل بیماری شناسایی و کشت ارقام مقاوم و جمع آوری و انهدام 

 (1در هزار استفاده نمود.) 5/1تا  1می توان از کاراتان)دینوکاپ( به نسبت 

 

 اسفناج: (2

هفته  7از گیاهان زود رشد و کم عمر است و در مدت  Chenopodiaceaeاز تیره  Spinacis olersceaاسفناج 

و قابل مصرف است.این گیاه خیلی زود به گل و دانه می نشیند  بنابراین بهتر است بذر اسفناج  برگ های آن بزرگ شده

را متناوبًا سه هفته در میان در ردیف های مجاور هم کاشت بطوریکه بتوان در فصل برداشت همیشه اسفناج شاداب،سبز 

ترکیبات غذای  ای سرد و کود ازته فراوان دارد.و تازه، با برگ های گوشتی به بازار عرضه نموده اسفناج احتیاج به هو

میلی گرم  92گرم کربو هیدرات، 2/4گرم چربی،%3گرم پروتئین  2/3آب ، %91برگ اسفناج: در یک صدگرم اسفناج 

میلی گرم پتاسیم موجود است و عالوه بر آن  471میلی گرم سدیم و  71میلی گرم آهن ، 1/3میلیگرم فسفر ، 51کلسیم و 

میلی  %51میلی گرم نیاسین ، %6میلی گرم ربیوفالوین، %2تیامین، میلی گرم  A ،1%واحد ویتامین  8100دارای 

گرم اسید اسکوروبیک است.ازآنجائیکه اسفناج دارای امالح اسید اکسالیک است مصرف آن برای افراد بیمارکلیوی و 

سرد سیری مبتال به بیماری کبد مضر است و از خوردن آن محرومند اسفناج از گیاهان مقاوم به سرما و جزء گیاهان 

درجــه  14درجه و مقاومت آن در برابر هوای ســرد تــا  15-18است و درجه حرارت مطلوب برای رشد آن 

درجــه مــی بـاشـد.چنـانــچه اسـفناج را تــا آخــر فـصـل نــگـه دارنـد  24سانـتیگراد زیـر صفــر و در هــوای گــرم تا 

آن به یک متر می رسد.گل نر و ماده روی  دوساقه مختلف ظاهر می گردند و تولید گلهای سبز ریز خوشه ای و ارتفاع 

 (4عمل تلقیح به وسیله زنبور یا پروانه صورت می گیرد و ساقه ماده پس از بارور شدن تخم تولید بذر می کند.)

 کاشت بذر:

ی تیغ دارای بوته های قوی و بعضی از انواع اسفناج دارای دانه های تیغ دار و بعضی بدون تیغ است.بذر اسـفـناج ب

 شاداب و گوشتی است در صورتیکه بوته های تیغ دار خیلی کوچک با برگ های ریز و کم محصول می باشد.



226 
 

بذر اسفناج را در اوائل بهار تا اوائل پاییز در ماههای تیر و مرداد  بطور متناوب می کارند.اسفناج نیوزلندی در اواخر 

سانتیمتر و فاصله بین  5-15سـانتیمتر در خـاک اسـت و فاصله هر بذر  5/1تا  1حدود بهار کاشته می شود.عمق بذر 

سانتیمتر باید در نظر گرفت و اسفناج های که در اول فصل وجین می شوند تا فاصله بوته ها تنظیم  30-90ردیف ها را 

درجه  5اشت محصول در حرارت گردد،بسیار لطیف بوده و برای مصرف ساالد مناسب است.رشد اسفناج تا هنگام برد

درجه نیز دوام می آورد . مقدار بذر  35 - 40روز می باشد و گیاه در حرارت  7درجه تا  15روز و در حرارت  22تا 

 9900گرم و برای هر هکتار بیست کیلو می باشـد.تـعداد تقریبی بذر در هر صد گرم  200الزم برای هر صد متر مربع 

 (4عدد می باشد.)

 در پرورش اسفناج: مراقبت

 (4زمین کشت برنج باید از نوع خاک سبک و قابل نفوذ به،آب باشد. اسفناج و در خاک های اسیدی مقاومت ندارد.)

 کود:

کودهای نیتراتی برای رشد هر گیاه بسیار مناسب است.مقدار جذب تقریبی مواد ازته،فسفره و پتاسه اسفناج در هر هکتار 

کیلوگرم می باشد.بنابراین برای تأمین این مقدار کود جذب  110کیلوگرم و  120کیلوگرم،  112خاک به ترتیب برابر با 

 120شده باید مقدار کافی کود به زمین داده شود.میزان کود مورد نیاز برای زراعت اسفناج در هر هکتار کود نیتراته

در مورد کود ازته و کود پتاسه دو سوم  کیلوگرم می باشد. 250-200کیلوگرم و سوپر فسفات  220کیلوگرم،کود پتاسه 

آنرا اولیه یکجا و بقیه را بصورت کود تکمیلی به خاک می دهند.ولی کود فسفره را بصورت اولیه یکجا به زمین می 

دهند و باید سعی گردد که کود را همراه با آبیاری توأم نمود بطوریکه ذرات کود به ریشه صدمه نزند. در نواحی معتدل 

 90کیلوگرم و کود فسفاته تا  160دار کود مورد نیاز کمتر از اندازه های فوق بوده و بترتیب کود ازته و خشک مق

 (4کیلوگرم توصیه می گردد.) 40کیلوگرم و پتاسه تا 

 

 :(Petroselinum crispum millجعفری) (3

ریای مدیترانه می رویید و از سال پیش( در سواحل د 2000این گیاه به صورت خودرو از زمانهای خیلی قدیم)بیش از 

این گیاه بومی اروپا شرقی و آسیای غربی است  Splittstoesserاین مناطق به سایر کشورهای دیگر برده شد.به نظر 

( وگیاهی است دو یا چند ساله) از نظر گیاهشناسی جعفری را جزو Umbellifereaeجعفری متعلق به خانواده چتریان)

دانند(که در سال دوم تولید گل می کند و دوره رویش آن کوتاه است. جعفری دارای تیپ های مختلفی گیاهان دو ساله می 

 به شرح زیر است:

 (P.c.var.vulgarجعفری برگ صاف) •

 (P.c.var.hortensجعفری  برگ مجعد ) •

 (P.c.var.tuberosumجعفری ریشه ای) •

ادتری است. فری شدن برگ به علت اختالف سرعت نوع برگ صاف برخالف نوع فری)مجعد( آن دارای مواد معطر زی

رشد بافتهای بین آوند های درون برگی است. شکل برگها در انواع مختلف جعفری و در سال اول و دوم متفاوت است. 

شکل برگها و رشد و نمو جعفری تابع عوامل محیطی زیادی از جمله مواد غذایی است.با کود و آبیاری زیاد و کم کردن 

و سطح کربن گیری برگها از طریق چیدن برگهای قابل مصرف به طور دائم،می توان آن را در مرحله جوانی  شدت نور

ریشـه  نگهداشته و از گل دادن آن جلوگیری کرد حتی می توان گیاهانی را که به گل می روند به حالت اول برگرداند.

 160تفاده نمی شود.عمق ریشه زیاد است )تا عمق جـعـفـری معـمـولـی نازک ولی محکم است که در تغذیه از آن اس

سانتیمتری و  50درصد آن در عمق  30سانتیمتری، 20درصد آن در عمق 50سانتیمتر(و از مجموع حجم ریشه،حدود 

سانتیمتری خاک قرار دارند.از آنجایی که جعفری دارای ریشه های فرعی کمی  120تا  80درصد بقیه در عمق  20

  برای بهسازی خاک مناسب نیست و بنابراین در تناوب زراعی جایی را بخود اختصاص نمی دهد.است به همین دلیل 
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ساقه گل دهنده این گیاه که در مرحله زایشی ظاهر می شود عمودی و گوشه دار است.گلهای این گیاه به صورت چتری 

بذر جعفری ریز و به رنگ سبز مایل به  در سال دوم در انتهای ســاقه قرار می گیرد.رنگ گلها زرد مایل به سبز است.

خاکستری است.ساده ترین راه تشخیص بــذر جعفری بوکردن آن است که بوی مخصوصی دارد.البته با ساییدن بذر این 

 میلیمتر طول دارد. 3تا  2بو بهتر به مشام می رسد.بذر 

های ذخیره ای و پس از سپری شدن دوره بهار زمان گل و بذر دادن این گیاه در مناطق معتدل معمواًل پس از تشکیل اندام

در سال دوم پس از کاشت صورت می گیرد.سطح زیر کشت جعفری ریشه ای آن در خارج هم زیاد نیستو همانند هویج 

 (4و شلغم است.)

 ارزش غذایی جعفری:

به مقدار زیادی    C  و  Aجعفری دارای مقادیر زیادی ویتامین و امالح معدنی به ویژه کلسیم و آهن است. ویتامین های 

گرم وزن تر است.این گیاه دارای مقدار زیادی  100میلی گرم در  166حدود   Cدر آن یافت می شوند. مقدار ویتامین 

( است و به همین سبب از آن برای معطر ساختن Meristicin( و مریستیسین )Apiolروغنهای فرار اتری مانند آپیول)

 (4غذاها نیز استفاده می شود.)

 شرایط آب و هوایی:

جعفری در مقابل خشکی حساس ولی در مقابل سرما بسیار مقاوم است.کشت این گیاه در هر نوع آب و هوایی امکان پذیر 

 است ولی در آب و هوای خنک بهترین نتیجه را می دهد. جعفری یک گیاه سایه دوست است.

 خاک و کود:

غذایی کافی باشد.جعفری در خاک های عمیق و قوی به علت وفور زمین مورد کشت باید نرم،مرطوب و دارای مواد 

مواد غذایی به خوبی رشد می کند. نظر به اینکه معمواًل از برگ این گیاه استفاده می شود بنابراین احتیاج آن به کودهای 

شد گیاه می شود. ازته بیشتر است. کود دامی نپوسیده برای رشد و نمو مطلوب گباه مناسب نیست و باعث اختالل در ر

 80کیلو گرم ازت)در دو مرحله(، 100تا  90میزان کودهای شیمیایی با توجه به نوع مواد غذایی موجود در زمین حدود 

در یک هکتار است.اگر بخواهند عمل برداشت را در چند مرحله اجراء  K2Oکیلوگرم 130تا  160و  P2O5کیلوگرم

 کیلوگرم در هکتار(. 30تا  25کنند،بهتر است پس از هر بار برداشت مقداری کود ازته به زمین بدهند)

 کاشت،داشت و برداشت جعفری:

ییز است ولی کشت مقدار کم زمان کاشت جعفری در سبزیکاری های بزرگ و در مناطق معتدله در بهار و گاهی نیز پا

آن در تمامی طول سال و در آب و هوای خنک همانند سایر سبزی های برگی در باغچه ها متداول است.باید توجه داشت 

که در کشت های پیش هنگام پس از گذشتن یک جبهه هوای سرد،خطر ظاهر شدن ساقه گل دهنده در سال اول وجود 

 25تا  15جعفری را در ردیف هایی به فاصله  زند و رشد آن نیز کند است.دارد.بذر جعفری به کندی جوانه می 

کیلوگرم در هکتار است.چـنانـچـه  10تا  8سانتیمتر می کارند و مقدار بذر با توجه به نوع کاشت و جنس خاک حدود 

یمتر است. از مراقبت های سانت 3تا  2تــراکم بــوتـه در واحد سطح زیاد باشد طول ساقه نیز افزایش می یابد. عمق کاشت

مهم زراعی،سله شکنی در زمین های سنگین،آبیاری در مواقع خشکی و مبارزه علیه علفهای هرز است. برداشت 

جعفری در سطوح کوچک با چاقو و در سبزیکاری سطوح وسیع با موور انجام می گیرد.مقدار کل محصول انواع برگی 

 (4است.) تن در هر هکتار 25جعفری در سه چین حدود 

 

 تره: (4

( با برگ های باریک و طویل که در مقابل سرما مقاوم است. Liliaceaeگیاهی است چند ساله از خانواده سوسنی ها)

تره یکی از سبزیهای قدیمی است که مصرف آن در ایران از دیر زمان مرسوم بوده و بصورت تازه و خشک شده در 

رار می گیرد.تره مانند بسیاری از سبزیهای برگی دارای ویتامین های زیادی بسیاری از غذاهای ایرانی مورد استفاده ق
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تره  است.امالح معدنی به ویژه آهن آن نیز زیاد است .در خارج بصورت سبزی ادویه ای و طبی از آن استفاده می شود.

های هوموسی و در آب و هوای معتدل سرد و مرطوب عملکرد بهتری دارد.خاک مناسب برای کشت این گیاه،زمین 

آهکی است. کودهای آلی و شیمیایی در عملکرد محصول که چندین بار در سال برداشت میشود، موثر است. مخصوصًا 

چون مرتبًا از برگ های آن برداشت می شود دادن کودهای ازته و کشت در اراضی قوی تر توصیه می شود.مقدار 

در هر هکتار  K2Oکیلوگرم  200و  P2o5کیلوگرم  80ه(،کیلوگرم ازت )در سه مرحل 120کودهای شیمیایی حدود 

تره  کیلوگرم ازت در هکتار به ازای هر بار برداشت به زمین می دهند. 60است و پس از برداشت مرحله اول مقدار

مانند سایر سبزیهای برگی در ایران بصورت دست پاش و در کرتهایی به ابعاد مختلف کشت می شود،در صورتی که 

ردیفی کشت شود بسیاری از عملیات داشت مانند وجین و سله شکنی آسانتر انجام می گیرد. فاصله ردیف ها  اگر بطور

کیلوگرم در هکتار است. برداشت تره نیز طی چندین مرحله انجام می  25تا  20سانتیمتر و مقدار بذر بین  25تا  20

معمواًل دور می ریزند لذا باید برای برداشت مرحله گیرد.برگ های برداشتی در مرحله اول بسیار باریک است و آنرا 

اول صبر کرد تا برگها خوب رشد کند زیرا برگ های بزرگتر به تقویت ریشه کمک کرده و محصول مراحل بعدی 

 (4مرغوبتر می شود.)

 

 (:Mentha pieperataنعناع)-(5

( و پونه .Mentha spمتفاوتی مثل سوسن عنبر)( بوده و دارای انواعی Labiateaeاین گیاه از خانواده نعناعیان)

(Mentha longifolia است. از مشخصات این گیاهان طعم مطبوع آنها است که عالوه بر مصارف دارویی بعنوان)

سبزیهای ادویه ای نیز به کار برده می شود.طرز کاشت و نگهداری این گیاه بسیار آسان است.زمین مورد کشت باید 

سانتیمتر(برگ های آنرا در نزدیک سطح  25تا  20مرطوب باشد. پس از رشد کافی ساقه )حدود حاصلخیز و همواره 

زمین قطع می نمایند به این ترتیب می توان چندین بار از آن در طی سال برداشت نمود.ازدیاد نعناع معمواًل با تقسیم 

 (4ریشه و یا با قلمه زدن در زمین مرطوب انجام میگردد.)

 

 (:Anethum graveolens var.hortorumشوید)شبت -(6

( و منشاء آن آسیای صغیر و اروپای جنوبی است که ارتفاع آن به Umbellifereaeشوید متعلق به خانواده چتریان )

یک متر نیز می رسد.شویدگیاهی است کاماًل روز بلند که روغنهای آلی فرار در کلیه قسمت های آن وجود دارد.در 

اغذیه و در ایران از برگ های تازه و خشک آن در تهیه انواع خوراک ها استفاده می شود  خارج برای معطر کردن

 (4.شوید در زمینهای نسبتًا سنگین بهتر نتیجه می دهد ولی در همه نوع آب و هوا می توان آنرا کاشت.)

 

 (:.Raphanus sativus Lترب و تربچه)-(7

از میالد مسیح مورد مصرف غذایی قرار می گرفتند.رومی ها  سال قبل 2700-2200ترب و تربچه در مصر قدیم از

میالدی آغاز شد و در این زمان نیز به آمریکا  15این گیاه را به اروپای مرکزی بردند و کشت این گیاه در اروپا در قرن 

ای شرقی بیش از برده شد. این گیاه از طریق چین به ژاپن برده شد و در حال حاضر اهمیت اقتصادی این گیاهان در آسی

هکتار تخمین می زنند . مصرف سرانه در این کشور  70000اروپا است. سطح زیر کشت ترب را در کره به بیش از 

 (4کیلوگرم در سال است.) 13و در ژاپن  30

 مشخصات گیاهشناسی و ارزش غذایی:

به  Rhaphanusدو کلمه یونانی ( هستند و نام علمی آنها از Brassicaceaeترب و تربچه از خانواده چلیپاییان )

به معنی ریشه مشتق شده است. بنابراین از نام علمی آنها می توان پی به گیاهانی برد که  Sativusمعنی سریع الرشد و 

با ریشه ضخیم به  R.maritimusریشه آنها در زمان کوتاهی رشد می کند. ترب از تالفی گونه های خودرو و گونه 
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از نظر گیاهشناسی قسمت ضخیم خوراکی ریشه در ترب از دو  ز ترب به وجود آمده است.دست آمده است.تربچه ا

قسمت ریشه و هیپوکوتیل و در بعضی انواع نیز از سه قسمت ریشه،هیپوکوتیل و ساقه اصلی تشکیل شده است. در 

ه از ریشه و هیپوکوتیل صورتی که در تربچه این قسمت در انواع نقلی آن فقط از هیپو کوتیل و در انواع دراز کشید

ترب از لحاظ مصرف،گیاهی است یکساله ولی برای تهیه بذر جزو گیاهان دو ساله محسوب می شود در صورتی  است.

که تربچه یکساله است. قسمت ضخیم و خوراکی ترب و تربچه که اصطالحًا ریشه نامیده می شود رنگ های 

سانتیمتر  40وع ژاپنی( دارد . طول ریشه این گیاهان به بیش از سفید،سیاه،صورتی، بنفش و دو رنگ سفید و قرمز )ن

 (4می رسد و شکل آن نسبت به انواع گرد ،مخروطی،کشیده و یا استوانه ای متفاوت است.)

تربچه را می توان در تمامی طول سال کشت نمود ولی در هر فصل باید از ارقام ویژه ای استفاده کرد.باید دانست که 

پــاییــزه به آســانی در سرما به گل می نشینند.ارقام تابستانه نسبت به گرما مقاوم اند ولی در مقابل سرما از ارقام ارقام 

پاییزه حساس ترند. ارقام بهاره در مقابل سرما مقاومند و به همین علت کمتر به گل می نشیند.ترب و تربچه جزو گیاهان 

زهای بلند در تابستان دارند. این گیاهان در گرما نیز گـــل و بـــذر تـولـید می روز بلندند و برای گل دادن نیاز به رو

مادگی هستند که به رنگهای سفید و یا بنفش ظاهر می شوند. میوه  2پرچم و  6گلبرگ، 4کاسبرگ، 4کنند. گلها دارای 

می رسد.برگ های  ترب و تربچه  سانتیمتر نیز 25این گیاهان از نوع غالف دار است و طول آن در بعضی از انواع تا 

 (4در ابتداء صاف است ولی در مراحل بعدی پرز دار می شود.)

 سفیدک داخلی ترب و تربچه:

یکی از بیماریهای مهم ترب و تربچه در استانهای گیالن و مازندران بیماری سفیدک داخلی می باشد خسارت بیماری در 

بوده، ارزش بازار پسندی ترب و تربچه را کاهش می دهد. عامل  شرایط مناسب برای رشد عامل بیماری قابل توجه

 (1( می باشد.)Oomycetesاست که متعلق به رده اامایست ها ) Perenospora parasiticaبیماری قارچ 

 عالئم بیماری:

ه رگبرگها زاویه در روی بـرگ  لـکـه هـای زرد ایـجـاد می شوند و این لکه ها تدریجًا توسعه می یابند و پس از رسیدن ب

دار می شوند.در سطح تحتانی پهنک برگ و در زیر لکه ها کرکها سفید یا مایل به تیره ظاهر می گردند که کنیـدی و 

کنـیدیوفورهای قارچ هستند.لکه ها سپس خشک شده و به رنگ قــهوه ای در می آیند سپس پوست روی ریشه لطافت خود 

 را از دست داده و تیره رنگ می گردد.

 مبارزه:

( با غلظت 45-جمع آوری و انهدام بقایای آلوده گیاهی و سمپاشی ترب و تربچه در مزرعه با استفاده از مانکوزب)دیتا ام

در هزار در مبارزه علیه این بیماری و کاهش خسارات موثرند. اّما فاصله سمپاشی تا برداشت محصول نباید کمتر از  2

 (1سه هفته باشد.)

 

 نتیجه گیری:
ل به خود کفایی در تـولید محـصوالت کـشاورزی از هــدف هــای مهم برنامه ریزی بخش کشاورزی است.تولید نی

محصوالت کشت دوم در اراضی شالیکاری موجب افزایش توان کشاورز و به تبع آن افزایش درآمد  ناخالص ملی در 

،جلوگیری از مهاجرت روستائیان به بخش کشاورزی خواهد شد. عالوه بر این ایجاد اشتغال در سطح روستاها

شهرها،ترغیب سرمایه گذاران به ایجاد صنایع تبدیلی مواد غذایی و صنایع وابسته در روستاها از دیگر فواید کشت دوم 

در گیالن است. از طرفی استفاده از کشت دوم در تناوب موجب کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی و در نتیجه حفظ 

یجاد زمینه مناسب برای تثبیت شالیزارها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی از دیگر پی محیط زیست می شود.ا

 آمدهای مطلوب و بسیار مهم کشت دوم است.
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با افزایش تولیدات مواد غذایی در استان عالوه بر خود کفایی دراین  محصوالت می توان جهت توسعه صادرات گام 

تهویه مطلوب خاک و مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج که در میان کاه و برداشت. خارج نمودن هرزآبهای مزرعه و 

کلش زمستان گذرانی می کنند و تهیه و تأمین بخشی از نیازهای دامداری های استان از طریق محصوالتی مانند شبدر،از 

دانه های روغنی در دیگر اثرات مثبت این کشت است.تولید و عرضه انواع محصوالت سبزی و صیفی،علوفه،حبوبات و 

حواشی جاده های روستایی در معرض فروش از تولید به مصرف قرار می گیرد مبین این واقعیت ملموس در شش ماه 

دوم سال ناشی از کم کاری کشاورزان نیست بلکه ناشی از فقر تحقیقاتی و عدم معرفی محصوالت و ارقام مناسب می 

 باشد.

لید برنج نظیر کوچک بودن اراضی، کمبود آب و سنتی بودن عملیات کشت برنج به استان گیالن به دلیل محدودیتهای تو

شدت نیازمند ارائه راهکارهای مختلف برای کاهش هزینه تولید،باالبردن بهره وری اراضی شالیکاری و افزایش درآمد 

ی تولید برنج، توسعه کشت شالیکاران است. یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش تولید و درآمد کشاورزان و پایدار

با وجود اهمیت حیاتی کشت دوم در اراضی شالیزاری سطح وسیعی از این اراضی به  دوم در این اراضی می باشد.

دالیل متعدد زراعی،اقتصادی و اجتماعی از جمله عدم معرفی محصوالت مناسب کشت دوم و نیز عدم ارائه راهکارها 

به صورت نکاشت باقی می ماند.محصوالت مختلفی را می توان به عنوان  واقعی جهت افزایش عمـلکرد مـحصوالت

کشت دوم در اراضی شالیکاری مورد استفاده قرار داد که از جمله آنها می توان به سبزی برگی،سبزیجات ریشه ای 

هویج و غیره ،کلزا،شبدر برسیم،تریتیکاله،سورگوم علوفه ای،جو قصیل،پاچ باقال،حبوبات،سیر،نخود فرنگی،ترب،کاهو،

 اشاره نمود.

مکان یابی و بررسی دقیق مناطق مستعد کشت هر یک از محصوالت به همراه بکارگیری تکنیک های زراعی مناسب 

می تواند عامل عمده ای در موفقیت پروژۀ، کشت دوم در این اراضی محسوب گردد.ضمن آنکه بازاریابی و سودآوری 

فوق العاده ای در تداوم و گسترش سطح زیر کشت این محصوالت می باشد. اقتصادی این محصوالت نیز دارای اهمیت 

به منظور بهره گیری از منابع و تـوانـمنـدی هـای  طـبیعی و اقـتصادی استـان و جـهـت خــروج  از کشت تک محصولی 

مؤثر در جهت برنج،ایجاد اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان روش کشت دوم محـصوالت پس از برداشت برنج گامی 

توسعه استان محسوب می گردد.یکی از راهکارهای اساسی در جهت توسعه کمی و کیفی محصوالت کشت دوم انجام 

 فعالیت های تحقیقاتی در زمینه این محصوالت می باشند.
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 دانشگاه گیالن-1384-آنهابیماری های سبزی و صیفی و روش های مبارزه با -الهی نیا،سید علی -1

 جهاد کشاورزی استان گیالن -1387 -،مهندسین مشاور آب عمران؛پروژه طرح مطالعاتی کشت دوم-پردیسان-2

 دانشگاه گیالن -1377 -سبزی کاری -پیوست،غالمعلی-3
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 : 12عنوان پروژه 

 «معرفی فرآورده های جانبی دانه برنج » 

" introduce of rice seed by-products " 
 

 

 منّور بقائی درخشان پور   جو :ــــــــدانش

 ورکاظم ... کارشناس ارشد زراعتـیل پـاسماع  استاد راهنما : 

 

 

 (:Introductionمقدمه )

غالت مجموعه گیاهانی از تیره گرامینه یا خانواده و زیر رده تک لپه ای ها هستند که دانه آنها مورد تغذیه انسان یا دام 

قرار می گیرد و شامل گندم، جو، ذرت، سورگوم )ذرت خوشه ای(، برنج، ارزن، یوالف و چاودار می باشند. در بین 

 غذیه مردم ایران دارد. این گیاهان، گندم و برنج اهمیت زیادتری در ت

در التین به معنای کشت شده است. برنج یکی از غذاهای اصلی  "ساتیوا"در زبان یونانی به معنای برنج و  "اوریزا"

سابقه اهلی شده . (13مردم آسیاست و به مقادیر زیاد در چین، هندوستان، ژاپن، تایلند، فیلیپین و ایران کشت می گردد)

سال پیش اشاره شده است. به نظر می  5000ن می رسد. در منابع مکتوب قدیمی به کشت برنج در برنج به دوران یخبندا

رسد برنج در ناحیه جنوب شرقی آسیا، به خصوص هند و هند وچین اهلی شده باشد. احتمااًل والد اولیه برنج زراعی 

(Oryza sativaگونه ای با نام علمی )  Oryza perennis نام ) است. گونه دیگری بهOryza fatua   یاO. 

spontanea.نیز وجود دارد که به برنج زراعی نزدیک بوده و به عنوان والد احتمالی آن  شناخته می شود ) 

ظاهرًا برنج قبل از آریایی ها وارد ایران شده است. در گذشته گیالن، مازندران، خوزستان و فارس مهمترین تولید 

. در حال حاضر کشت برنج در بسیاری از نواحی کشور به دلیل بازده اقتصادی کنندگان برنج کشور محسوب می شدند

برنج غذای اصلی برای بیش از نیمی از جمعیت جهان است. در حال حضر در . (8باال مورد توجه قرار گرفته است)

 (18چین بر روی کیفیت پخت و پز برنج تمرکز زیادی شده است و مورد توجه قرار گرفته است. )

 

 صیات گیاه شناسی:خصو

( گیاهی است یکساله با رشد علفی از تیره غالت )گرامینه یا پوآسه( که از نظر خصوصیات عمومی رشد riceبرنج )

مشابه سایر غالت ریز دانه می باشد. نحوه جوانه زدن بذر به دلیل پوشش بذر توسط پوشینه و پوشینک مشابه جو می 

ساقه چه )رأس برگ اول و غالف ساقه چه( از ناحیه مجاور جنین خارج می  باشد، اما گاهی پوشش ها شکافته شده و

شود. ریشه تا عمقی که تراکم خاک اجازه می دهد، در خاک نفوذ می کند. عمق توسعه ریشه در خاک های بسیار نفوذ 

قی، قسمت اعظم سانتیمتر می رسد. اما در شرایط معمول زراعی و به دلیل تراکم ایجاد شده در خاک عم 90پذیر به 

سانتیمتری خاک گسترش می یابد. یکی از مشخصه های آناتومیکی برنج، وجود فضاهای بین سلولی  25ریشه تا عمق 

توسعه یافته و به هم پیوسته از برگ تا ریشه است، که امکان انتقال اکسیژن از بخش های هوایی به ریشه را میسر می 
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ریشه از طریق فرآیندهای غیر هوازی تأمین می گردد. توسعه خزه ها و سازد. همچنین بخشی از انرژی مورد نیاز 

جلبک ها در کرت های برنج عامل دیگری در افزایش اکسیژن محلول در آب جهت استفاده ریشه می باشد. ارتفاع ساقه 

ر غالت ریزدانه سانتیمتر می باشد. قطر ساقه بیش از سای 150تا  120سانتیمتر متفاوت بوده و غالبًا  200تا  60از 

 میلیمتر متغیر است. با این حال، ساقه ضعیف بوده و به خوابیدگی حساس است.  12تا  6بوده و از 

طوقه برنج بعد از رسیدگی خوشه اصلی بوته و یا برداشت محصول بطور طبیعی نمی میرد، مگر آنکه در اثر سرما یا 

ت. هر سنبلچه با پایه کوتاهی روی انشعابات خوشه قرار خشکی خاک از بین برود. گل آذین به صورت خوشه مرکب اس

گرفته است. در هر سنبلچه یک گل وجود دارد. پوشه ها کوچک هستند و همراه با پایه سنبلچه از محور خوشه جدا می 

 شود. در هر گل شش پرچم و یک تخمدان با کالله دوشاخه پر مانند وجود دارد. گیاه خودگشن است و معمواًل تا چند

درصد دگرگشنی دارد. گلها از رأس گل آذین به سمت پائین خوشه شروع به باز شدن می کنند. گرده افشانی اکثر گلها 

 هنگام ظهر انجام می شود. 

دانه حقیقی برنج توسط دیواره تخمدان و پوشش های گل )پوسته( پوشیده شده است. دیواره تخمدان به رنگ قهوه ای مایل 

ازک است، ولی به شدت نسبت به نفوذ آب، اکسیژن و گاز کربنیک مقاوم است. مجموعه پوسته و به قرمز می باشد و ن

میلیمتر می  2.3تا  1.3میلیمتر و قطر  3تا  1.7میلیمتر، عرض  8تا  3.5گندمه برنج را شلتوک گویند.شلتوک به طول 

درجه  40حد فاصل عرض جغرافیائی  گرم است. از نظر سازگاری، برنج در 30تا  20باشد. وزن هزار دانه شلتوک 

متر از دریا )بسته به عرض جغرافیائی( رشد می کند. در ایران،  3000تا  0درجه شمالی و از ارتفاع  45جنوبی تا 

متر از سطح دریا   ) در نیمه جنوبی کشور( و در دشتهای ساحل خزر با ارتفاع  1700برنج بیشتر تا ارتفاع حدود 

 روز متغیر می باشد.  150تا  90شته می شود. طول دوره رسیدگی ارقام مختلف از ناچیز از سطح دریا کا

در نواحی ساحل خزر، وجود روزهای ابری و بارانی طی فصل رشد از عوامل محدود کننده عملکرد است. برنج طبیعتًا 

 گیاهی روز کوتاه است و به نور فراوان احتیاج دارد. برنج گیاهی است گرمادوست و حساس به سرما است. 

درجه سانتیگراد رشد خوبی  18تهای کمتر از درجه سانتیگراد است و گیاه در حرار 15حداقل دما برای رشد برنج 

درجه سانتیگراد کاماًل متوقف می شود و این دما را به عنوان صفر فیزیولوژیکی برنج  10ندارد. رشد برنج در حرارت 

منظور داشته اند. برنج به خشکی بسیار حساس است. رطوبت خاک به میزان های کمتر از حد ظرفیت مزرعه موجب 

لکرد دانه می شود. برنج از نظر بافت خاک محدودیت زیادی ندارد. خاکهای دارای ماده آلی زیاد با کاهش رشد و عم

 بافتی ریز تا خیلی ریز، از نظر ظرفیت آبگیری، مقدار مواد غذایی و محدودیت نفوذپذیری عمقی مناسب هستند. 

باشد. خواب بعد از رسیدگی برای جلوگیری  هفته می 6تا  3طول دوران خواب بعد از رسیدگی در بسیاری از ارقام بین 

از جوانه زدن دانه ها روی خوشه و یا طی دوران خشک کردن محصول در آب و هوای مرطوب ضرورت د ارد. از 

تا  30کیلوگرم نیتروژن،  25تا  20نظر نیاز به مصرف کود های شیمیایی، تولید یک تن شلتوک موجب خروج حدود 

کیلوگرم اکسید فسفر )به صورت قسمتهای هوایی( از خاک می گردد. برنج را در  12تا  10و کیلوگرم اکسید پتاسیم  35

ایران نشاکاری می کنند و کشت مستقیم برنج در بسیاری از نواحی معمول نسیت. برنج را از نظر اندازه و خصوصیات 

 (8گروه اصلی: صدری، چمپا و گرده تقسیم می کنند. ) 3مصرفی دانه به 

 

 (: By – product Rice seedفرعی حاصل از دانه برنج  ) محصوالت

 سبوس برنج:

سبوس برنج عبارت از پوسته خارجی، جنین، الیه آلرون و سلول های خارجی چسبیده به آندوسپرم نشاسته ای دانه برنج 

قهوه ای نامیده می  می باشد. پوست برنج را به وسیله آسیابهای سنگی جدا می کنند و سپس برنج بدست آمده را که برنج

شود، پوست می َکنند و برنج سفید شده را به دست می آرند که مصرف غذایی دارد و سبوس محصول فرعی آن می 

استفاده از سبوس در تولیدات غذایی یا دامی با قابلیت نگهداری باال و ارزش صنعتی مستلزم حذف یا جدا . (13باشد)



234 
 

ال کردن آنزیم ها باید کامل و تا حد امکان غیر قابل برگشت باشد. پوسته سازی عوامل فساد و آلودگی است. غیر فع

خارجی و سبوس محصوالت جانبی اصلی کارخانجات برنجکوبی هستند. درصد پروتئین سبوس، بیشتر از برنج سفید 

در تولید محصوالت به دلیل ارزش غذایی باال، استفاده از سبوس برنج  بوده و منبع مناسبی از ویتامین نیاسین می باشد.

می شود که در رشد و نمو  Bغذایی بسیار مطلوب است. این کار باعث افزایش درصد پروتئین و ویتامین های گروه 

 (9انسانی مؤثر است. )

تا  1.7تغییر می کند. ترکیب پوسته نیز تغییرات وسیعی دارد و شامل  %28تا  14میزان سبوس برنج با توجه به واریته 

، %49.92تا  31، فیبر خام %378.79تا  24.7چربی، نیتروژن آزاد  %2.98تا  %38ین خام، پروتئ 7.26%

 mg/kg 7.8تا  1.4و کل اسیدهای استخراج شده از پوسته نیز  %40.97تا  21.4لیگنین  %43.8تا  34.34خاکستر 

کردن استخراج می شوند، از الیه آلیورون و جنین، که همراه با سبوس در جریان پوست گیری و سفید . (16می باشد)

نظر چربی، پروتئین، فیبر، میزال ها و ویتامین ها غنی می باشد و کیفیت مصرفی خوبی به سبوس جهت تغذیه دام می 

میلیون تن کالری  75000میلیون تن روغن خوراکی،  5میلیون تن پروتئین،  4از کل سبوس برنج جهان عمدتًا . (8دهند)

(، مواد معدنی، مواد Bاینها مقادیر قابل توجهی محصوالت دیگر از جمله ویتامین ها ) گروه  تولید می شوند. عالوه بر

دارویی، سبوس بدون فیتین، سبوس بدون فیبر، کنسانتره و ایزوله پروتئینی و سایر کاربردهای غذایی مثل پفکها، کیک 

اخته شده در جهت پایدار کردن سبوس می اعمال حرارت بهترین راه شن . (16ها، شوریجات و ترشیجات را ذکر نمود)

به ویژه نیاسین آن قابل  Bباشد. سبوس برنج منبع غنی از پروتئین و روغن است. همچنین میزان ویتامین های گروه 

سبوس . (9توجه است. از سوی دیگر سبوس دارای مقادیر متنابهی فیبر می باشد که در تأمین سالمت انسانی مؤثر است)

 (8پروتئین غنی است و در تغذیه دام مورد استفاده قرار می گیرد. ) از نظر چربی و

(نامیده می شود که منبع ویتامینها و مواد معدنی است. غشای قهوه ای رنگ برنج نیز که   RICE Branسبوس برنج )

در اثر بهم سائیدن در دستگاه های مخصوص و یا در موقع شستن زیاد از برنج جدا می شود سرشار از ویتامینها و مواد 

 (13معدنی و پروتئین است. )

 

 پولیش برنج:مقدار مواد موجود در سبوس و  -1جدول شماره

 سبوس برنج پولیش برنج مواد موجود

 13.0 – 11.8 15.6 – 12.0 (N% *6.25پروتئین خام )

 15.0 – 19.7 10.1 – 12.4 چربی خام )درصد(

 7.0 – 11.4 2.3 – 3.2 فیبر خام )درصد(

 34.1 – 52.3 51.1 – 55.0 کربدهیدراتهای در دسترس )درصد(

 6.6 – 9.9 5.2 – 7.3 خاکستر خام )درصد(

 0.3 – 1.2 0.5 – 0.7 کلسیم )میلی گرم بر گرم(

 5 – 13 6 - 7 منیزیم )میلی گرم بر گرم(

 18 – 25 10 - 22 فسفر )میلی گرم بر گرم(

 9 – 22 12 - 17 فیتین فسفر )میلی گرم بر گرم(

 6 – 11 2 - 3 سیلیس )میلی گرم بر گرم(

 43 – 258 17 - 6 روی )میکرو گرم بر گرم(

 12.24 3 - 19 )میکرو گرم بر گرم( 1Bویتامین 

 1.8 – 4.3 1.7+ - 2.4 )میکرو گرم بر گرم( 2Bریبو فالوین 

 267 – 499 224 - 389 نیاسین )میکروگرم بر گرم(
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 فرآورده های قابل تولید از سبوس برنج:

 محصول شلتوک: %10آوریفر

 پر پروتئین و ضد آلرژی. پودر سبوس برنج درجه خوراکی )پایدار شده(  1

 . کنسانتره و پروتئین سبوس برنج 2

 . روغن سبوس برنج )روغن قلب / روغن سالمتی( 3

 . اسید فیتیک و فیتات کلسیم )در فورموالسیون داروی اعصاب( 4

 ن(درمان سرطان و ترمیم و پیوند اعضای بد –. هیدروکسی آپاتیت )بهترین مکمل کلسیم شناخته شده برای انسان  5

 

 عصاره سبوس برنج:

 60عصاره سبوس برنج عبارت است از عصاره آبی الکلی سبوس برنج که هر میلی لیتر از این عصاره نباید کمتر از 

. (17میلی لیتر است) 8گرم سبوس برنج است، باشد. مقدار مصرف روزانه آن  14.5که معادل  B1میکروگرم ویتامین 

 ت مختلفی روی پوست دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:استفاده از عصاره سبوس برنج تأثیرا

 رطوبت دهی به پوست و جلوگیری از ترک خوردگی -

 نرم کردن پوست به طوری که همیشه حالت مرطوب داشته باشد. -

 زدودن اکسیژن فعال از سطح پوست به منظور جلوگیری از تشکیل پروکسید چربی. -

 ، رشد سلول های پوستی را افزایش می دهد.Bاینوسیتول به عنوان یکی از اعضای خانواده ویتامین  -

آریزانول مانع از پیری پوست شده و اشعه ماورای بنفش خورشید را جذب می کند. آریزانول گردش خون را بهبود  -

 برد.  بخشیده، ترشحات پوستی را افزایش داده و سلول های مرده پوست را از بین می

اسید فیتیک رشد سلول های پوستی را تحریک کرده و به عملکرد پوست کمک می کند و سالمت پوست را افزایش می  -

در ژاپن، مدتها از سبوس برنج بر ای اعمال آرایشی و بهداشتی استفاده می شد. زیرا سبوس برنج رطوبت را در  دهد.

 (13کنندگی پوست برخوردار است. ) خود حفظ می کند و پوست را روشن کرده و از اثر صاف

از عصاره طبیعی سبوس برنج در ساخت کرمهای پوستی استفاده می کنند تا خشکی پوست و ترک خوردگی سرآرنج، 

زانوها، پاشنه پا، دستها و نقاط دیگر بدن را رفع نماید. عصاره سبوس برنج با تشکیل یک الیه بر روی پوست بدن بعد 

 .(17وست جلوگیری کرده و از پوست محافظت می کند)از شستشو از خشک شدن پ

 

 کنسانتره پروتئینی سبوس برنج:

سبوس برنج، ضایعات حاصل از کارخانجات برنج کوبی است که در ایران بجز مصارف خوراک دام و طیور کاربرد 

صل از سبوس برنج  خاص دیگری ندارد. از طرفی نتایج مطالعات سایر کشورها نشان داده که کنسانتره پروتئینی حا

(RBPC (از نقطه نظر فاکتورهای کیفی و تغذیه ای قدرت رقابت با سایر منابع پروتئین گیاهی را دارد)12) . پروتئین

سبوس برنج یک منبع سرشار از پروتئین ها و فاقد هر گونه آلرژی محسوب می شود. غالب مردم با پروتئین سویا و 

وه بر منافع سویا و کشک منافع اضافی هم دارد. اکثرًا مواد پروتئینی با منشاء کشک آشنایی دارند، پروتئین سبوس عال

حیوانی نظیر کشک را طالب نیستند، از طرفی هضم پروتئین سویا مشکل بوده و خطرات آلرژیک به همراه دارد، ضمن 

و در کل بهترین منبع پروتئینی اینکه مزه چندان مطلوبی ندارد. پروتئین سبوس معایب دو پروتئین سویا و کشک را ندارد 

با منشاء گیاهی است و مردم در هر رده سنی می توانند در همه نوع غذا از آن استفاده کنند. پروتئین سبوس یک پروتئین 
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آمینو اسید ضروری باشد  9( به پروتئینی اطالق می گردد که حاوی Complate Proteinکامل است } پروتئین کامل )

درصد سویا بوده و از  70ای پروتئینی سبوس برنج از نظر بعضی خواص کاری شبیه به کنسانتره کنسانتره ه.  )4{)

کنسانتره پروتئینی را می توان از سبوس روغن دار و بدون روغن سبوس . (3بسیاری خواص بهتر از آرد سویا هستند)

ا روغن سبوس را در کارخانجات برنج بدست آورد. این موضوع از لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت است که ابتد

روغن کشی استخراج نموده و سپس از کنجاله حاصل از روغن کشی محصوالت پروتئینی بدست آورده تا استفاده بهینه 

 .( 12منابع محدوده غذایی انجام پذیرد)

 

 ویژگیهای کنسانتره پروتئین سبوس برنج:

 رنگ قهوه ای روش یا بژ -

 مزه شیرین و مطلوب -

 بوی مطبوع  -

 

 آمینو اسید شناخته شده است.  18در ترکیب آمینو اسیدهای موجود در کنسانتره پروتئین سبوس 

 تعدادی از اینها، آمینواسیدهای ضروری هستند  که در جدول زیر شرح داده شده است:

 

 آمینو اسیدهای ضروری و غیر ضروری در کنسانتره سبوس برنج –2جدول شماره

 کنسانتره پروتئین سبوس برنج %موجود در  آمینواسید ردیف

 4.30 آالنین 1

 7.40 آرژنین 2

 6.65 آسپارتیک 3

 - اسید سیستئین 4

 1.55 سیستین 5

 13.60 اسید گلوتامیک 6

 3.25 گلیسین 7

 1.75 هیستیدین 8

 3.25 ایزولوسین 9

 6.35 لوسین 10

 2.20 لیزین 11

 1.90 متیونین 12

 4 فنیل آالنین 13

 3.95 پرولین 14

 3.75 سرین 15

 2.6 ترئونین 16

 0.9 تریپتوفان 17

 4.20 تیروزین 18

 4.60 والین 19
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 مصارف کنسانتره پروتئینی سبوس برنج:

کنسانتره پروتئین سبوس بعنوان منبع خوب پروتئین دارای کیفیت مناسب و بعنوان مکمل غذایی در غذای انسان و دام 

گرم است که در کنسانتره با منشاء گیاهی مقدار  100گرم لیزین در هر  7 – 6قابل استفاده است. این پروتئین حاوی 

(برای  Milk extenderان بهبود دهنده ارزش غذایی شیر) باالیی محسوب می شود. کنسانتره پروتئین سبوس بعنو

 Lactoseنوزادان و کودکان توصیه میشود. استفاده از کنسانتره پروتئین برای افرادی که مبتال به عدم تحمل الکتوز ) 

intolerane  روتئین (هستند و نیز برای افرادی که به پروتئین شیر  واکنش آلرژیک نشان میدهند، توصیه می شود. پ

موجود در کنسانتره پروتئین سبوس به راحتی هضم میشوند. ویژگی مهم در کنسانتره پروتئین سبوس، قابلیت حل آن در 

( کنسانتره برنج را می توان در محصوالت غذایی مختلفی مانند نان، 4می باشد. ) 10تا  2بین  PHمحدوده وسیعی از 

والت خمیری، نوشابه ها، به عنون امولسیون کننده های چربی و همچنین شیرینی ها و سایر فرآورده های نانوایی، محص

 (3به عنوان مکمل غذایی و غیره استفاده کرد. )

 

 درجه بندی کنسانتره پروتئین سبوس برنج:

کنسانتره پروتئین در درجات مختلف خوراک دام، طیور، آبزیان و نیز انسان عرضه می شود. آنالیز ترکیب یک نوع 

 رای انسان و دام و طیور در جدول زیر نشان داده شده است:خوراکی ب

 

 آنالیز ترکیب کنسانتره پروتئینی در خوراک انسان و دام طیور –3جدول شماره

 در غذای انسان در افزودنیهای خوراک دام و طیور پارامترهای فیزیکی / شیمیایی ردیف

 6.5 6.5 – 10 رطوبت 1

 0.7 7 چربی 2

 11.9 41.0 کربوهیدرات 3

4 N.F.E 2.0 3.8 

 4.7 3.5 فیبر 5

 - Kcal/lb 1556 خاکستر 6

 72.4 %40.0 انرژی حاصل پروتئین 7

 

پروتئین برنج یکی از با ارزش ترین مواد مغذی در بین پروتئین های غالت است و ترکیب اسیدهای آمینه ضروری آن با 

 . (3مطابقت می کند. بنابراین به خوبی می تواند در تغذیه انسان بکار رود) FAOطرح پیشنهادی 

 

 (:Enriched riceبرنج غنی شده ) 

با توجه به ارزش غذایی برنج و نظر به اینکه مصرف آن، حتی در الگوی مصرف خانوارهای کم درآمد در کشورهای 

در حال توسعه )همراه تغییر ارزشهای فرهنگی مصرف( بیش از پیش افزایش یافته و چنین بر می آید که تولید این 

حظه ای برخوردار باشد. برای افزایش مقدار ویتامین محصول در جهان در بین غالت دیگر نظیر گندم از رشد قابل مال

1B  2وB  که در روشهای عادی آسیاب کردن برنج حذف می شوند، برنج قهوه ای را در حالل های ویتامین های مذکور

لسیم با توجه به اینکه ک .(5خیس می کنند. به این ترتیب ویتامینهای مذکور در آب حل شده و به مغز دانه نفوذ می نمایند)

وزن کل اسکلت بدن را تشکیل می دهد. نقصان کلسیم در رژیم غذایی عامل اصلی  %99از وزن انسان و  %2حدود 

بروز بیماریهایی چون پوکی استخوان، آرتروز، بیماریهای پوستی و گرفتگی های عضالنی است که از مهمترین 

ه تأمین کلسیم مورد نیاز بدن از طریق غنی سازی بیماریهای شایع در جهان می باشند. نتایج آزمایشات نشان داد ک
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موادغذایی به مراتب بهتر از مصرف مستقیم کلسیم می باشد. و با توجه به اینکه برنج و فرآورده های آن از قابلیت 

باالیی جهت غنی سازی با کلسیم برخوردارند، همچنین از لحاظ تکنولوژی غنی سازی برنج به مراتب آسانتر از سایر 

 (1ت می باشد. )غال

 تهیه هیدروکسی آپاتیت از سبوس برنج:

کلسیم و  %38.9گرم، دارای  502.31با وزن مولکولی  3)4(PO 5Ca (OH)هیدروکسی آپاتیت ترکیبی با فرمول 

گرم بر  3.08فسفر می باشد. هیدروکسی آپاتیت پودر سفید رنگ مایل به خاکستری روشن بوده و دانسیته آن  18.5%

مکعب می باشد. این ترکیب معدنی که همچنین دوراپاتیت، هیدروکسیل آپاتیت و کلسیم فسفات هیدروکسید  سانتی متر

کلسیم فراوان ترین  درجه سانتیگراد تجزیه شده و عماًل در آب نامحلول است. 1100نامیده می شود، در دمای باالتر از 

فت می شود. کلسیم در استخوانها و دندانها بصورت نمک آن در استخوانها و دندانها یا %99ماده معدنی در بدن است، 

های هیدروکسی آپاتیت متشکل از فسفات کلسیم / کربنات کلسیم می باشد. به جهت کاهش سرعت جذب امالح با افزایش 

پوکی سن، بدن انسان به امالح کلسیم و منیزیم نیاز دارد. کمبود امالح کلسیم در بدن، سبب بروز نارسائیهایی از جمله 

استخوان، التهاب و انقباض ماهیچه ها، ورم مخاط روده بزرگ، ترک خوردن استخوانها، بیماریهای دندان، شکنندگی 

ناخن و بیخوابی می شود. جدیدترین مکمل توصیه شده کلسیم، کلسیم هیدروکسی آپاتیت است. این مکمل غذای کاملی 

ل جذب ترین اشکال کلسیم برای جلوگیری از زوال بافت های برای ساختار استخوان بوده و یکی از مؤثرترین و قاب

 استخوانی بدن است.

 

 تولید هیدروکسی آپاتیت از سبوس برنج:

از سبوس برنج پس از چربی زدایی طی مراحل استخراج اسید فیتیک بصورت فیتات کلسیم و سوزانیدن فیتات کلسیم در 

 آپاتیت بدست می آید. درجه سانتیگراد، پودر متخلخل هیدروکسی 1000دمای 

 

 شرح فرآیند:

درجه  60به سبوس بدون چربی )محصول فرعی فرآیند استخراج روغن( ضمن همزدن مداوم و در دمای حدود 

اسیدی ترکیبات فیتین سبوس حل شده و به فاز مایع  PHسانتیگراد، به تدریج محلول اسید کلریدریک رقیق افزوده که در 

ن را سانترفیوژ نموده، فاز جامد کنار گذاشته می شود و به فاز مایع شفاف ضمن همزدن و منتقل می شود. مخلوط سوسپا

حرارت جزیی، آب آهک و کربنات کلسیم افزوده، فاز مایع کنار گذاشته شده و فاز جامد حاوی فیتات کلسیم در دمای 

عت کلسینه می شود. محصول سا 3درجه سانتیگراد به مدت  1000درجه سانتیگراد خشک شده و سپس در دمای  105

 کلسیناسیون، پودر سفید متخلخل هیدروکسی آپاتیت می باشد.

 

 بطور خالصه کاربردهای هیدروکسی آپاتیت را می توان به چند دسته زیر تقسیم نمود:

 بهترین مکمل کلسیم شناخته شده برای انسان -

 در درمان و کنترل بیماری سرطان -

 در ترمیم و پیوند اعضای بدن -

 نقایص استخوانی صورت و جمجمهرفع  -

 در کاشت بافت اطراف چشم و چشم مصنوعی -

 در کاشت ریشه دندان -

 (4پوشش دادن استخوانها و دندانها در اندازه های نانومتری ) -
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 (: Oil riceروغن سبوس برنج ) 

تی سبوس برنج، سبوس برنج فرآورده جانبی با ارزش حاصل از کارخانجات برنجکوبی است. از اولین کاربردهای صنع

روغن دارد که در اثر لیپاز هیدرولیز  %15 – 10سبوس برنج حدود  .(11استخراج روغن خوراکی از آن بوده است)

روغن سبوس برنج عالوه بر مصارف خوراکی، مصارف صنعتی  .(5شده و تبدیل به اسیدهای چرب آزاد می گردد)

به مقیاس هر چند کوچک قسمتی از مواد غذایی ضروری مردم را از آنجا که، تولید این محصول . (11دیگری نیز دارد)

 (20جبران می کند و از کیفیت خوبی برخوردار است بطور یقین جایگاه ویژه ای در اقتصاد خواهد داشت. )

از سبوس برنج روغنی به دست می آید که به روغن سبوس برنج موسوم است و استخراج آن از سبوس، معمواًل با 

حالل ها صورت می گیرد. ضمنًا باید در نظر داشت که در سبوس برنج نوعی لیپاز فعال وجود دارد که باعث  استفاده از

مراحل فرآیند تولید روغن خوراکی با کیفیت باال . (13می گردد مقدار درصد اسیدهای چرب آزاد را در آن افزایش دهد)

(، خشک کردن)  Heat treatmentحرارت)  (، پایدار سازی Cleaningاز سبوس برنج شامل پاالیش سبوس) 

drying (استخراج ،)Extraction (واکس زدایی ،)dewaxing (صمغ زدایی ،)degumming (تصفیه قلیایی ،)

deacidification / refining  (و زمستانه کردن )Winterization  .می باشد ) 

 

 استخراج روغن خام سبوس برنج:

( با اعمال خالء کم استفاده می گردد. در این  Perculationاز سیستم تراوا)  برای استخراج روغن خام از سبوس

روشهای  روش از حرارت استفاده نمی شود. نمودار فرآیند روغن کشی بدین روش در تصویر زیر نمایان است.

ت، اسید و یا استخراج، عمومًا آبی بوده و پس از بازیافت پروتئین ها در فاز محلول به کمک روشهایی همچون حرار

( از روشهای استخراج می توان عنوان داشت که لیپیدهای غیر نشاسته ای که عمدتًا در 12حاللها ترتیب داده می شوند. )

الیه آلورن و جنین به صورت اجسام کروی یا قطرات چربی وجود دارند و لیپیدهای نشاسته ای، طبقه بندی می شوند. 

اصطالح لیپیدهای سطحی نشاسته را برای لیپیدهای غیر نشاسته ای که همراه با  1981عالوه براین، موریسون در سال 

لیپیدهای نشاسته ای داخلی یا لیپیدهای داخلی دانه های نشاسته ای وجود دارند، به کار برد. اگر چه این نوع طبقه بندی 

حالل های غیر قطبی نظیر دی اتیل  قابل قبول است، اما در عمل ناخالصی های همراه آن غیر قابل چشم پوشی می باشد.

( لیپیدهای غیر نشاسته ای را به آسانی از دانه خشک  1:2متانول ) نسبت حجمی  –اتر، اتر نفت و مخلوط کلروفرم 

دقیقه تا یک ساعت  35استخراج می کنند. لیپیدهای غیر نشاسته ای باقی مانده را با آب اشباع از بوتانول به مدت زمان 

رجه سانتیگراد به مقدار بیشتری می توان استخراج کرد. دانه های برنج خرد شده ای که طی مراحل د 30 – 25در 

تبدیل به دست می آیند، بر خالف دانه های سالم، لیپیدهای نشاسته ای را به داخل آب اشباع از بوتانول )درجه حرارت 

لیپیدهای پروتئینی برنج توسط  %84می کنند. حدود  معمولی( انتقال داده و در لیپیدهای غیر نشاسته ای ایجاد ناخالصی

 %11ساعت استخراج می شود و  8درجه سانتیگراد به مدت  25( در  1:2متانول ) نسبت حجمی  –مخلوط کلروفرم 

دقیقه جدا می گردد، در نتیجه کل استخراج این مواد به  5باقی مانده نیز به وسیله آب اشباع از بوتانول سرد به مدت 

می رسد. بنابراین، لیپیدهای متصل به جسم پروتئینی اغلب در بخش لیپیدهای غیر نشاسته ای برنج قهوه ای و  95%

 (20سفید وجود دارند.)

 

 موارد کاربرد انواع روغن سبوس برنج:

 روغن سبوس برنج در انواع مختلف عرضه می شود:

 چرب و مصارف صنعتی دیگر بکار می رود.روغن خام: روغن خام در تولید انواع صابونها، اسیدهای  –الف 

روغن نیمه تصفیه شده: در تهیه انواع صابونها، اسیدهای چرب افزودنی که به خوراک دام بویژه اسبهای مسابقه  –ب 

 ای و موارد صنعتی بکار می رود.
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شده شفا،  روغن تصفیه شده: برای روغن های خوراکی، صنایع دارویی و بهداشتی مناسب است. روغن تصفیه –ج 

دارای رنگ روشن و بدون بو با ویسکوزیته کم با طعم کمی شیرین میباشد. تقاضای فزاینده ای برای روغن سبوس 

بعنوان روغن پخت و پز و ساالد و نیز ماده اولیه تولید مارگارین وجود دارد. از طرف دیگر کاربرد صنعتی آن برای 

ولئیک، گلیسیرین و صابونها )مخصوصًا پودر صابون( نیز مورد توجه تهیه اسیدهای چرب، اسیدهای استئاریک، اسید ا

(، روغن  Heart oil(، روغن قلب )Health food)ارزش غذایی روغن سبوس برنج که غذای سالمتی  می باشد.

( نیز نامیده می شود، بجهت ویژگیهای ممتاز آن از نظر Heart friendly( و دوستدار قلب )Health oilسالمتی )

 کیب مواد ماکرو و میکرو میباشد.تر

 

 اهمیت استفاده از روغن سبوس برنج در رژیم غذایی انسان:

( که در Invisible fatانسان در رژیم غذایی خود از دو نوع چربی استفاده میکند، یک نوع آن چربی غیر آشکار است )

چربی غیر آشکار اندک است و باید برای حفظ سبزیجات، میوه ها، غالت، گوشت، ماهی و . . . وجود دارد، کنترل بر 

( که عماًل از طریق روغن طباخی، ساالد و سایر مواد روغنی به Visible fatسالمتی، کیفیت و کمیت چربی آشکار )

مواد غذایی اضافه میشود، را کنترل نمود. روغن مناسب باید پایداری خوبی در مقابل فرآیندهای حرارتی و اکسیداسیون 

 اشد، ضمن اینکه طعم آن مطلوب، طول عمر و قیمت آن مناسب باشد.داشته ب

 

 ویژگیهای روغن برنج  را میتوان بشرح زیر بر شمرد:

و افزایش کلسترول خوب  LDLروغن سبوس برای قلب مفید است، حاوی اوریزانول است که سبب کاهش کلسترول بد  -

HDL و نیز کاهش تری گلیسیرید می شود. 

 آل از اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع است.دارای نسبت ایده  -

روغن سبوس برای پوست بسیار مفید بوده و حاوی اسکوالن است که سبب تقویت پوست شده و چروک افتادن را به  -

 تأخیر می اندازد.

 حاوی آنتی اکسیدان های طبیعی محافظ پوست است. -

 مونی شده که تجدید جوانی را بدنبال دارد.متوکسی سینامیک است که سبب ترشحات هور 3 –هیدروکسی  -4حاوی  -

 حاوی توکوفرول است که سبب توازن سیستم عصبی میشود. -

 حاوی توکوترینول است که خواص ضدسرطان و ضدانعقاد خون دارد. -

 کمتر است. %15مقدار کالری حاصل از این روغن در مقایسه با سایر روغن های خوراکی، در موقع طبخ،  -

از تجمع پالکتها در خون در نتیجه امراض قلبی / عروقی جلوگیری می کند. روغن سبوس  مصرف روغن سبوس برنج

 برنج دارای نزدیکترین ترکیب چربیهای توصیه شده توسط مجمع قلب آمریکا میباشد. 

این روغن برای ساالد عالی و نیز بر ای مصارف پخت و پز و سرخ کردن بسیار مناسب است. گرانروی آن باال بوده و 

موقع سرخ کردن روغن کمتری جذب مواد غذایی می شود. مزه غذاهای پخته شده را بهبود داده و سبب کاهش کلسترول 

می شود. روغن سبوس از مواد با درجه آلرژی زایی بسیار کم محسوب شده و در تغذیه کودکان مفید است. دوام روغن 

ترول بواسطه مصرف روغن سبوس از روغن زیتون سبوس برنج زیاد است و براحتی فاسد نمیشود. اثر کاهش کلس

یعنی اداره امور دارویی و غذایی  FDA / WHOهمچنین مسائل ایمنی روغن سبوس برنج بوسیله کمیته  بیشتر است.

سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار گرفته و ایمنی آن برای مصرف انسان بدون هیچگونه عوارض جنبی مورد 

روغن سبوس دارای کیفیت باالیی بوده و برای ساالد و پخت و پز مناسب است، پس از تصفیه . (4ست)تایید قرار گرفته ا

و رنگ بری کردن آن، روغن حاصل دارای ماندگاری مناسبی است و زمان قابلیت نگهداری آن دو برابر سایر انواع 

مصارف خوراکی و تنها درصد جزئی امروزه درصد باالیی از روغن سبوس برنج برای . (5روغن های گیاهی است)
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آن صنایع صابون سازی و تولید اسیدهای چرب بکار میرود. با توجه به تأیید ایمنی کامل مصرف خوراکی روغن سبوس 

 (4بویژه با تأثیرات قابل توجه در کاهش کلسترول و تری گلیسیرید، گرایش به مصرف رو به فزونی است. )

 

 با سایر روغن ها از نظر کاهش کلسترول خون مقایسه روغن سبوس -4جدول شماره

 میزان کاهش کلسترول اسید لینولئیک % روغن خوراکی

 - 16 77.1 روغن کلزا

 - 12 61.4 روغن آفتابگردان

 0 58.0 روغن پنبه دانه

 + 3 50.2 روغن سویا

 + 2 45.9 کنجد

 - 15 43.0 ذرت

 - 17 36.0 روغن سبوس برنج

 + 5 35.0 بادام زمینی

 

 پاربویلینگ: ( Parboilingبرنج نیم پز) 

( از صدها سال پیش در کشورهای جنوب شرقی آسیا متداول بوده است و روش سنتی Parboilingنیم پز کردن برنج )

آن به این ترتیب بوده که شلتوک را مدت یک ساعت کمتر یا بیشتر در ظروف مخصوص پخته، سپس آنرا روی زمین 

 (5مودند. )پخش کرده و خشک می ن

 واژه پاربویلینگ به مفهوم نیم جوش یا نیم پز کردن است که طی سه مرحله به شرح زیر انجام می گیرد:

 %30خیساندن شلتوک در آب به منظور افزایش رطوبت تا حدود  -

 اعمال فرآیند حرارتی شلتوک خیس شده -

 (Miling ( )7خشک کردن شلتوک تا سطح رطوبت مناسب برای پوست گیری ) -

 

 اهداف کلی از عملیات پاربویلینگ:

 افزایش بهبود عملیات سفید کردن شلتوک یا میلینگ .1

 باال بردن کیفیت شلتوک های ضعیف .2

 (15کاهش ضایعات شلتوک  ) .3

آب مورد استفاده قرار می گیرد. در مرحله بخار دادن  KG 1300جهت اعمال پاربویلینگ به ازای هر یک تن شلتوک، 

ینه شدن مورد استفاده قرار می گیرد بطوریکه با افزایش میزان رطوبت در دسترس به شکل جهت تکمیل عملیات ژالت

ساعت  12 – 9در روش صنعتی، شلتوک را مدت . (2کندانس شده، سبب کاهش میزان رطوبت شلتوک نیز نمی گردد)

سرد خیس می کنند تا  ساعت در آب 36 – 24درجه سانتیگراد یا  60 – 55در دو برابر وزنش آب گرم با دمای حدود 

دقیقه  20 – 10% آب جذب کند. سپس شلتوک خیس شده را وارد تانک های فشاری کرده و به مدت  35 – 30حدود 

درجه سانتیگراد قرار می دهند تا پوسته و سبوس آن نرمتر شود، در اثر  120 - 115در معرض بخار آب با دمای 

شود سپس محصول به آرامی تا حد رطوبت مناسب برای آسیاب کردن خشک کارهای باال، تمام نشاسته برنج ژالتینه می 

  .% باشد 13 – 11و آسیاب می شود، در شروع آسیاب کردن، مقدار رطوبت شلتوک باید حدود 

هدف اصلی از این عمل، نرم شدن سبوس جهت سهولت آسیاب شدن بوده لیکن همزمان دارای مزایای دیگری هم هست 

، امالح محلول در آب موجود در سبوس و  2Bو  1B طی این عمل مقداری از ویتامین ها، خصوصًا از جمله اینکه در 
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مقداری از مواد پوسته وارد مغز دانه می شود و در نتیجه ارزش غذایی آن باال می رود، این عمل همچنین موجب می 

د. شلتوک پاربویل شده باید تا رسیدن به شود که دانه حالت الستیکی پیدا کرده و از شکسته شدن بعدی آن جلوگیری شو

% خشک شود زیرا بدین صورت خصوصیات بهینه را در جهت فرآوری و افزایش قابلیت انبارداری  14 – 16رطوبت 

( برنج حاصل از این روش در مقابل آفات انباری مقاوم تر است. بدیهی است این عمل تا حدی موجب 2پیدا می کند. )

 (5ول می گردد و انجام آن در بعضی از کشورها از جمله ایران متداول نیست. )تغییر رنگ و مزه محص

مشخص است که میزان مواد مغذی در سبوس برنج از آندوسپرم آن بیشتر است. در حین پاربویل کردن برخی از 

 (2ترکیبات آندوسپرم شکسته و در آن پخش می گردند و بدین ترتیب میزان خروج آنها کمتر خواهد شد. )

 

 برنج کنورته:

اینچ خالی شده وارد  2.5دقیقه در ظرف بزرگ پر از آبی که هوای آن تا  10برای تولید این فرآورده شلتوک را مدت 

درجه سانتیگراد قرار داده و بعد در  75 – 85ساعت در آب خیس نموده و در دمای  3 – 2کرده، بعد آن را به مدت 

متر مربع قرار داده تا آب اضافی آن خارج شود، سپس شلتوک در فشار کم پوند بر سانتی  100 – 80معرض فشار 

 711 – 737اینچ یا  28 – 29برای مدت کوتاهی با بخار دما داده می شود، بعد بخار قطع شده و فشار داخل ظرف تا 

رای خشک % برسد، ب 15میلیمتر کاهش داده می شود، پس  از آن محصول در خالء خشک می شود تا رطوبت آن به 

 .(5درجه سانتیگراد استفاده می شود) 63کردن از هوای گرم و دمای کمتر از 

 

 ژله شیرین برنج:

برای تولید این فرآورده، برنج را در آب خیس کرده و بخار می دهند، سپس آن را با پودر مالت یا آرد مالت مخوط کرده 

 60ساعت در دمای  8مخلوط کرده و بهم می زنند و مدت  و مقداری آب گرم به آن اضافه می کنند، بعد آن را به خوبی

سانتیگراد قرار می دهند تا نشاسته آن هیدرولیز شود پس از این مرحله مخلوط را فیلتر کرده و در خالء خشک می کنند 

آن تا بحد معینی از ویسکوزیته برسد، در صورت لزوم می توان برای بیرنگ کردن محصول، پس از مرحله فیلتر کردن 

 (5را از ذغال فعال عبور داد. )

 

 (: Puffed riceپفی کردن دانه برنج ) 

برای تولید این فرآورده از برنج نیم پز استفاده کرده و آن را در ظروف سفالی روی شعله قرار داده و به طور مرتب و 

فظ کرده و نمی ترکد. دانه های به شدت بهم می زنند، در این حالت، دانه برنج باد می کند اما حالت فیزیکی خود را ح

 (5حاصل، دارای حالت اسفنجی و ترد هستند. )

 

 کنسرو برنج:

یکی دیگر از محصوالت کنسروی که به چشم می خورد کنسرو برنج است. در اقشار مختلف جامعه شرایط متعددی پیش 

آماده میل پیدا می کنند که کنسرو برنج می آید که امکان تهیه غذای گرم وجود نداشته و عمومًا افراد به طرف غذاهای 

برای تولید این محصول، برنج به روش معمولی پخته شده و در بسته های قابل انعطاف و . (14یکی از آنها می باشد)

(پر شده، سربندی شده و استریل می گردد. در هنگام مصرف می توان آن را در آب  Retort pouchمقابل دمای زیاد )

 (5به مصرف رسانید. ) جوش گرم کرده و

 

 (:rice flour آرد برنج ) 
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از آرد برنج جهت تهیه انواع کلوچه و کیک وهمچنین در تهیه غذای کودک استفاده می شود. تهیه آرد از برنج قهوه ای یا 

از آسیاب خشک هم می توان استفاده نمود یعنی اینکه پس از  .(21برنج سفید با استفاده از آسیاب تر صورت می پذیرد)

 (5شستن برنج معمولی و یا گلوتنی، آنرا خشک کرده و سپس توسط آسیاب خشک آنرا به آرد تبدیل می کنند. )

 

 (: Rice noodleرشته برنج) 

فرم دهنده  یکنواخت کرده و از برای تولید این فرآورده، برنج گلوتنی را در آب خیس کرده و بخار می دهند بعد آن را

(Extruder  عبور می دهند و رشته های حاصل را وارد آب جوش می کنند تا فرم بگیرد، پس از فرم گرفتن رشته ها )

 (5آنها را از آب خارج کرده، شستشو داده و خشک می نمایند. )

 

 بیسکویت:

می       یرا کاربرد آن  طعم و مزه بیسکویت را افزایشاستفاده از سبوس برنج در تولید بیسکویت، مطلوبیت بافته است ز

           دهد. اما در مورد رنگ و ظاهر، بر خی از مصرف کنندگان رنگ تیره و مات حاصل از افزودن سبوس را 

برخی از کشورها . (9نمی پسندند و بر خی بالعکس، این رنگ را نشان برشتگی و پختگی دانسته و بهتر می پسندند)

ان متمادی از سبوس برنج به دلیل قابلیت هضم بیشتر و تحریک کمتر دیواره روده نسبت به سبوس گندم به منظور سالی

 (6تولید غذای کودک استفاده نموده اند. )

و همکاران خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نان ها و کلوچه های دارای مقادیر زیاد فیبر  "تانگ کاناکول" 1995در سال 

د. نتایج نشانگر آن بود که استفاده از سبوس برنج در محصوالت یاد شده سبب افزایش مقدار فیبر و را بررسی کردن

کاهش دانسیته در محصول نهایی می گردد. همچنین فیبر موجود ضمن جلوگیری از سرطان روده در کاربرد بهتر سیستم 

ر سبوس برنج به دلیل وجود ترکیبات گوارش و هضم و جذب مواد غذایی مؤثر است. از سوی دیگر، روغن موجود د

 منحصر به فرد و غیر اشباع بودن آن در کاهش کلسترول خون و گردش مناسب خون مؤثر است.  

از سبوس برنج جهت افزایش درصد پروتئین کلوچه استفاده کردند. و مشخص شد که  1989و همکاران در سال  "جیمز"

 افزایش درصد پروتئین سبب تیره شدن رنگ گردید. افزودن سبوس به فرموالسیون کلوچه عالوه بر 

استفاده از سبوس برنج در تولید بیسکویت، کاماًل عملی و کاربردی است و با توجه به قیمت پائین سبوس برنج و باال   

دد. بودن ارزش غذایی آن، الزم است توجه بیشتری به استفاده از این ماده با ارزش در تولید محصوالت غذایی مبذول گر

استفاده از سبوس برنج تأثیر مثبتی در افزایش درصد پروتئین بیسکوییت دارد که البته این امر بستگی به سبوس مورد 

 (9استفاده و مقدار آن خواهد داشت. همچنین سایر فاکتورهای کیفی نیز تحت تأثیر مثبت قرار می گیرد. )

 

 (:  rice wine شراب برنج )

این آشامیدنی الکلی بوده و از برنج تهیه می شود. این نوع شراب از قند حاصل از تخمیر نشاسته بدست می آید و دارای 

 % می باشد.  3 – 8% است که به مراتب بیشتر از آبجو است زیرا الکل موجود در آبجو  10 – 20الکل 

 

 برخی از انواع شراب برنج عبارتند از:

1) Amazake  نوشیدنی برنج ژاپنی –: کم الکل 

2) Jiuشراب قرمز و محبوب مردم چین : 

3) Bremشراب برنج بالیایی : 

4) Cheongjuشراب برنج کره ای : 

5) Sontiشراب برنج در هند : 
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6)  Saki ( . . . 22: نوشیدنی سنتی مردم ژاپن که از برنج قهوه ای تهیه می شود. و). 

 

 

 

 (: Soda rice)  نوشابه غیر الکلی برنج

آسیاب شده و صیقلی شده را بخار می دهند و در معرض دمای خورشید بعد بو داده، خرد کرده و بصورت برنج گلوتنی 

شایان ذکر  .(5پودر نرم در می آورند. این پودر را می توان به آب اضافه کرده به صورت نوشابه آماده مصرف نمود)

ابه های غنی از پروتئین نیز استفاده می است که عالوه بر مصرف مستقیم غذایی از کنسانتره سبوس برنج در نوش

 .(4شود)

 

 (: Instant riceبرنج فوری شده ) 

برای بدست آوردن این محصول برنج را شسته و در محلول اسید استیک رقیق خیس می کنند سپس آن را بخار داده و 

عت با هوای داغ خشک می سا 3الی  2درجه سانتیگراد به مدت  100تا  80روی تور سیمی پخش می کنند و در دمای 

نمایند. به این ترتیب فرم آلفا نشاسته حاصل می شود که در مرحله جذب مجدد، آب را با سرعت بیشتری جذب می نمایند 

 (5و هنگام مصرف می توان آن را با آب گرم به میزان الزم مخلوط کرده و مصرف نمود. )

 

 (: Parched rice برنج بو داده ) 

خارجی و توأم با سبوس را با دانه های شن داغ مخلوط کرده و در ظروف مخروطی شکل در حال برنج بدون پوسته 

حرارت دادن با شعله به طور دائم بهم می زنند تا دانه ها در اثر دما بوداده شوند، طی این عمل در اثر انبساط، گرانول 

 (5از دانه های شن جدا می کنند.) های نشاسته دانه ها باد کرده و می ترکند، سپس دانه های بو داده را

 

 (: starch  riceنشاسته برنج ) 

نشاسته یکی از پر مصرف ترین مواد غذایی است که در عین مصرف آن در رژیم های غذایی، کاربرهای صنعتی بی 

نج سفید را % وزن خشک بر 90شماری نیز دارد. نشاسته عمدتًا از گندم و ذرت استخراج می گردد اما با توجه به اینکه 

نشاسته تشکیل می دهد باید به این منبع غنی نیز توجه کافی شود. با توجه به قیمت پایین برنج های پر محصول و 

نامرغوب و قیمت بسیار کم خرده های غیر قابل مصرف آنها، تولید نشاسته برنج اقتصادی خواهد بود از سوی دیگر 

اع مشابه در سایر غالت هستند و در نتیجه کاربردهای تکنولوژیکی گرانول های نشاسته برنج بسیار کوچکتر از انو

 (10دارند. )

به مدت  %5تا  %3دانه برنج را تشکیل می دهد، پس از خیساندن برنج در سود  %90 برای استخراج  نشاسته که تقریباً 

مش عبور داده و شیرابه آنرا در  80تا  70ساعت )نیم دانه( آن را توسط آسیاب تر، آسیاب نموده سپس از صافی با  24

را به  PHراکی و اسید فسفریک( و سانتریفیوژ قرار داده  و خمیر حاصله از سانتریفیوژ را خنثی سازی نموده )اسید خو

می رسانیم. سپس آنرا با آب مقطر شستشو داده و پس از خشک نمودن آن، دو فرآورده نشاسته را که شامل آرد  7حدود 

این فرآورده با وجود هزینه باالی تولید آن نسبت به سایر . (18نشاسته و کلوخه نشاسته است به بازار عرضه می کنند)

 ان تر ارجحیت دارد و دارای اولویت های زیر می باشد:نشاسته های ارز

 %( استفاده می شود. 20 – 12تولید غذای کودک: از نشاسته برنج با آمیلوز پایین ) -1

 تولید کاغذ های مخصوص و مواد اولیه عکاسی -2

 ساخت مواد آرایشی -3
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و سوریه هستند. تولید نشاسته برنج در  از جمله کشورهای تولید کننده نشاسته برنج، آلمان، هلند، ایتالیا، بلژیک، مصر

 (10تن خرده برنج بدست آمده است. ) 10000تن در سال بوده است که از  7000اروپا حدود 

 

 

 کیک برنج:

از برنج گلوتنی می توان انواع کیک با کیفیت خوب بدست آورد، در ژاپن برنج گلوتنی را به مدت یک شب در آب خیس 

(و در قالب های  Kneadingدهند، بعد برنج نرم شده را مخلوط و خمیر کرده ورز داده) کرده، سپس آن را بخار می 

(پر می کنند، به نحوی که هیچ مقدار هوا در  Plasticfilmمخصوص می پزند و یا خمیر را در بسته های مخصوص) 

 2درجه سانتیگراد و مدت  80آن موجود نباشد، سپس آن را دما می دهند تا پاستوریزه شود. برای این منظور از دمای 

دقیقه استفاده می شود. به این ترتیب خمیر کیک برای پخت بعدی آماده و نگهداری می شود. این نوع کیک به زبان محلی 

 (5(نامیده می شود. ) Mochiژاپنی) 

 

  از دیگر محصوالت فرعی دانه برنج می توان به انواع:

 انواع پاستا )ماکارونی( اشاره نمود.    شربت قند برنج    ،        شامپو      ،  -

                                     

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

محصوالت کامل و غنی و با ارزش غذایی باالی حاصل از دانه برنج باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند تا ضمن        

فرآورده ها و مصرف صحیح آن ها اقدام گردد. زیرا در بهره بری از این نعمت  الهی نسبت به تولید انواع این 

کشورهای پیشرفته تا سرحد امکان نسبت به فرآوری محصوالت جانبی دانه برنج اقدام شده و در حال حاضر در 

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران،این امور در دست تحقیق و انجام هستند. برخی از محصوالت مانند روغن برنج 

هزینه باالی حفظ و نگهداری و جلوگیری از فساد سبوس، نیازمند سیستمهای پیشرفته ای هستند که نا کافی بودن  به دلیل

فرهنگ مصرف و نگهداری آن به عدم تولید آن در داخل کشور کمک می کند. از طرفی ذائقه اکثریت نسبت به طعم 

البته با فرهنگ سازی و تبلیغات سالم می توان آن را وعطر برخی از محصوالت به عدم بازارپسندی آنها می انجامد که 

 رفع نمود.

ضمن بررسی های محققین و همچنین پیگیری های مسئولین، باید با توجه به فرهنگ و نیاز غذایی کشور و همچنین 

ف بررسی هزینه های تولید و نگهداری مواد خام اولیه ، با کوشش و همیاری، نسبت به ایجاد فرهنگ و الگوی مصر

فرآورده های جانبی دانه برنج، با توجه به ارزش غذایی باال و همچنین نحوه صحیح نگهداری ضایعاتی چون سبوس 

برنج  و برنج نیم دانه در سیستم های انباری استاندارد به جهت تولید و تهیه انواع کنسانتره و روغن و  نشاسته و . . . و 

آورده ها و از جهتی پیگیری های مداوم مدیران صنایع در جهت بهبود و همچنین ورود سیستمهای مدرن تولید کننده فر

 باال بردن کیفیت و راندمان محصول، به این امر مهم جامه عمل پوشانید.
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 : 13عنوان پروژه 

 «ارقام برنج بومی گیالن » 

"rice nation cultivars of guilan" 
 

 پورحسیــــن اسد  جو :ــــــــدانش

 اسماعیل پورکاظم ... کارشناس ارشـد زراعتاستاد راهنما : 

 

 

 مقدمه :
از پروتئین مورد  %15از انرژي و  %21برنج یكي از سه غله مهم اقتصادي و استراتژیك در دنیا و ایران است كه 

هر ساله به كشت برنج هزار هكتار از اراضي كشاورزي  612نیاز سرانه مردم  دنیا را تأمین مي كند . در ایران حدود 

میلیون ُتن برنج سفید مي باشد. میزان  2میلیون ُتن شلتوك و  3اختصاص مي یابد كه میزان برداشت از این سطح حدود 

 (5میلیون ُتن برآورد مي شود .) 6/2 – 3مصرف برنج ساالنه كشور حدود 

نیا براي  تهیه خوراك انسان زراعت مي شود . برنج مانند برخي از گیاهان زراعي از قدیمي ترین نباتاتي است كه در د

كشت و كار برنج دنیا و تولید آن از نظر كیفیت و كمیت داراي اهمیت خاصي است .برنج ، مهمترین زراعت نواحي 

 محصول برنج دنیا در چین ، هند و آسیاي جنوب شرقي تولید میشود . %95گرمسیري و نیمه گرمسیـري است بطوریكه 

جمعیت جهان است تولید و مصرف مي شود . برنج  %60نج دنیا ، در آسیا كه محل زندگي حدود بر %90بیش از 

هزار متر مكعب آب در هكتار احتیاج دارد و براي تولید یك  8 – 25گیاهي است نیمه آبزي و تا زمان رسیدن حدود 

ساعت یكبار مصرف مي  24ل در لیتر آب است . برنج غذاي لذیذي است كه حداق 700كیلوگرم ماده خشك احتیاج به 

http://www.royan4.blogsky.com/
http://www.royan4.blogsky.com/
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بنابراین تالش توأم به منظور افزایش عملكرد در واحد . (2گردد و به آساني میتوان آن را با سایر غذاها مصرف نمود)

سطح و كاهش میزان ضایعات حاصل از فرآوري برنج باعث كاهش اتكاي كشور به واردات این محصول مي شود . از 

حد سطح ، كشت ارقام ُپرمحصول و استفاده از روشهاي مطلوب بهزراعي از جمله : راههاي افزایش محصول در وا

یكپارچه سازي اراضي ، بهبود مكانیزاسیون ، مبارزه با علفهاي هرز ، آفــات و بیماریها ، استفاده از ارقام مقاوم به آفات 

 (5و دما است . ) نهاده هاي كود ، آب ، تابش خورشیدا ، استفاده بهینه از زمین و و بیماریه

مطالعه و شناخت ارقام محلي و پي بردن به خصوصیات بارز این ارقام میتواند كمك مؤثري در تولید ارقام  از این جهت

اصالح شده جدید با دارا بودن كیفیت پخت و دیگر خصوصیات مطلوب مثل زود رسي بنماید . همچنین اطالع از 

اخت كه در انتخاب نوع رقم براي كاشت و شناخت بهتر ارقام از نظر كلیه خصوصیات زراعي گیاه ما را قادر خواهد س

 (2صفات  دید بهتري داشته باشیم . )

 

 تاریخچه برنج :
تاكنون مبـدأ و خـاستگاهي كه بتـوان گفت برنج از آنجا به سایر نقاط جهان نقل مكان نموده است ، مشخص نشده ولي 

سال قبل از میالد بوده كه  2800مي دهد برنج از گونه هاي وحشي در حدود  شواهد و نوشتجـاتي موجود است كه نشان

در چین كشت میشده است . در زمان امپراطوري شین یونگ در چین ، كشت برنج متداول و معمول بوده و در قاره آسیا 

مراسم خاصي  سال قبل پادشاهان چین طي 5000كشت برنج از سایر قاره ها قدیمي تر مي باشد . بطوریكه حدود 

شخصًا به كشت این گیاه ُمبادرت مي نمودند . اما باز هم قابل ذكر است كه بطور دقیق نمي توان مبدأ و پیدایش برنج را 

در كشور چین اعالم نمود . در آفریقا از زمانهاي بسیار قدیم كشت برنج به وسیله بومیان بدوي شروع شد و هنگامیكه 

ي مستقر شدند كشت برنج از گونه هاي بومي آن درمصب رودها متداول بوداما روش پرتقالیها در سواحل آسیاي غرب

كاشت آن بصورت خیلي قدیمي و ابتدایي انجام مي شد كه پرتقالیها نحوه كاشت صحیح آن را به سیاه پوستان آموزش 

ت برنج در آسیاي غربي دادند . تئوفراست و آرستوبول كه هم عصر اسكندر مقدوني بودند در نوشته هاي خود از زراع

( و بابل ) عراق ( و شوش ) خوزستانسال قبل از میالد مسیح كشت برنج در قسمتهاي شمالي آمودریا  400یاد كردند كه 

رایج بوده و اضافه مي كند كه یونانیان از ایرانیان آن عصر نحوه كشت برنج را آموختند و نیز اشاره اي به زراعت برنج 

یالد در مصر نمود . عبدالغفارخان نجم الدوله در كتاب علم فالحت كه از دوره غازان خان باقي قبل از م 375در سال 

مانده درباره برنج نوشته است : برنج از هندوستان به ایران آمده و در زمان انوشیروان توسط برزوئه طبیب از رقم 

پیش از میالد  126و سردار معروف چین در سال  هندوستاني بنام سته یاد كرده است . در زمان اشكانیان چانك كین سفیر

براي امپراطور چین راجع به كشت برنج در تركستان و پارتیا و كلده یاد كرده است . به نظر مي رسد كشت و كار برنج 

سال قبل در نواحي شمال ایران رواج داشت . سابقه كشت برنج در ایران به پایان دوره  2000توسط پارتي ها در 

ن رسیده و گسترش وسیع آن از قرن دهم میالدي به بعد صورت گرفته و برخي نیز معتقدند شلتوك براي اولین ساسانیا

بار در زمان خسرو انوشیروان از هند به ایران آورده شده است . كشت برنـج در اكثـر استانهـاي ایران مثل گیالن ، 

ل و بختیاري و غیره مرسوم فارس ، اصفهان ، چهار محامازندران ، گلستان ، خوزستـان ، كهگیلویه و بویر احمد ، 

درصد كل سطح زیر كشت برنج كشورایران را در  75عمده كشت برنج در استانهاي گیالن و مازندران كه حدود  .میباشد

 (4بر دارد ، انجام مي گیرد . )

 

 كشاورزي در َادوار تاریخي :

درباره تاریخ كشاورزي در گیالن میان نویسندگان و مورخین اتفاق نظر وجود ندارد . در این میان از بین رفتن بقایاي 

ابزار و نشانه هاي فعالیت كشاورزي را در گیالن به دلیل شرایط آب و هوایي میتوان یكي از دالیل دشواري تقویم 

مارلیك ) چراغعلي تپه ( واقع در رودبار مجسمه اي مشتمل بر  كشاورزي گیالن دانست . دركاوش هاي باستان شناسي
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دو گاو ، گاوآهن ، خیش و محورهاي اتصالي آن بدست آمده كه نمونه قابل توجهي از ابزار كشاورزي و رواج آن در 

الن نیز بدست گیالن از هزاره دوم قبل از میالد است . عالوه بر آن آثاري در ارتباط با فعالیتهاي كشاورزي در املش گی

 (  1سال پیش از میالد حكایت دارد . ) 1500آمده كه از وجود كشاورزي در 

 

 اختالف نظر در مورد تاریخ كشاورزي گیالن از دو نكته ناشي مي شود : 

 جغرافیایي امروزي آن انطباق نداشته و دیگر  –نخست اینكه قلمرو جغرافیایي گیالن در گذشته الزامًا با محدوده سیاسي 

اینكه فعالیتهاي كشاورزي و كشت و زرعهائي كه در گیالن رایج است همگي به قدمت دوران باستان نمي رسند . مثاًل در 

فرستاده  "چانگ كي ین"كتاب ُمشیرالدوله پیرنیا آمده است كه كشت برنج در سده دوم پیش ازمیالد براساس گزارشات 

شته است . باید توجه داشت كه رواج كشت برنج را در سواحل دریاي چیني به سواحل دریاي خزر در این ناحیه رواج دا

خزر در این دوره الزامًا نمي توان به گیالن هم تعمیم داد و ممكن است كشت آن در برخي نواحي گیالن امروزي نیز 

دران به معمول بوده ، اما گسترش امروزي را نداشته است . از طرف دیگر ارتباط و همجواري شرق گیالن با مازن

اشاعه كشاورزي در این قسمت كمك زیادي كرده است ، در حالیكه گیالن غربي از شمال با تالش همجوار بوده و جلگه 

واقع در جلگه لنكران باریك تالش با رودخانه هاي خروشان و طغیاني زیاد خود مشكل اصلي ارتباط با نواحي شمالي 

 اورزي در گیالن بدست مي آید بیانگر نكات زیر است :. آنچه كه از بررسي هاي تاریخ كشمحسوب مي شد

كشاورزي در گیالن قدمتي دیرینه دارد ، لیكن تا قبل از آباد شدن نواحي جلگه اي عمده فعالیتهاي زراعي در نواحي  -1

 كوهپایه اي متمركز بوده است . 

جلگه زودتر از نواحي غربي آن در قسمتهاي نواحي گیالن به دلیل همجواري با مازندران و نزدیكي كوهپایه ها به  -2

 جلگه اي به اقتصاد كشاورزي روي آورده است .

قدمت كشت برنج كه بر اساس بسیاري از نوشته ها در سواحل دریاي خزر به دوران باستان مي رسد و در  -3 

اط نزدیك میان مازندران و مازندران بیشتر از گیالن عمومیت داشته است ، لیكن مي توان تصور كرد كه به دلیل ارتب

 گیالن این كشت بطور موضعي در برخي نواحي گیالن به ویژه در مشرق آن معمول بوده است . 

نبود شهرهاي مهم در جلگه گیالن بویژه در عهد باستان خود بیانگر ضعف مبادله محصوالت كشاورزي و تولید آن  -4

مزبور در كانونهاي شهري و بازارهاي محلي عرضه براي مصرف شخص است . چه در غیر این صورت محصوالت 

 مي شدند كه نتیجه آن پیدایش كانونهاي شهري به عنوان مركز تجارت مي توانست باشد . 

بازارهاي هفتگي به عنوان كانونهاي مقطعي و موضعي مبادله كه هنوز هم در گیالن وجود دارند ، احتمااًل محل  -5

 .(1مي آمده و حتي در دوران قدیم نیز به همین نحو امروزي عمل میكرده اند) مبادله محصوالت كشاورزي به شمار

 

 : 1361 – 1385روند تولید برنج كشور طي سالهاي 

در نمودارهابه ترتیب روند تولید شلتوك كل كشور و استانهاي مازندران ، گیالن ، فارس ، خوزستان و گلستان مالحظه 

سال اخیر یك  15وجود نوسانات تولید در این سالها ، تولید شلتوك كشور در  مي گردد . مشاهده مي شود كه علیرغم

طي نموده است . روند تولید در سایر استانها نیز تقریبًا كم و بیش مشابه كل كشور  70روند صعودي را نسبت به دهه 

مجزا بسیار ناپایدار و ُپر  است . اما نكته حائز اهمیت این است كه روند تولید كل كشور و در استانهاي مختلف بطور

نوسان است . از آنجــا كه تولیــد برابر حاصلضرب عملكرد  درسطح زیر كشت است ، متأسفانه مالحظه مي شود كه 

اگر چه به دالیل مختلف از حمله توسعه كشت ارقام پر محصول و بهبود  سطح زیر كشت برنج كشور بسیارشكننده است.

د برنج اندكي افزایش یافته است ؛ اما عامل مهم افزایش تولید برنج كشور ، افزایش سطح برخي عوامل بهزراعي ، عملكر

زیر كشت آن است . بر همین اساس مشاهده مي شود كه در سالهایي كه سطح زیر كشت برنج كاهش یافته است ، تولید 

ن سطح زیر كشت برنج كشور ، برنج كشور نیز به تبعیت از آن كاهش نشان داده است . اما مهمترین عامل در تعیی
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میزان بارندگي است . تغییرات بارندگي در دوره هاي مختلف نشان داده است كه متأسفانه نوسانات زیادي در میزان و 

نیز توزیع بارندگي در سالهاي مختلف وجود دارد . متوسط بارندگي استانهاي مازندران ، گیالن ، فارس ، خوزستان و 

باتوجه به  میلیمتر است. 550و  330،  370،  1300،  700ن مهم تولید كننده برنج به ترتیب استا 5گلستان بعنوان 

محدودیت منابع آب ، امكان افزایش سطح كشت برنج وجود ندارد بنابراین جهت افزایش تولید برنج تنها مي توان به 

نمي گردد . بعالوه گسترش كشت ارقام افزایش عملكرد در واحد سطح امیداوار بود و البته این امر به راحتي محقق 

پرمحصول بجاي ارقام بومي ) با عملكرد كمتر ( بعنوان عامل مهم افزایش عملكرد ، مسئله كاهش كیفیت را به احتمال 

 (5قوي دامن خواهد زد . )

 

 خودكفـایي برنج ایران :  رویچالشهاي فرا

 :عوامل ایجاد بحران در تولید برنج(بخش اول

راهكارهاي افزایش تولید برنج و درآمد اقتصادي برنجكاران شناخت عوامل ایجاد محدودیت در تولید از  قبل از ارائه

اهمیت زیادي برخوردار است . الزم به ذكر است موارد ذیل مربوط به بحران تولید برنج در جهان مي باشد كه ایران 

 این نامالیمات قرار دارد :نیز همانند سایر كشورهاي تولید كننده و مصرف كننده تحت تأثیر 

 مصرف بیش از تولید :  -1

میالدي ( بیانگر این است كه مصرف جهاني  2001 – 2008سال گذشته )  7 – 8افزایش پیوسته قیمت برنج در طي 

برنج بیش از تولید بوده است . عدم  توازن بین تقاضا و تولید عامل مهمي در كاهش ذخیره برنج جهان گردید كه در سال 

میلیون تن رسیده  65میلیون تن به  120به پایین ترین مقدار رسید بطوریكه در كشورهاي بزرگ تولید كننده از  2007

 است . 

 كاهش رشد ساالنه عملكرد :  -2

 1990 – 2005درصد در سالهاي  4/1به  1970 – 1990درصد در سال  4/2متوسط رشد عملكرد در جنوب آسیا از 

به كمتر از یك درصد در سال رسیده است . در كشورهاي جنوب شرقي آسیا روند ُكندي رشد  ، و در بعضي از سالها

سال گذشته نزدیك به صفر بوده  5 – 6عملكرد وجود داشته و در كشورهاي بزرگ تولید كننده برنج افزایش رشد در 

 است . 

 محدودیت زمین :  -3

یایي از جمله ایران تقریبًا وجود ندارد . عدم امكان توسعه امكان افزایش سطح زیر كشت برنج در بیشتر كشورهاي آس

سطح زیر كشت و كند شدن افزایش عملكرد ساالنه منجر به این شد كه میزان تقاضا براي برنج با افزایش جمعیت افزایش 

 یابد .

 : یكاهش سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه كشاورز -4

عدم سرمایه گذاري مناسب در تحقیق و توسعه كشاورزي مي باشد . در مهمترین عامل در كاهش سرعت رشد عملكرد ، 

راستاي حامیان بین المللي حمایت كافي از تحقیق و توسعه كشاورزي كه بطور مستقیم با افزایش عملكرد در واحد سطح 

د كه ذخیره غذایي خیلي از دولتهاي بزرگ باور كردن 1990مرتبط است نداشته اند . با كاهش پیوسته قیمت برنج در دهه 

برنج براي همیشه به اندازه كافي وجود دارد و به همین خاطر سرمایه گذاري در بخش تحقیق و توسعه را كاهش     داده 

و  1980درصد در دهه  3/4به  1970درصد در دهه  6اند بطوریكه سرمایه گذاري این بخش در كشورهاي آسیایي از 

 درصد طي این سالها رسیده است . 2درصد به كمتر از  9ریكاي التین از و در كشور آم 1990درصد در دهه  8/3

 مصرف بیشتر برنج در آفریقا : -5

كل تجارت جهان متعلق به واردات برنج به كشورهاي  3/1مصرف برنج در آفریقا به مقدار زیادي افزایش یافته بطوریكه  

 آفریقایي شده است و این روند افزایش تقاضا بطور مداوم ادامه دارد . 
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 افزایش جمعیت : -6

تقاضاي برنج همگام با گسترش جمعیت به ویژه در كشورهاي آسیایي افزایش مي یابد . اگر مصرف سرانه برنج در  

میلیون تن برنج  38به  2015درآمد عمومي كاهش یابد ، با توجه به افزایش جمعیت در سال كشورهاي آسیایي با افزایش 

میلیون تن به ازاي 5نیاز داریم . بطور تقریبي میزان افزایش تقاضاي برنج به مقدار2005) شلتوك ( بیشتر از تولید سال

 ز خواهد داشت. میلیون تن برنج اضافي نیا 50سال آینده جهان به 10هر سال مي باشد و در

 رشد اقتصادي :  -7

با افزایش رشد اقتصادي در كشورهاي بزرگ نظیر هند و چین تقاضاي غالت از جمله برنج براي مصرف انسان افزایش 

یافته و این عامل منجر به افزایش قیمت این محصوالت شده است . این اعمال همچنین باعث شده در خیلي از مناطق 

عیت باالست، سطح كشت اراضي شالیزاري كاهش یافته و به منازل مسكوني ، كارگاههاي برنجكاري كه تراكم جم

 صنعتي و یا به كشت سایر  محصوالت تبدیل گردد . 

 سرمایه گذاري در بخش آب :  -8

به باالترین مقدار رسید ، در  1980و  19970سرمایه گذاري در حفظ و نگهداري آب كه در انقالب سبز در دهه هاي 

هاي اخیر بطور مداوم كاهش داشته است بطوریكه توصیه روشهاي آبیاري زیر زمیني ) تحت فشار ( نیز نتوانسته در سال

 حد ممكن آب را حفظ و نگهداري نماید . 

 شرایط سخت آب و هوا : -9

و سیل شدید  2006، طوفان فیلیپین در سال  2002بالهاي طبیعي همانند گسترش خشكي در هند و چین در سال  

منجر به كاهش تولید برنج در سالهاي اخیر شده است . افزایش درجه حرارت بویژه درجه  2007بنگالدش در سال 

یش داده كه تا حدودي مي تواند بر كاهش تولید حرارت شب در دهه اخیر ، غلظت گازهاي گلخانه اي را در اتمسفر افزا

 برنج تأثیر گذار باشد . 

 ُطغیان آفات : -10

آفات خطرناك مانند ملخ ها و ویروسهاي مختلف كه انتقال دهنده بیماریها مي باشند تهدیدي عمده بر برنامه افزایش تولید  

ان آن را تهدید بزرگ بر تولید برنج دانست بوده است . در حال حاضر نیز مي تو 1980و  1970برنج در دهه هاي

زیرا این آفات با شكستن مقاومت گیاه و افزایش مصرف حشره كش هاي با طیف وسیع و با ماندگاري طوالني ، مكانیسم 

طغیان ملخها چندین میلیون هكتار از مزارع  2005طبیعي ) بیولوژیكي ( كنترل آفات را به مخاطره مي اندازد . در سال 

 را در كشورهاي نظیر ویتنام ، چین ، كره و ژاپن بویژه در فصل گرم از بین برده است .  برنج

 

 :راههاي افزایش تولید برنج و افزایش بهره وري در ایران  (بخش دوم

 الف ( افزایش تولید برنج : 

ضاي برنج ، برنامه ریزي منبع اصلي افزایش تولید برنج ، افزایش عملكرد در واحد سطح مي باشند . براي پاسخ به تقا

سال افزایش یابد .  10كیلو در طي  500كیلو بصورت ساالنه و یا  50طوري انجام گیرد كه عملكرد هر هكتار حداقل 

میلیون هكتار مي  136كیلو در هر هكتار از كل اراضي زیر كشت برنج جهان كه حدود  500براي رسیدن به افزایش 

د كه بتواند بیشتر از انقالب سبز اول كارآیي داشته باشد . در حال حاضر دولتها و آژانس باشد نیاز به انقالب سبز دوم بو

هاي بین المللي باید تالش كنند تا با بهبه وري صحیح از تكنولوژي هاي موجود عملكرد را افزایش داده و با اصالح 

ام برنج و افزایش تولید در برنامه كوتاه و دراز ساختار تغذیه مردم را بهبود ببخشند . جهت دستیابي به پتانسیل تولید ارق

 مدت موارد زیر پیشنهاد مي گردند : 

 انقالب زراعي در تولید برنج :  -1
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تن در هر هكتار اختالف دارد . كشاورزان با رعایت توصیه هاي فني مي  1-3پتانسیل عملكرد برنج با میانگین تولید بین 

لید برنج را در واحد سطح افزایش دهند . این برنامه نیاز به حمایت هاي همه جانبه توانند این فاصله را كاهش داده و تو

به منظور ارتقاء مهارتهاي كشاورزان مانند عملیات آماده سازي زمین ، مدیریت آب ، تغذیه، كنترل آفات ، بیماریها ، 

ترویجي، دوره هاي آموزشي متعدد  -كاشت و برداشت مكانیزه برنج میباشد. در این راستا میتوان از طرحهاي تحقیقي

)مدرسه در مزرعه جوانان یا دانش آموزان  Y.F.S)مدرسه در مزرعه كشاورزان( ویا  F.F.Sبراي كشاورزان همانند

(و همچنین براي كارشناسان ومروجین استفاده كرد. در صورت تحقق این شیوه ورعایت   توصیه هاي فني توسط 

هزار هكتار از اراضي شالیزاري ایران 600ایش تولیددر هر هكتار خواهیم داشت. در تن افز1برنجكاران بطور متوسط 

هزار تن وارزش افزوده اقتصادي آن 360برابر با %60هزار تن و برنج سفید آن با ضریب 600افزایش تولید برابر 

 میلیارد تومان خواهد بود . 540تومان برابر 1500بازاي هر كیلو برنج سفید

 : ز ماشین آالت مناسب برداشت وپس از برداشتاستفاده ا -2

استفاده از كمباین هاي مخصوص برنج در زمان برداشت و دستگاههاي مناسب خشك كن و پروسه تبدیل پس از برداشت  

درصد از خسارت برنج را  5با احیاء و بازسازي و همچنین سیستم جدید كارخانه هاي شالیكوبي مدرن مي توان حداقل 

هزار تن افزایش تولید  150میلیون تن تولید شلتوك در شرایط فعلي حدود  3سه كاهش دادكه با احتساب حدود در این پرو

هزار تن افزایش تولید برنج سفید منجر خواهد شد . ارزش افزوده اقتصادي ناشي از كاهش خسارت  90شلتوك و یا به 

 میلیارد تومان مي باشد .  135ي هر كیلو برابر تومان به ازا 1500برنج در این مرحله با میانگین قیمت برنج 

 معرفي ارقام مقاوم به تنش هاي زنده و غیر زنده :  -3

یكي از اهداف مؤسسات تحقیقات معرفي ارقام جدیدي است كه در شرایط سخت محیطي از جمله تنش هاي زنده و غیر  

زنده مقاومت نشان داده و تولید پایداري در این شرایط داشته باشند . ارقام معرفي شده برنج عمدتًا به بیماریهاي مهم از 

ت كرم ساقه خوار تاكنون رقم مقاومي معرفي نشده ولي  با مدیریت صحیح جمله بیماري بالست مقاوم بوده اما نسبت به آف

میتوان از خسارت آن جلوگیري كرد . در ارتباط با تنش هاي غیر زنده تحقیقات اندكي در طي سالهاي اخیر انجام شده كه 

ه رشد مناسب براي مناطق در این رابطه مي توان به رقم مقاوم به سرما ندا و دو رقم جدید در حال معرفي با طول دور

سرد و یا كشت مجدد برنج نام برد . در ارتباط با تنش شوري و خشكي با انجام فعالیتهاي اولیه ، تعدادي از الینهایي 

سال آینده به جامعه كشاورزي ایران معرفي خواهند شد . در  2 – 3مقاوم به این شرایط سخت شناسایي شده كه در طي 

پالسم هاي مربوط به برنج آپلند و هوازي از مؤسسه بین المللي برنج ) ایري ( درخواست شده و این راستا یك سري ژرم 

 سازگاري تعدادي از الینها با تغییر روش كشت از غرقابي به خشكه كاري مشخص شده است . 

 م موجود درایران :تحقیقات پایه اي و كاربردي بر واریته هاي  موجود در مؤسسه تحقیقات بین المللي برنج و ارقا -4

ایري در دهه اخیر هزاران واریته برنج را از سراسر نقاط جهان   جمع آوري نموده است .  در حال حاضر بیش از  

هزار ارقام و الینهاي برنج در بانك ژن ایري موجود مي باشند كه براساس نیاز و درخواست كشورهاي مختلف ،  100

درصد جزئیات هریك از ژنو تیپ ها را بررسي نموده اند اما  10چه دانشمندان تنها  تبادل ژرم پالسم انجام میگیرد . اگر

با توجه به شرایط سخت محیطي و تغییرات اقلیم ، بررسي پتانسیل هاي هر یك از ژنوتیپها بر اساس ویژگي ژنتیكي هر 

 . الین یا رقم و معرفي رقم جدید جهت سازگاري در شرایط مساعد محیطي ضروري مي باشد

 افزایش سرمایه گذاري در فعالیتهاي زیر بنایي كشاورزي :  -5

افزایش سرمایه گذاري در فعالیتهاي زیر بنایي مانند تجهیز و نوسازي اراضي ، جاده هاي بین مزارع ، سیستم هاي 

 اهمیت است .  آبیاري و زهكشي و سیستم ثابت بازار برنج بطور مطلوبي براي افزایش و پایداري رشد تولید برنج داراي

 بهبود سیستم بازار یابي براي نهاده ها و تولیدات :  -6

سیستم بازاریابي نهاده ها و محصوالت بایستي طوري باشد كه تولید كننده احساس امنیت كرده و نهاده ها با قیمت یكسان 

والت به فروش در فروشگاههاي معتبر خریداري و محصوالت خود را با قیمت یكسان بر اساس درجه بندي محص
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برسانند و به منظور دستیابي به بازار سالم و جلوگیري از افزایش قیمت الزم است واسطه هاي متعدد از مرحله تولید تا 

 مصرف حذف و یا كاهش یابد .

 تغییر مسیر فتوسنتزي برنج ) افزایش قدرت موتور برنج ( :  -7

 4گیاهان  .مي باشند  CAMكربنه و  4كربنه ،  3هاي سیر فتوسنتزي به نام 3محصوالت زراعي بطور كلي داراي 

كربنه مانند ذرت ، سورگوم و نیشكر گیاهاني هستند كه پتانسیل تولید باالیي داشته و مقاومت آنها نسبت به شرایط سخت 

زي گیاه كربنه مانند برنج است . دانشمندان در سالهاي اخیر تالش مي كنند تا مسیر فتوسنت 3محیطي بیشتر از گیاهان 

كربنه بیفتند  4كربنه تغییر دهند و یكي از مواردي كه دانشمندان را تشویق كرده تا به فكر برنج  4كربنه به  3برنج را از 

كربنه با آناتومي كرانز در برگهاي برنج مي باشد . مطالعات اولیه ثابت نموده كه  4، شباهت ساختماني سلولي گیاهان 

نظیر فضاي بسته رگبرگهاي برگ و نسبت مطلوب دو تیپ سلول از آناتومي كرانز  C4ي بعضي از عالیم مسیر فتوسنتز

كربنه مي توان به عملكرد باال ، مقاومت به شرایط نا مساعد محیطي  4در برنج موجود مي باشد . از مزایاي مهم برنج 

 و همچنین نیاز كمتر به آب و نیتروژن نام برد . 

 ار :ب ( افزایش بهره وري در شالیز

منظوراز افزایش بهره وري در شالیزار عالوه بر افزایش تولید ، میتوان از روشهاي جدید بهره برداري كرد كه بطور  

 خالصه به هر یكي از این موارد اشاره مي گردد :

 : برداشت مجدد برنج ) راتون (  -1

رد نسبتًا پاییني برخوردار هستند . داراي ویژگي ارقام برنج بویژه ارقامي كه ارتفاع بلند ، طول دوره رشد كوتاه و عملك 

مطلوب راتوندهي مي باشد كه بقایاي محصول اصلي در قسمت قاعده و یا گره هاي مختلف مجددًا جوانه زده و با 

مدیریت به موقع از قبیل آبیاري و مصرف كود و كنترل علفهاي هرز جوانه ها رشد كرده و تولید خوشه نمایند . میزان 

تن در هكتار مي باشد . اگر در دو استان مازندران و گیالن  2استحصالي در صورت مدیریت صحیح حداقل  محصول

تن شلتوك  000/240هكتار از اراضي با توصیه هاي فني به برداشت مجدد برنج اختصاص یابند، حدود  000/120جمعًا 

میلیون ایراني را با  4د اختصاصي، نیاز غذایي تن برنج سفید تولید خواهد شد كه عالوه بر افزایش درآم 000/144و 

تومان  2500كیلوگرم تأمین خواهد كرد . ارزش اقتصادي این فعالیت با احتساب هر كیلو برنج سفید  36مصرف سرانه 

 میلیارد تومان مي باشد .  360حدود

 كشت محصوالت دوم در اراضي شالیزاري :  -2

وري در اراضي شالیزار دارد كشت محصوالت دوم نظیر شبدر ، كلزا ، كلم ،  بهرهاحثي كه نقش مهمي در افزایش از مب

كاهو ، سیر ، باقال ، نخود فرنگي و سبزیجات بومي و غده اي میباشد . كشت محصوالت دوم عالوه بر مزایاي افزایش 

هزار تومان درآمد  500پایداري تولید برنج باعث كاهش آفات و بیماریهاي برنج مي باشد و به ازاي هر هكتار حداقل 

 میلیارد تومان مي باشد . 50هزار هكتار برابر  100خالص دارد كه ارزش اقتصادي آن در 

 پرورش ماهي و ُاردك در اراضي شالیزار : -3

یكي از راههاي افزایش بهره وري در اراضي شالیزار استفاده از تكنولوژي پرورش ماهي و اردك همزمان با رشد برنج  

یا بعد از برداشت برنج در اراضي شالیزار مي باشد . براساس نتایج تحقیقاتي ، عالوه بر استحصال عملكرد برنج در حد 

رع جهت تأمین پروتئین مورد نیاز كشور از اهمیت باالیي برخوردار مورد انتظار ، رشد اردك و یا ماهي در این مزا

است . این روشها عالوه بر اینكه به پایداري تولید كمك مي كند به علت كنترل بیولوژیكي آفات و علفهاي هرز توسط 

هر هكتار حداقل اردك و یا ماهي از سموم شیمیایي استفاده كمتري مي گردد  . افزایش درآمد اقتصادي این روش براي 

هزار هكتار از اراضي شالیزاري ایران ، افزایش  20هزار تومان مي باشد كه در صورت توسعه این روش در  500

 (5میلیارد تومان است .) 10درآمد اقتصادي آن به میزان 
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 ویژگیهاي زراعي برنج :

گره در طول ساقه مي باشد . برنج  8 – 12اراي برنج گیاهي یكساله ، علفي و ساقه آن همانند گندم بند بند و تو خالي و د

گونه بوده و فقط دو گونه  23كه در جهان داراي  oryzaگیاهي است با تنوع ژنتیكي و توان سازگاري زیاد از جنس 

oryza sativa  در آسیا ، اروپا ، آمریكا ، ایـران وoryza glabrima  با قدمت و تنوع ژنتیكي كمتر در جنوب آفریقا

ي گردند. سایر گونه هاي آن بصورت وحشیاز خویشاوندان نزدیك برنج زراعي بوده واین گونه هاي وحشي به كشت م

گونه هاي دائمي و یكساله تقسیم میگردند . گونه هاي وحشي برنج داراي بعضي صفات مطلوب از جمله مقاومت در 

 فاده مي شود . برابر بیماریهاي ویروسي هستند كه از این خاصیت در دو رگه گیري است

مي باشند كه براي ادامه رشد به آب زیاد نیاز دارند و مبدأ آنها  o.sativaانواع برنجهاي زراعي ایران از گونه 

دانه برنج كه در زبان فارسي شلتوك یا شالي  هندوستان و چین و داراي سه تیپ ایندیكا ، ژاپونیكا و جاوانیكا مي باشد.

امل : ریشك ، پوسته ، سبوس برنج ، بافت نشاسته اي و جنین تشكیل شده است . عبارت نامیده مي شود از قسمتهایي ش

 برنج یك عبارت عام است كه شلتوك را نیز در بر مي گیرد .

كشت برنج در ایران به دو صورت كشت نشایي و كشت مستقیم انجام میشود كه روش اول در اكثر نقاط كشور مرسوم و 

جنوب كشور ) استان خوزستان ( رواج دارد و نشاء برنج پس از سپري نمودن رشد اولیه روش كشت مستقیم بیشتر در 

رسیده باشد به زمین اصلي انتقال و مابقي رشد برنج در مكان جدید ادامه مي یابد و با طي  cm  25كه اندازه نشاء حدود 

كامل مي گردد و در خاتمه نیز با  نمودن مراحل رشدي پنجه زني ، آبستني ، خوشه دهي و مرحله رسیدن دانه برنج

عملیات درو ، خرمنكوبي و سپس عملیات تبدیل در كارخانه هاي شالیكوبي به برنج سفید قابل مصرف تبدیل مي 

 .(3گردد)

  

 ویژگیهاي تیپ هاي بومي برنج :

ري یافته اند . عوامل تیپ هاي بومي متعدد برنج نسبت به هر یك از گونه هاي بومي ژاپني ، جاوایي و هندي تمایز بیشت

هم القاء كنندگي ، تمایز یابي گونه هاي بومي و تیپ هاي بومي بایستي وابسته به عوامل محیطي زیستگاههاي گیاهي شان 

باشد . تفاوت حساسیت نوري و حرارتي در گلدهي، مقاومت به كم آبي در رشد ، مقاومت به مقدار زیاد كود و نمكهاي 

مل غرقابي ، مقاومت به درجه حرارتهاي باال و پایین و غیره در گونه هاي بومي مشخص محیط كشت ، مقاومت به تح

شده اند . به عالوه ویژگي ریخت شناختي ابعاد و اندازه دانه بعنوان یك شاخص موثق اولیه گونه هاي بومي در نظر 

وان شناخت .گو اینكه برخي محققین گرفته مي شوند . تمایزات چنین ویژگیهایي را در میان شش تیپ بومي ذكر شده مي ت

معتقدندكه این شاخص همیشه براي طبقه بندي سه گونه بومي كافي نیست . تیپ هاي اصلي ارقام بومي برنج گیالن 

عبارتند:ارقام صدري،ارقام چمپاوارقام گرده كه اولي داراي دانه هاي كاماًل بلند ، دومي از نوع دانه متوسط و سومي 

 (6رد مي باشند . )داراي دانه هاي گ

 

 (3( عناصر موجود در انواع دانه هاي برنج به درصد )1جدول 

 واحد عناصر

 برنج آمریكایي صدري طارم ُدم سیاه

 لنگرودي رشتي مازندران لنگرودي رشتي
سفید 

 نشده

سفید 

 شده

 12 12 61/9 32/10 10 29/10 3/10 گرم آب

 363 360 362 360 362 364 361 گرم انرژي

 7/6 5/7 75/8 89/8 4/7 91/7 1/9 گرم پروتئین

 4/0 9/1 14/1 89/0 21/1 8/1 2/1 گرم چربي
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 3/0 9/0 85/0 31/0 56/0 62/0 3/0 گرم فیبر

 5/0 2/1 41/0 5/0 5/0 42/0 5/0 گرم خاكستر

 آهن
میلي 

 گرم
5/10 8/2 5/0 4/1 2/0 6/1 8/0 

 كلسیم
میلي 

 گرم
8 9 7 4 7 32 24 

 4/80 4/77 24/79 09/79 32/80 69/78 6/78 گرم كربو هیدرات

 ویتامینها

 تیامین
میلي 

 گرم
16/0 12/0 15/0 21/0 18/0 34/0 7/0 

 ریبوفالوین
میلي 

 گرم
2/0 2/0 4/0 3/0 3/0 5/0 3/0 

 

 

 

 فولوژیكي انواع برنج بومي :ورخصوصیات كیفي و م

 : رقم ساالري -1

و نسبت طویل  mm 3/12میلیمتر كه بعد از پخت به     4/7یكي از ارقام بومي و كیفي برنج گیالن با طول دانه خام  

و درجه حرارت ژالتیني شدن دانه  60و عطر دانه متوسط و قوام ژل  7/21مي باشد . میزان آمیلوز دانه  8/1شدن دانه 

باشد . كشت این نوع برنج در شهرستانهاي رودسر و  میلي متر مي 9/1است . عرض دانه رقم ساالري  3/3

 (3لنگرودرایج است .)

 ( خصوصیات رقم ساالري 2جدول 

 رقم ساالري

 میزان صفات خصوصیات

 عملكرد) ُتن درهكتار (

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 بارور در خوشه ) عدد (تعداد دانه 

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 وزن صد دانه ) گرم (

 وزن بوته ) گرم (

 طول ساقه ) سانتیمتر (

 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

5/3 

4/13 

8/12 

99 

3/106 

2/97 

1/9 

7/141 

5/2 

3/21 

4/114 

4/30 

1/1 
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 نسبت طول به عرض برگ پرچم

میزان خروج خوشه از غالف ) 

 سانتیمتر (

 خوشه ) سانتیمتر (طول 

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 طول دانه پخته ) میلي متر (

 طویل شدن دانه ) میلي متر (

 درصد آمیلوز

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

9/27 

40/7 

3/27 

4/7 

9/1 

8/3 

3/12 

8/1 

7/21 

3/3 

60 

 متوسط

 

 

 :رقم ُدم سیاه  -2

یكي از انواع برنج صدري و بسیار مرغوب و كیفي است كه رنگ ریشك یا دم شلتوك سیاه   مي باشد . طول دانه خام  
mm 5/7   طول دانه پس از پخت ،mm 15/12  مي باشد . این رقم از عطر قوي در دانه  62/1و نسبت طویل شدن دانه

است . برنج دم سیاه پس از پخت  1/5و درجه حرارت ژالتیني شدن   54، غلظت ژل 9/22برخوردار و میزان آمیلوز 

طعم خوش برخوردار به دلیل خواص شیمیایي مناسب دانه بسیار با كیفیت واز شكل ظاهري كاماًل مناسب و عطر قوي و 

 (3مي باشد . این رقم در استان گیالن و مناطق الهیجان وآستانه اشرفیه كشت مي گردد .)

 

 رقم ُدم سفید : -3

از انوع برنج صدري مرغوب و كیفي محسوب شده و در استان گیالن ، مناطق رشت و كوچصفهان كشت مي شود .  

مي باشد . میزان  5/1و نسبت طویل شدن دانه  mm 9/1و عرض دانه خام  24/11، پس از پخت  3/7طول دانه خام 

و عطر دانه متوسط و عملكرد شلتوك  5/3، درجه حرارت ژالتیني شدن آن  60درصد ، غلظت ژل  9/19آمیلوز دانه 

 (3كیلوگرم در هكتار است . ) 3800

 ( خصوصیات رقم دم سفید 3جدول 

 رقم ُدم سفیــد

 میزان صفات خصوصیات

 عملكرد) ُتن درهكتار (

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 دانه بارور در خوشه ) عدد ( تعداد

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

8/3 

6/12 

4/11 

5/112 

9/153 

7/135 

2/18 
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 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 وزن صد دانه ) گرم (

 وزن بوته ) گرم (

 طول ساقه ) سانتیمتر (

 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

میزان خروج خوشه از غالف ) 

 سانتیمتر (

 طول خوشه ) سانتیمتر (

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 طول دانه پخته ) میلي متر (

 طویل شدن دانه ) میلي متر (

 درصد آمیلوز

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

9/174 

2/2 

6/23 

3/142 

6/37 

1/1 

32 

6/12 

6/32 

3/7 

9/1 

7/3 

24/11 

5/1 

9/19 

5/3 

60 

 متوسط

 

 : رقم ُدم زرد -4

از انواع برنج صدري مرغوب كه بسیار با كیفیت بوده كه ریشك شلتوك یا دم آن زرد رنگ است . این برنج در استان 

و  2/12و طول دانه پخته  8/6گیالن و مناطقي همچون رشت ، الهیجان و كوچصفهان كشت مي گردد . طول دانه خام 

 1/20طر دانه متوسط مي باشد . میزان آمیلوز دانه بوده و ع 8/1و نسبت طویل شدن دانه  mm 2/2عرض دانه خام 

كیلوگرم در هكتار مي  4000و میزان عملكرد شلتوك  4/3و درجه حرارت ژالتیني شدن دانه  68درصد، غلظت ژل 

 (3باشد . )

 ( خصوصیات رقم دم زرد 4جدول 

 رقم  ُدم زرد

 میزان صفات خصوصیات

 عملكرد) ُتن درهكتار (

 عدد (تعدا پنجه كل ) 

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه بارور در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

0/4 

5/10 

4/10 

102 

1/104 

8/97 

4/6 

142 
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 وزن صد دانه ) گرم (

 وزن بوته ) گرم (

 طول ساقه ) سانتیمتر (

 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

 رض برگ پرچم ) سانتیمتر (ع

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

میزان خروج خوشه از غالف ) 

 سانتیمتر (

 طول خوشه ) سانتیمتر (

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 طول دانه پخته ) میلي متر (

 طویل شدن دانه ) میلي متر (

 درصد آمیلوز

 شدندرجه حرارت ژالتیني 

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

3 

9/27 

9/113 

5/29 

1/1 

7/27 

3/10 

1/28 

8/6 

22/2 

1/3 

2/12 

8/1 

1/20 

4/3 

68 

 متوسط

 

 رقم ُدم سرخ : -5

یكي از انواع صدري كه با كیفیت پخت بسیار عالي و خوش خوراك و معطر مي باشد و میزان عطر دانه این برنج نیز  

متوسط تا قوي مي باشد و در مناطق رشت ، الهیجان ، كوچصفهان و لشت نشاء استان گیالن كشت مي گردد . ریشك 

، پس  mm 7/7رخ معـروف است . طـول دانـه قبل از پختشلتوك نیز كمي به سرخي مي گراید كه به همین دلیل به دم س

، درجه حرارت  60، غلظت ژل  9/19مي باشد . درصد آمیلوز دانه  6/1و نسبت طویل شدن دانه  mm1/12از پخت 

. كیلوگرم در هكتار است 3600حدود  و متوسط عملكرد شلتوك پایین و mm9/1و عرض دانه خام  9/5ژالتیني شدن دانه 

 (3بسیار حساس در مقابل آفات و بیماریها و ورس مي باشد . ) این رقم

 ( خصوصیات رقم دم سرخ 5جدول 

 رقم ُدم سـرخ

 میزان صفات خصوصیات

 عملكرد) ُتن درهكتار (

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 خوشه ) عدد ( تعداد دانه بارور در

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

6/3 

5/14 

9/13 

114 

3/118 

4/99 

9/18 

4/158 
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 وزن صد دانه ) گرم (

 وزن بوته ) گرم (

 طول ساقه ) سانتیمتر (

 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

میزان خروج خوشه از غالف ) 

 سانتیمتر (

 سانتیمتر (طول خوشه ) 

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 طول دانه پخته ) میلي متر (

 طویل شدن دانه ) میلي متر (

 درصد آمیلوز

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

7/2 

6/22 

1/126 

4/39 

2/1 

5/32 

5/8 

5/32 

7/7 

9/1 

9/3 

1/12 

6/1 

9/19 

9/5 

60 

 متوسط تا قوي

 

 : رقم علي كاظمي -6  

یكي از واریته هاي كیفي و بسیار خوش خوراك كه در شهرستان صومعه سرا و فومن استان گیالن كشت مي گردد .  

مي  6/1بوده و نسبت طویل شدن دانه  mm 1/2و عرض دانه خام  mm 6/11و پس از پخت  2/7طول دانه قبل از پخت 

و  70، قوام ژل  7/16باشد . عطر دانه متوسط و طعم برنج پخته شده بسیار خوب و مناسب است . میزان آمیلوز دانه 

 (3كیلوگرم در هكتار مي باشد . ) 3800و عملكرد شلتوك حدود  9/4درجه حرارت ژالتیني شدن دانه 

 

 كاظمي( خصوصیات رقم علي  6جدول 

 رقم علي كاظـمي

 میزان صفات خصوصیات

 عملكرد) ُتن درهكتار (

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه بارور در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 دانه ) گرم (وزن صد 

8/3 

1/13 

6/11 

93 

7/97 

6/93 

1/4 

6/125 

3 
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 وزن بوته ) گرم (

 طول ساقه ) سانتیمتر (

 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

میزان خروج خوشه از غالف ) 

 سانتیمتر (

 طول خوشه ) سانتیمتر (

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 دانه پخته ) میلي متر (طول 

 طویل شدن دانه ) میلي متر (

 درصد آمیلوز

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

2/24 

4/93 

6/31 

1 

2/33 

9/6 

2/32 

2/7 

1/2 

4/3 

6/11 

6/1 

7/16 

9/4 

70 

 متوسط

 

 :رقم هاشمي  -7

كشت آن در مازندران متداول و در اصل از توده محلي گیالن مي باشد  1378از انواع برنج صدري بوده كه از سال   

كه در حال حاضر یكي از ارقامي است كه بیشترین سطح زیر كشت را دربین ارقام بومي و كیفي شمال كشوردارد كه به 

و خوراك بسیار خوب آن مي باشد . طول دانه كشیده و قلمي دلیل شكل ظاهري مناسب ، بازار پسندي زیاد ، خوش پخت 

و رنگ آن سفید متمایل به ِكرم و این نوع بـرنج پس از پخت كاماًل دانه ها از هم جدا و كیفیت بسیـار عالي و مطبوع 

از پخت  كه نشان دهنده قد كشیدن پس mm  1/13و پس از پخت  mm  8/7 – 2/7برنج ایراني را دارد . طول دانه خام 

 8/1و نسبت طویل شدن دانه  2/3آن  GT،  52درصـد ، قـوام ژل  1/20این رقم )ري آمدن(مي باشد . میـزان آمیلـوز 

 ( 3كیلوگرم در هكتار است . )  3850  - 4150و عطر این رقم متوسط ، میزان عملكرد شلتوك آن بین 

 

 ( خصوصیات رقم هاشمي 7جدول 

 رقم هـاشمي

 صفاتمیزان  خصوصیات

 عملكرد) ُتن درهكتار (

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه بارور در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

5/3 

3/12 

1/11 

92 

3/110 

5/102 

3/7 
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 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 وزن صد دانه ) گرم (

 وزن بوته ) گرم (

 ساقه ) سانتیمتر (طول 

 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

میزان خروج خوشه از غالف ) 

 سانتیمتر (

 طول خوشه ) سانتیمتر (

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 طول دانه پخته ) میلي متر (

 ) میلي متر (طویل شدن دانه 

 درصد آمیلوز

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

3/139 

5/2 

1/21 

5/108 

6/33 

9/0 

3/37 

5/8 

7/30 

2/7 

9/1 

6/3 

1/13 

8/1 

1/20 

2/3 

25 

 متوسط

 

 :  رقم موسي طارم -8

این رقم از برنج هاي با كیفیت كه از عطر و بوي قوي برخوردار بوده و یكي از واریته هاي طارم است . طول دانه خام 
mm  5/7  و پس از پختmm  9/12  مي بـاشد . درصـد قوام ژل  7/1و نسبت طویل شدن دانـه  9/1و عرض دانه خام

 .(3كیلوگرم است) 3900و متوسط عملكرد شلتوك در هكتار  2/3آن  GT،  7/20، آمیلوز دانه  65 – 70

 

 ( خصوصیات رقم موسي طارم 8جدول 

 رقم موسي طارم

 میزان صفات خصوصیات

 عملكرد) ُتن درهكتار (

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 بارور در خوشه ) عدد (تعداد دانه 

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 وزن صد دانه ) گرم (

9/3 

7/11 

9/10 

109 

1/110 

6/100 

6/9 

9/146 

7/2 
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 وزن بوته ) گرم (

 طول ساقه ) سانتیمتر (

 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

میزان خروج خوشه از غالف ) 

 سانتیمتر (

 خوشه ) سانتیمتر (طول 

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 طول دانه پخته ) میلي متر (

 طویل شدن دانه ) میلي متر (

 درصد آمیلوز

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

2/25 

3/116 

2/33 

1/1 

5/29 

8/10 

6/30 

5/7 

9/1 

9/3 

9/12 

7/1 

7/20 

2/3 

70 - 65 

 قوي

 

 : رقم رشتي سرد -9

و نسبت طول به عرض  mm   8/1و نسبت طول دانه پخته به خام  mm  3/13و دانه پخته شده  mm  2/7طول دانه خام  

و درجه حرارت ژالتیني  55و درصد قوام ژل  21مي باشد . درصد آمیلوز دانه  93/1و عرض دانه خام  7/3دانه خام 

 (3ُتن در هكتار و این رقم از عطر متوسط برخوردار است . ) 5، عملكرد محصول  3/3شدن دانه 

 

 ( خصوصیات رقم رشتي سرد 9جدول 

 رقم رشتي سـرد

 میزان صفات خصوصیات

 عملكرد) ُتن درهكتار (

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه بارور در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 وزن صد دانه ) گرم (

 ) گرم ( وزن بوته

 طول ساقه ) سانتیمتر (

0/5 

6/16 

9/14 

107 

1/139 

6/126 

6/12 

4/162 

5/2 

9/31 

5/131 
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 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

 میزان خروج خوشه از غالف ) سانتیمتر (

 طول خوشه ) سانتیمتر (

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 طول دانه پخته ) میلي متر (

 طویل شدن دانه ) میلي متر (

 درصد آمیلوز

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

6/36 

2/1 

30 

6/10 

9/30 

2/7 

93/1 

7/3 

3/13 

8/1 

21 

3/3 

55 

 متوسط

 

 :رقم بینام  -10

مبدأ رویش بینام در مناطق رشت ، كوچصفهان و آستانه اشرفیه استان گیالن بوده كه در مازندران نیز كشت مي شود .  

این رقم از انواع مرغوب برنج و داراي عطر و بوي متوسط و رنگ دانه آن كمي شفاف تر از انواع صدري و طارم مي 

اندن پس از پخت مي باشد و به دلیل ُفرم و شكل دانه برنج باشد . از خصوصیات بارز این رقم نرم و خوش خوراك م

بینام كه پس از پخت تقریبًا متورم شده و آن فرم قلمي یا كشیدگي طارم و صدري را ندارد و تقریبًا دانه گرد و كوتاه بوده 

دانه خام بینام  ، از بازار پسندي زیادي برخوردار نیست و اكثرًا در استان هاي شمالي كشور مصرف مي گردد . طول

 – 7/20، درصد آمیلوز  mm  3/2، طول دانه آن پس از پخت تقریبًا دو برابر شده ، عرض دانه  mm  5/6 – 6حدود 

4/20  ،GT   ( 3ُتن در هكتار مي باشد . ) 5/3و عملكرد آن  1/2، نسبت طویل شدن دانه  57، قوام ژل  2/3آن 

 ( خصوصیات رقم بینام 10جدول 

 رقم بینـام

 میزان صفات خصوصیات

 عملكرد) ُتن درهكتار (

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه بارور در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 وزن صد دانه ) گرم (

 بوته ) گرم (وزن 

 طول ساقه ) سانتیمتر (

5/3 

6/9 

6/9 

97 

6/104 

9/94 

7/9 

135 

8/2 

2/23 

9/106 
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 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

 میزان خروج خوشه از غالف ) سانتیمتر (

 طول خوشه ) سانتیمتر (

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 ( طول دانه پخته ) میلي متر

 طویل شدن دانه ) میلي متر (

 درصد آمیلوز

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

9/28 

0/1 

9/28 

4/10 

1/28 

6/6 

3/2 

8/2 

14 

1/2 

7/20 

2/3 

57 

 متوسط

 

 :رقم حسني  -11

یكي از ارقام بومي كه بیشتر در مناطق كوهستاني استان گیالن شامل : شهرستانهاي تالش ، ماسال و آستارا كشت مي  

( از  4/20گردد . اندازه دانه كوتاه ، چاق و خاصیت بازار پسندي آن كم اما به دلیل میزان آمیلوز مناسب این رقم )

و عرض  mm  9/13و پس از پخت  mm  5/6باشد . طول دانه خام ماندگاري بسیار مناسبي پس از پخت برخوردار مي 

میلیمتر میباشد . عطر این رقم متوسط و درجه حرارت ژالتیني شدن دانه  2/2و نسبت طویل شدن دانه  mm  5/2دانه 

 .(3ُتن در هكتار مي باشد) 5/2كه متوسط عملكرد شلتوك بسیار كم ، در حدود  50و غلظت ژل آن  1/6

 

 ( خصوصیات رقم حسني 11جدول 

 رقم حسني

 میزان صفات خصوصیات

 عملكرد) ُتن درهكتار (

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه بارور در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 وزن صد دانه ) گرم (

 وزن بوته ) گرم (

 طول ساقه ) سانتیمتر (

 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

5/2 

8/9 

2/9 

91 

5/74 

3/70 

3/4 

0/116 

2/3 

9/15 

3/89 

9/30 
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 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

میزان خروج خوشه از غالف ) 

 سانتیمتر (

 طول خوشه ) سانتیمتر (

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 طول دانه پخته ) میلي متر (

 طویل شدن دانه ) میلي متر (

 درصد آمیلوز

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

1/1 

28 

1/10 

7/26 

5/6 

5/2 

6/2 

9/13 

2/2 

4/20 

1/6 

50 

 متوسط

 

 :رقم عنبربو  -12

از ارقام محلي و كیفي استان لرستان بوده كه در اصفهان و شیراز ) ممسني ( كشت مي گردد . این رقم داراي كیفیت  

و پس از  mm  1/6پخت و طعم خوب و نرم ، دانه متوسط و از عطر قوي برخوردار است . طول دانه برنج قبل از پخت 

،  9/20میلیمتر مي باشد . درصد آمیلوز دانه  9/1انه و نسبت طویل شدن د mm  9/1و عرض دانه  mm  4/11پخت 

روز است . دانه این رقم  145و طول دوره رویش این رقم  3و درجه حرارت ژالتیني شدن آن  60 – 65غلظت ژل 

 (3كیلوگرم در هكتار است . ) 3500كمي ریزش داشته و به ورس نیز كمي حساس است . عملكرد آن 

 

 عنبربو( خصوصیات رقم  12جدول 

 رقم عنبربو

 میزان صفات خصوصیات

 عملكرد) ُتن درهكتار (

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه بارور در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 دانه ) گرم (وزن صد 

 وزن بوته ) گرم (

 طول ساقه ) سانتیمتر (

 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

7/3 

6/9 

5/9 

110 

4/133 

6/122 

8/10 

9/150 

5/2 

5/23 

6/117 

6/31 
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 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

 میزان خروج خوشه از غالف ) سانتیمتر (

 طول خوشه ) سانتیمتر (

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 دانه پخته ) میلي متر (طول 

 طویل شدن دانه ) میلي متر (

 درصد آمیلوز

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

2/1 

5/24 

1/11 

6/33 

1/6 

4/2 

5/2 

4/11 

9/1 

9/20 

3 

65 - 60 

 قوي

 

 

 :بودار  رقم چمپا -13

و  2/9است . طول دانه پخته شده  5/2و نسبت طول به عرض دانه خام  mm  6/2، عرض آن  mm  6/6طول دانـه خـام  

و  40و درصـد ثبـات و قـوام ژل  7/27مي باشد . درصـد آمیلـوز دانه  4/1نسبت طول دانه پخته به طول دانه خام 

برخوردار  ُتن در هكتـار و این رقم از عطـر قوي 4/5است، عملكرد محصـول  25/3درجـه حرارت ژالتیني شـدن 

 (3. )است

 ( خصوصیات رقم چمپابودار 13جدول 

 رقم چمپـا بودار

 میزان صفات خصوصیات

 عملكرد) ُتن درهكتار (

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 بارور در خوشه ) عدد (تعداد دانه 

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 وزن صد دانه ) گرم (

 وزن بوته ) گرم (

 طول ساقه ) سانتیمتر (

 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

4/5 

3/13 

8/9 

5/105 

1/181 

173 

01/8 

1/155 

3 

6/34 

3/123 

4/43 

9/1 

2/22 
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 میزان خروج خوشه از غالف ) سانتیمتر (

 خوشه ) سانتیمتر (طول 

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 طول دانه پخته ) میلي متر (

 طویل شدن دانه ) میلي متر (

 درصد آمیلوز

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

4/1 

8/31 

6/6 

6/2 

5/2 

2/9 

4/1 

7/27 

2/3 

40 

 قوي

 

 

 

 

 :  رقم غریب -14

و  mm  6/12و طول دانه پخته شده  mm  5/2و عرض دانه خام  mm  1/6یكي از ارقـام دانـه متوسط كه طـول دانـه خام 

مي باشد . درصد آمیلوز دانه  5/2است . نسبت طول به عرض دانه خام  mm  1/2نسبت طویل شدن دانه پس از پخت 

است . عطر دانه رقم غریب متوسط بوده و عملكرد  6/3و درجه حرارت ژالتیني شدن  70و قوام ژل آن  1/20

 (3ُتن در هكتار مي باشد . ) 4/4محصول 

 

 ( خصوصیات رقم غریب 14جدول 

 رقم غـریب

 میزان صفات خصوصیات

 عملكرد) ُتن درهكتار (

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه بارور در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 وزن صد دانه ) گرم (

 وزن بوته ) گرم (

 سانتیمتر (طول ساقه ) 

 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

4/4 

7/14 

8/13 

107 

7/108 

9/99 

8/8 

9/141 

8/2 

5/30 

1/110 

2/36 

2/1 
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 نسبت طول به عرض برگ پرچم

 میزان خروج خوشه از غالف ) سانتیمتر (

 طول خوشه ) سانتیمتر (

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 طول دانه پخته ) میلي متر (

 متر (طویل شدن دانه ) میلي 

 درصد آمیلوز

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

7/30 

6/11 

9/31 

1/7 

5/2 

5/2 

6/12 

1/2 

1/20 

6/3 

70 

 متوسط

 

 

 

 ( خصوصیات رقم طارم 15جدول 

 رقم طارم

 میزان صفات خصوصیات

 درهكتار (عملكرد) ُتن 

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه بارور در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 وزن صد دانه ) گرم (

 وزن بوته ) گرم (

 طول ساقه ) سانتیمتر (

 ل برگ پرچم ) سانتیمتر (طو

 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

 میزان خروج خوشه از غالف ) سانتیمتر (

 طول خوشه ) سانتیمتر (

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

6/4 

1/13 

4/12 

5/97 

2/130 

9/119 

3/10 

2/151 

5/2 

31 

2/123 

3/31 

1/1 

4/29 

12 

28 

4/7 

9/1 

8/3 
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 طول دانه پخته ) میلي متر (

 طویل شدن دانه ) میلي متر (

 آمیلوزدرصد 

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

13 

8/1 

2/20 

6/3 

60 

 متوسط

 

 ( خصوصیات رقم غریب سیاه ریحاني 16جدول 

 رقم غریب سیـاه ریحاني

 میزان صفات خصوصیات

 عملكرد) ُتن درهكتار (

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه بارور در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 وزن صد دانه ) گرم (

 وزن بوته ) گرم (

 سانتیمتر (طول ساقه ) 

 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

 میزان خروج خوشه از غالف ) سانتیمتر (

 طول خوشه ) سانتیمتر (

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 طول دانه پخته ) میلي متر (

 متر (طویل شدن دانه ) میلي 

 درصد آمیلوز

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

3/4 

4/12 

11 

91 

3/104 

9/95 

5/8 

1/116 

7/2 

8/28 

3/91 

2/27 

1/1 

1/26 

5/10 

8/24 

71/5 

7/2 

1/2 

1/13 

3/2 

8/17 

4 

50 

 متوسط

 

 ( خصوصیات رقم آبجي بوجي 17جدول 
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 رقم آبجي بوجي

 میزان صفات خصوصیات

 ُتن درهكتار (عملكرد) 

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه بارور در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 وزن صد دانه ) گرم (

 وزن بوته ) گرم (

 (طول ساقه ) سانتیمتر 

 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

 میزان خروج خوشه از غالف ) سانتیمتر (

 طول خوشه ) سانتیمتر (

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 طول دانه پخته ) میلي متر (

 طویل شدن دانه ) میلي متر (

 درصد آمیلوز

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

1/5 

2/15 

5/13 

104 

9/133 

8/123 

1/10 

6/155 

4/2 

5/33 

1/129 

6/32 

3/1 

25 

4/13 

5/26 

86/6 

9/1 

5/3 

2/12 

8/1 

9/20 

3 

42 

 متوسط

 

 ( خصوصیات رقم حسن سرایي 18جدول 

 رقم حسن سـرایي

 میزان صفات خصوصیات

 درهكتار ( عملكرد) ُتن

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه بارور در خوشه ) عدد (

7/3 

2/15 

7/14 

102 

3/111 

2/99 
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 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 وزن صد دانه ) گرم (

 وزن بوته ) گرم (

 طول ساقه ) سانتیمتر (

 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

 میزان خروج خوشه از غالف ) سانتیمتر (

 طول خوشه ) سانتیمتر (

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 طول دانه پخته ) میلي متر (

 طویل شدن دانه ) میلي متر (

 آمیلوزدرصد 

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

1/12 

8/144 

2/2 

8/25 

1/119 

3/33 

1/1 

2/30 

9/12 

7/25 

5/6 

02/2 

2/3 

7/11 

8/1 

2/20 

1/3 

55 

 متوسط

 

 ی( خصوصیات رقم دیلمان 19جدول 

 رقم دیلمـاني

 میزان صفات خصوصیات

 درهكتار (عملكرد) ُتن 

 تعدا پنجه كل ) عدد (

 تعداد پنجه بارور ) عدد (

 گلدهي %50روزهاي تا 

 تعداد دانه كل در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه بارور در خوشه ) عدد (

 تعداد دانه پوك در خوشه ) عدد (

 ارتفاع بوته ) سانتیمتر (

 وزن صد دانه ) گرم (

 وزن بوته ) گرم (

 طول ساقه ) سانتیمتر (

 طول برگ پرچم ) سانتیمتر (

 عرض برگ پرچم ) سانتیمتر (

 نسبت طول به عرض برگ پرچم

4/4 

9/15 

2/15 

93 

5/132 

3/126 

3/6 

9/135 

4/2 

5/30 

1/110 

6/35 

1/1 

9/31 
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 میزان خروج خوشه از غالف ) سانتیمتر (

 طول خوشه ) سانتیمتر (

 طول دانه خام ) میلي متر (

 عرض دانه خام ) میلي متر (

 شكل دانه

 طول دانه پخته ) میلي متر (

 طویل شدن دانه ) میلي متر (

 آمیلوزدرصد 

 درجه حرارت ژالتیني شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

4/10 

8/25 

1/7 

9/1 

6/3 

9/11 

7/1 

4/20 

2/3 

260/3 

 قوي

 

 

 

 

 (5( فهرست ارقام محلي برنج و مبدأ رویش آنها ) 20جدول 

 مبـدأ رویش  نام رقم ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 بینام

 آبجي بوجي

 هاشمي

 ساالري

 ُدم سفید

 غریب

 ُدم زرد

 حسن سرایي

 حسني

 عنبربو

 چمپابودار

 ُدم سرخ

غریب سیاه 

 ریحاني

 علي كاظمي

 موسي طارم

 طارم

 رشتي سرد

 دیلماني

 گیالن ) رشت ، كوچصفهان ، آستانه اشرفیه (

 كوچصفهان ، آستانه اشرفیه (گیالن ) رشت ، 

 گیالن ) فومن ، صومعه سرا (

 گیالن ) رودسر و لنگرود (

 گیالن رشت ، كوچصفهان (

 گیالن ) صومعه سرا ، فومن (

 یجان ، كوچصفهان (گیالن رشت ، اله

 گیالن ) آستانه اشرفیه (

 گیالن ) هشتپر ، ماسال ، آستارا (

 گیالن ) هشتپر ، ماسال ، آستارا (

 گیالن ) كوهپایه فومن (

 گیالن ) رشت ، الهیجان ، كوچصفهان ، لشت نشاء (

 گیالن ) تالش (

 گیالن  ) صومعه سرا ، فومن (

 گیالن ) صومعه سرا ،  فومن ( 

 گیالن و مازندران 

 گیالن 

 گیالن و مازندران ) رودسر ، كالچاي ، تنكابن (
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 (5اندازه گیري )( فهرست صفات به همراه روش و مرحله  21جدول 

 ردیف
 مرحله روش اندازه گیري صفات

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 عملكرد دانه 

 تعداد پنجه

 تعداد پنجه بارور 

 %50روزهایي تا 

 گلدهي

تعداد دانه كل در 

 خوشه

تعداد دانه بارور در 

 خوشه 

تعداد دانه پوك در 

 خوشه

 بوته ارتفاع

 وزن صد دانه

 وزن بوته 

 طول ساقه

 طول برگ پرچم

 عرض برگ پرچم

 

نسبت طول به عرض 

 برگ پرچم

میزان خروج خوشه از 

 غالف

 

 طول خوشه

 طول دانه خام

 عرض دانه خام

 شكل دانه

 طول دانه پخته

 طویل شدن دانه

 درصد آمیلوز

درجه حرارت ژالتیني 

 شدن

 درصد ثبات و قوام ژل

 عطر

متر  5در سطح  %14رم در هكتار با رطوبت برحسب كیلوگ

 مربع

 تعداد پنجه در هر كپه

 تعداد پنجه هایي كه به خوشه رفته اند

بوته ها به %50تعداد روزهایي از زمان بذرپاشي تا زمانیكه 

 خوشه رفته اند

 نمونه ( كیل گیري 5شمارش كل دانه ها در هر خوشه ) 

 نمونه ( كیل گیري 5شمارش دانه هاي بارور درهر خوشه ) 

 نمونه ( 5شمارش دانه هاي پوك در هر خوشه ) 

 برحسب سانتیمتر از سطح خاك تا نوك بلندترین خوشه

 %13دانه كامل و رسیده بارطوبت 100برحسب گرم ،تعداد

 وزن میگیرد

 % 14برحسب گرم ، وزن یك بوته كف ُبر شده با رطوبت 

 ا گره خوشه برحسب سانتیمتر ، اندازه گیري از سطح خاك ت

 برحسب سانتیمتر

 برحسب سانتیمتر

 از تقسیم طول به عرض برگ پرچم

برحسب سانتیمتر،اندازهگیري ازمحلي كه ساقه ازداخل غالف 

 بیرون میآید تاآخرین گره نزدیك خوشه

 برحسب سانتیمتر ، اندازه گیري از گره خوشه تا نوك آن

 طول دانه سفید بعد از پوست كندن ، برحسب میلیمتر

 عرض دانه سفید بعد از پوست كندن ، برحسب میلیمتر

 نسبت طول به عرض دانه

 نمونه ( 10طول دانه پخت شده در مدت معین )

 نسبت طول دانه پخته به طول دانه خام

به درصدبیان میشود و در آزمایشگاه به روش خاص تعیین 

 میگردد

 در آزمایشگاه تعیین میگردد 

 در آزمایشگاه تعیین میگردد

 در آزمایشگاه تعیین میگردد

 رسیدن

خوشه دهي 

 تارسیدن

خوشه دهي 

 تارسیدن

 خوشه دهي

 بعد از رسیدن

 بعد از رسیدن

 بعد از رسیدن

 شیري تا رسیدن

 رسیدن

 رسیدن

 آبستني

 خوشه دهي

 خوشه دهي

 خوشه دهي

 شیري تا رسیدن

 

 خمیري 

 رسیدن

 رسیدن

 رسیدن

 رسیدن

 رسیدن

 رسیدن

 رسیدن

 رسیدن

خوشه دهي 

 تارسیدن
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( در مراحل مختلف رشد و نمو  SES***الزم به ذكر است كه كلیه خصوصیات براساس دستورالعمل ثبت مشخصات ) 

بـوته نمـونه بـرداري و در نهـایت  10( براي هر صفت در هر تكرار  1996اندازه گیري شده است           ) ایري ، 

 میانگین داده براي خصوصیت در نظر گرفته شده است . 

edition.IRRI thIRRI.1996.Standard Evaluation System for rice 4 

 

 گیـري :نتیجه 
با نگاه واقعي به بخش كشاورزي بویژه اراضي شالیزاري ایران و اهمیت آن در تأمین امنیت غذایي به منظور دستیابي به 

محصوالت غذایي كافي و سالم با حداقل سرمایه گذاري جهت انتقال یافته هاي تحقیقاتي از طریق آموزش هاي الزم به 

ورزان مي توان میزان تولید و بهره وري را در اراضي شالیزاري افزایش داد دانشجویان ، كارشناسان ، مروجین و كشا

. واقعیتهاي موجود كشور در تولید برنج حاكي از آن است كه عمده نابساماني هاي تولید این محصول بیشتر از آنكه به 

 ت .مدیریت تولید وابسته باشد به شرایط آب و هوایي كه كمتر قابل مدیریت است ، وابسته اس

،  81 – 82،  76 – 77تولیدبرنج در استانهاي مازندران ، گیالن ، فارس ، خوزستان و گلستان به ترتیب در سالهاي  

سال اخیر بوده است . میزان تولید شلتوك در این  25در باالترین سطح خود در  82 – 83و  74 – 75،  80 – 81

 ُتن بوده است . 523/254و  673/228،  514/286،   811/870،  245/1/ 877استانها در سالهاي یاد شده به ترتیب 

در یك حالت ایده آل اگر در هر سال همه استانها در حداكثر پتانسیل تولید خود باشند ، در آن صورت مجموع تولید 

د درص 10تن خواهد شد . حال اگر سایر استانهاي كشور نیز به این مقدار  886/2/ 398استان حدود  5شلتوك این 

تن خواهد رسید . با احتساب اینكه ضریب تبدیل شلتوك به  088/3/ 446اضافه نمایند ، مجموع تولید شلتوك كشور به 

تن خواهد شد . بنابراین در آن صورت و نیز در  375/038/2درصد است، كل تولید برنج سفید كشور  66برنج حدودًا    

 000/500 -000/000/1تأمین نیاز داخلي كشور بایستي حدودًاصورت ثابت ماندن میزان مصرف فعلي ، باز هم جهت 

تن برنج از طریق واردات مرتفع گردد و این یك واقعیت اجتناب ناپذیر است . به نظر میرسد كه جهت نیاز به كاهش 

 واردات برنج عالوه بر همت بستن در جهت افزایش عملكرد در واحد سطح ، كاهش ضایعات برنج از پروسه تولید تا

مصرف و مهمتر اینكه اصالح الگوي مصرف برنج كشور بایستي مورد توجه در برنامه ریزیهاي كالن كشور قرار 

 گیرد.

 

 پیشنهـادات : 

هزینه هاي باالي تولید برنج در ایران بسیار باال بوده و امكان رقابت این محصول استراتژیك با تولیدات جهاني وجود 

اي كشاورزي اعم از سموم زراعي ، هزینه هاي كارگري و ماشین آالت كشاورزي و ندارد . باال بودن قیمت نهاده ه

پایین بودن میزان محصول در واحد سطح از یك سو و ُافت شدید  قیمت برنج در فصل برداشت و عرضه در بازار ، به 

 ه است . دلیل واردات     بي رویه و بي موقع عماًل اشتیاق كشاورزان را در تولید برنج از بین برد

اگر قرار است كه كاري براي خودكفایي برنج در كشور صورت گیرد الزم است دست اندركاران امر كشاورزي با یك 

برنامه مدون و همه جانبه اواًل چالش هاي موجود در تولید برنج را به سرانجامي مطلوب برسانند ، آنگاه ضمن برنامه 

صرف در كشور را سرو سامان داده و بر مبناي واقعیات موجود در ریزي براي اصالح الگوي مصرف برنج ، سرانه م

كشور از لحاظ نزوالت آسماني و هزینه اي كه مقدار آب مصرفي براي تولید یك واحد برنج در بر دارد تصمیم مناسب 

ده برنج اتخاذ نمایند. بي شك ، آموزشهاي صحیح شالیكاران براي بهزراعي و نیز توصیه استفاده از ارقام اصالح ش

همراه با اصالح ساختارهاي كشاورزي و حمایت عملي از تولید كنندگان این محصول میتواندكشور مارا در امر 

 خودكفایي پایدار،رهنمون سازد . 
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 منـابع ومآخذ : 
 گروه پژوهشگران ایران – 1374 –كتاب گیالن ، جلدسوم  –اصالح عرباني ، ا  -1

 1381 –تعیین خصوصیات برخي از ارقام محلي برنج در شرایط گیالن  –اله قلي پور ، م ؛ م . ص ، محمد صالحي  -2

 مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي  –

  1386 -خصوصیات و فرآوري ارقام مختلف برنج در ایران  –زماني، ق ؛ م . ر ، علیزاده  -3

 مؤسسه تحقیقات برنج كشور – 1365 –به تاریخچه و زراعت برنج نكاتي راجع  –فتحي قادیكائي ، و  -4

 دانشگاه گیالن – 1387 –چالش هاي فراوري خودكفایي برنج  –مجموعه مقاالت  -5

     www.rice.irاینترنت ؛   -6
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 :14عنوان پروژه 

 « تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج » 

" effect of phosphate on rice plant " 
 

 

 ناهید رمضان زاده   جو :ــــــــدانش

 زراعت م ... کارشناس ارشـداسماعیل پورکاظ   استاد راهنما :

 

 

   :مقدمه

حدود دو سوم کالری مورد نیاز بیش از ( یکی از محصوالت استراتژیک کشور می باشد که .Oriza sativa Lبرنج )

دو میلیارد نفر از جمعیت قاره آسیا را تأمین می نماید. برنج تأمین کننده و منبع اصلی پروتئین در قاره آسیا می باشد. در 

ایران بعد از گندم )به غیر از استانهای شمالی کشور ( غذای اصلی مردم ایران را تشکیل می دهد. بر اساس آمار سال 

کیلو گرم در  4724هزار هکتار با متوسط عملکرد شلتوک  611، سطح زیر کشت برنج در کشور بالغ بر  1381

 ).19(هکتار بوده است که در مقایسه با میانگین عملکرد کشورهایی نظیر مصر نیز پایین تر می باشد
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 (Laegreid - 1999برداشت عناصر غذایی به ازاء تولید هر تن برنج ) -1جدول

 دانه)کیلوگرم( صرغذاییعن
کاه وکلش )کیلو 

 گرم(
 دانه )کیلو گرم( عنصر غذایی

کاه وکلش 

 )کیلوگرم(

 1/0 2/3 (Caکلسیم) 2/15 0/9 (Nازت )

 2/0 2/0 (Feآهن) 6/2 6/0 (Pفسفر)

 1/0 4/0 ( Mnمنگنز) 0/3 0/28 (kپتاس)

 1/0 1/0 (znروی ) 6/0 4/0 (sگوگرد)

 21 106 (siسیلیسیم) 2/1 6/1 (Mgمنیزیم )

 

محققین را بر آن داشته که عالوه بر به کارگیری روشهای اصالحی  عدم کفایت تولیدات داخلی ونیاز به واردات برنج،

عملکرد هکتاری برنج را تا حد هشت تن در  نظیر تولید ارقام پر محصول، از طریق رعایت اصول مصرف کودی،

( جمعیت رو به تزاید ایران IRRIمنتشره از سوی مؤسسه تحقیقات بین المللی برنج )هکتار افزایش دهند. چه طبق آمار 

کیلو گرم برنج خواهد شد، نیاز کشور حدود سه  30میلیون نفر با مصرف سرانه حدود 100متجاوز از 1400که در سال

.. یکی از تولید کنندگان نمونه میلیون تن در سال خواهد بود. با عنایت به ارقام  پر محصول تولیدی نظیر ندا، نعمت و.

تن در هکتار شالی تولید نماید، لذااین افزایش با رعایت اصول بهینه کودی در برنج امری ساده  12 توانسته است تا

وبا رعایت اصول بهینه کودی علی رغم مدیریتهای  1377وشدنی است. در طرحهای پایلوت برنج در سال زراعی

 .)19(ش تولید به دست آمده است درصد افزای 11ضعیف کودی حدود

 

 1377نتایج طرحهای پایلوت درا فزایش عملکرد برنج در سال زراعی  -2جدول

 

 

 استان

 

 

عملکرد در 

 تیمار شاهد

 

عملکرد در 

قطعات 

 بهینه

 

افزایش 

 عملکرد

 

درصد افزایش 

 عملکرد
 

 )کیلو گرم در هکتار(

 گیالن

 کهکیلویه و بویر احمد

 

 زنجان

 فارس

 اصفهان

 آذربایجان شرقی

4،970 

5،520 

 

5،000 

6،220 

8،750 

7،200 

5،420 

6،350 

 

5،800 

6،290 

10،220 

7،650 

450 

830 

 

800 

770 

1،470 

450 

9 

15 

 

16 

12 

17 

6 



280 
 

 11 680 6،950 6،270 میانگین

 

وافزایش تقاضای سرانه برای محصوالت کشاورزی بخصوص برنج و عدم امکان افزایش قابل توجه   جمعیتافزایش 

سطح زیر کشت برنج ، بهره برداری متمرکز از اراضی شالیزاری را اجتناب پذیر نموده است. سالیان متمادی نیاز 

اک و فرآیند آزاد سازی عناصر غذایی ارقام سنتی و کم محصول از طریق آب آبیاری، فعالیت میکروارگانیزمهای خ

خاک تأمین می شد اما امروزه با کشت ارقام اصالح شده و پر محصول که نیاز به عناصر غذایی از مواد معدنی  غذایی

بیشتری دارند، این عوامل قادر به تأمین کامل نیاز غذایی این ارقام نمی باشند. بنابراین استفاده از کودهای شیمیایی جهت 

ذاتی خاک برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ضروری می باشد. کارآیی اقتصادی و مالحظات زیست  ترمیم توان

محیطی در رابطه با کودهای شیمیای ، شناخت تمایز اراضی نیازمند به مصرف کودهای حاوی عناصر غذایی ضروری 

 )15(را از اراضی غیر نیازمند ناگزیر نموده است.

است که روش مصرف کود می بایستی براساس توصیه های علمی مؤسسه تحقیقات آب وخاک نکته قابل توجه این 

 (5).)آزمون خاک وتجزیه برگ( انجام گیرد

( اگر چه فسفر مورد نیاز گیاه در مقایسه با سایر  8فسفر بعد از ازت مهمترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه است.)

جزء عناصر پر مصرف محسوب می شود. وجود فسفر برای رشد گیاه عناصر اصلی کمتر است با این حال این عنصر 

ضروری است و مهمترین نقش آن شرکت در ساز و کارهای انتقال انرژی فرآیندهای زایشی است. کمبود فسفر سرعت 

 )15(رشد را کند و عملکرد را کاهش می دهد.

 

 منابع کودهای فسفاته:

نمو گیاه رابهبود می بخشند. بطوریکه در گذشته نیز بوسیله کشاورزان مواد طبیعی ومصنوعی و عناصر شیمیایی رشد و

مورد استفاده قرار می گرفته اند. امروزه کودهایی با تکنولوژی مدرن وپیشرفته برای نیازهای شیمیایی نمو گیاهان کشف 

رای بهبودی رشد طراحی شده اند. کودها جایگزین ترکیبات شیمیایی گرفته شده از خاک توسط گیاه می شوند وهمچنین ب

 )29(شده و با ذخیره کود در خاک اطراف محیط  ریشه نسبت به کودهای طبیعی شرایط  بهتری فراهم می کنند. 

 

 انواع کود فسفره ایران:

 در ایران دو نوع کود فسفاته وجود دارند که عبارتنداز:

 Ca    2(H4PO)سوپر فسفات تریپل-1

 4H(NH4PO       (10)         (فسفات آمونیوم-2

امروزه به مصرف کودهای متراکم مانند سوپر فسفات تریپل و فسفاتهای آمونیوم تمایل بیشتری نشان داده می شود. 

فسفاتهای اخیر ناخالصی کمی از نظر عناصر مختلف دارند. مثال سوپر فسفات تریپل فاقد گوگرد است اما سوپر فسفات 

 )3(درصد کلسیم دارد. 21تا18درصد گوگرد و12معمولی دارای 

( ولی فسفات آمونیوم عالوه بر 2محاسبه می شود(هستند.) 5O2Pفسفر )مقدار فسفر بر مبنای %46هردو کود دارای 

(بهترین ماده فسفره برای برنج سوپر فسفات 10کیلو گرم اوره دارد.)  40ازت یعنی معادل   %18ماده فسفره دارای

واحد الزم است به خاک 150تا  80با در نظرگرفتن شرایط و عوامل مختلف مقدار  تریپل و فسفات آمونیوم است که

( مقداری از فسفر مورد نیاز گیاه 15( فسفر در خاک به فرمهای معدنی وآلی یافت می شود. ) 2شالیزار اضافه شود.)

درصد کل فسفر را به  80تا 15( فسفر آلی در خاکها از  3نیز از طریق تجزیه مواد آلی و هوموس تأمین می گردد.)

خود اختصاص می دهد . فسفر آلی در خاک به همراه فسفرهای جذب سطحی شده و فسفاتهای کلسیم نقش مهمی در تأمین 

 )15(مصرف فسفر ندارد.
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 قابل استفاده بودن فسفات:

مواد غذایی که در برای افزایش تولید در واحد سطح، از کودها شیمیای استفاده می شود. در بعضی از خاکها مقدار 

اختیار گیاه گذاشته می شود زیاد بوده و کود زیادی دیگر در افزایش عملکرد مؤثر نیست. به منظور تعیین دقیق نیاز 

کودی گیاه، اطالع از وضعیت مواد غذایی خاک الزامی است. بدین منظور انجام دادن آزمایشهای خاک جهت تعیین فسفر 

د. برای اطالع از روشهای اندازه گیری فسفر قابل استفاده، ارائه بحثهایی در زمینه قابل استفاده ضرورت پیدا می کن

 )24(جذب فسفر توسط گیاه، اشکال قابل استفاده فسفر در خاک، و همچنین روشهای تجزیه فسفر الزامی است.

 

 اشکال کود فسفره ) فرمهای فسفر(:

کره، فیلیپین ومیانماراز کود سوپر فسفات به طور گسترده ای به در چندین کشور آسیایی از جمله هند، پاکستان، جمهوری 

عنوان منبع اصلی به همراه کودهای مرکب استفاده می شود. با این وجود، این کودها برای خاکهای خیلی اسیدی و قلیایی 

لیزار استفاده مناسب نبوده است. در خاکهای اسیدی چندین کشور آسیای جنوب شرقی ، سنگ فسفات بطور مستقیم در شا

می شود. سنگ فسفات در این نوع  خاکها منبع کودی مناسبی بوده و حاللیت آن در محیط اسیدی بیشتر است.چند ین 

کشور از جمله ویتنام ، سریال نکا ،کامبوج، تایلند و مالزی سنگ فسفات را بطور گسترده ای در خاکهای اسیدی استفاده 

کمتر از فسفاتهای اسیدی شده است که همین امر موجب کاهش استفاده از کودها  می کنند. قیمت سنگ فسفات چند برابر

می شود. اخیراًًً  کشاورزان هندی به مصرف سوپر فسفات آمونیومی و فسفات آمونیوم و سوپر فسفات تریپل غلیظ در 

میلیمتری عبور داده 200  شالیزارها روی آورده اند. سنگ فسفات برای محلول بودن کافی در خاک باید از غربال       

میلیمتری( که به گرانولهای  60-140شود ولی گرد ریز آن موجب مشکالت جابجایی آن می گردد. ذرات ریز )

 .ریز)مینی گرانول( موسومند بهتر بوده و به آسانی می توان در مزرعه حتی در روزهای بادی استفاده کرد

ر کریسمن وسنگال تولید می شود، می توان برای کودهای فسفره آهن را که در جزای –سنگ معدن فسفات آلومنیوم 

باال کشت می شوند مؤثر است ولی منابع  PHمصرف کرد، بطوری که این فرآورده برای گیاهانی که در خاکهای دارای 

و کره آن خیلی محدود است. از سایر منابع مانند  فسفات رنانیا و فسفات منیزیم بطور گسترده ای در برزیل، ژاپن 

نتایج بدست آمده با استفاده از کود آمونیوم فسفات، روی برنج در کشور میانمار نشان داد، که  )1(استفاده می شود.

کشاورزان در بخشی از مزارع دلتا آراوادی بعداز چندین سال که در زمینهای خود کود فسفات آمونیوم استفاده کردند، 

یکنواخت بر دز آن می افزودند. و همچنین در کشور پرو از آزمایشی که در طی ناراضی بودند. وآنها دائمًا برای واکنش 

 )26(یازده سال از استفاده مکرر آن درپال تها  بعمل آمد  ، از آن ناراضی بودند.

 

 زمان مصرف کود فسفره:

ضرورت دارد که بنحو  برای افزایش راندمان کود و کاهش هزینه تولید و جلوگیری از مسمومیت آبهای زیر زمینی

جذب می کند. هر دو  4PO2H –یا  24PO2H-گیاه، فسفره را بفرم )32 (مطلوب وصحیح از کودها استفاده بعمل آید.

کود سریع الجذب بوده لذا می توان آنها را در زمان کاشت بذر در گیاهان مورد استفاده قرار داد و در مورد برنج می 

ی زمین بدون حضور آب و با تیلر یا تراکتور آن را زیر خاک نمود. با زیر خاک رفتن توان در آخرین مرحله آماده ساز

 )10 (فسفر جذب آن بهتر صورت گرفته ودر مکانی قرار می گیرد که ریشه می تواند از آن بهتر استفاده نماید.

استعمال کود  (2خاک مخلوط کرد.) مواد شیمیای فسفره و پتاسه را بهتر است در زمان شخم پاییزه به زمین داد و کاماًل با

فسفره باید در همه انواع خاکها همواره بصورت پایه صورت گیرد.کود فسفره برای استقرار نشاء ورشد طولی ریشه 

الزم است . تأثیر جزئی کود فسفره در باروری دانه در مراحل اولیه رشد نسبت به مراحل بعدی بیشتراست، چون فسفر 

یاز است . نیاز وجذب زیاد فسفر در گیاه برنج ،نیازمند استفاده از آن در زمان نشاکاری دارد. برای پنجه زنی فعال ن

-

1

-

-

2 
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روز بعد از نشاکاری بکار برده شوند مؤثر واقع نشده و برای نشاکاری مفید نیستند .  25کودهای فسفره ای که دیرتر از

آن از طریق آبشویی توصیه نشده است.اگر مصرف چند نوبته فسفر )مصرف فسفر بصورت تقسیط ( بعلت عدم اتالف 

در طول مراحل اول رشد، فسفر کافی جذب گیاه شود،  در مراحل بعدی این فسفر می تواند در سرتاسر گیاه توزیع گردد. 

 )1(فسفر طی مرحله زایشی به طور فعالی از برگهای مسن به برگهای جوان منتقل می شود.

دهای شیمیایی در شالیزارهای شمال ایران بویژه گیالن به قرار زیر می باشد: بطور کلی مقدار و طرز استفاده از کو

کیلو گرم است که همراه با آخرین شخم به زمین اضافه می گردد. 100فسفات آمونیوم مورد استفاده در هکتار برابر 

برای خزانه برنج معمواًل برای تقویت خزانه عالوه بر کودهای سبز الزم است از کود های شیمیایی نیز استفاده شود. 

کیلوگرم فسفات آمونیوم  5/2کیلوگرم اوره همراه با  2تا  8/1 کیلوگرم سوپر فسفات، ویا 5/2کیلو گرم اوره و5/2حدود 

در اراضی که کمبود روی یا منگنز دارند و یا در اراضی که گسترش آزوال  ( 2( الزم است با خاک خزانه مخلوط گردد.

است فسفر در زمان وجین اول مصرف شود. چون با مصرف فسفر در قبل از نشاء شدت کمبود  در آن زیاد است بهتر

)بیماری فیزیولوژیکی آکاگاره( روی و منگنز وگسترش آزوال بیشتر می گردد. در صورت تأمین و مصرف روی یا 

مصرف کرد. در صورت منگنز در خزانه با استارتر یا مصرف در زمین اصلی می توان کود فسفات را قبل از نشاء 

عدم مصرف کود روی یا منگنز حتمًا باید فسفر را بعد از نشاء ودر زمان وجین بکار برد. به هر صورت چنانچه به هر 

 )10( دلیلی مصرف کود فسفاته قبل از نشاء امکان پذیر نبود می توان بعد از نشاء یا در زمان وجین آن را مصرف کرد.

 

 روشهای مصرف کود فسفره:

از قرنها پیش حتی در زمان فراعنه مصر کاربرد استخوان را برای تقویت درختان و گیاهان زراعی معمول مفید می 

دانشمند آلمانی پیشنهاد کرد که اگر به استخوان اسید سولفوریک اضافه کنند قابلیت جذب  لیبیگ 1840دانستند. در سال 

تمامی   )8(ه ای برای شروع صنعت کود سازی،  فسفر جهان شد.فسفر آن برای گیاه بیشتر می شود واین پیشنهاد پای

کیلو گرم اوره باید قبل از آخرین مرحله آماده کردن خزانه به  5/1کودهای سوپر فسفات تریپل وسولفات پتاسیم به همراه 

گرم اوره 1000ات 800طرزاستفاده از این مواد بدین ترتیب است که حدود   )18(زمین داده شده و با خاک مخلوط شوند.

 )2(متر مربع خزانه وقبل از احداث خزانه با خاک مخلوط نمود.100و تمامی فسفات آمونیوم را در  

قسمتی از کود فسفره ای که به خاک داده می شود به وسیله کلسیم در خاکهای قلیایی وبوسیله آهن وآلومینیم در خاکهای 

اسیدی تثبیت می گردد. معموال 
3

1
تا  

3

2
ای که به خاک داده می شود درسال اول بصورت قابل جذب گیاه کود فسفره  

باقی می ماند. و بخش کمی نیز طی سالهای آینده قابل جذب گیاه می گردد. چون میزان محلول بودن و حرکت فسفر در 

ریشه قرار خاک بسیار محدود است می بایستی کود فسفره را قبل از کاشت به خاک داد وآنها را مستقیما در ناحیه توسعه 

خاک به این حدو د می تواند    PHمشاهده می شود. بنابراین رساندن  5/6تا  PH 6داد. حداکثر میزان محلول فسفر در 

خاک  PHدر افزایش محلول بودن و جذب فسفر مؤثر باشد. مصرف مقدار زیادی کود حیوانی نیز می تواند در نقصان 

 (5مفید باشد. ترتیب  محلول کودهای فسفره را می توان بصورت زیر نوشت: )

O2H.24CaSO 2)4PO2<  Ca(H 2)4PO2< Ca(H  4HPO4<  NH  4PO2H 4<  NH4PO3H 

با وجود محلول بودن بخش عظیمی از فسفر خاک در اکوسیستم غرقابی، جذب فسفر مصرفی توسط گیاه بیش از 

آسیایی معمواًل فسفر را در زمان گل آب کردن نهایی یا قبل از نشاءکاری به صورت مخلوط  درصد نیست. کشاورزان10

شده با خاک سطحی یا بدون انجام این کار، مصرف می کنند. فرم ساچمه ای یا گرانوله به خاطر طبیعت نسبتًا تثبیت 

فره به خاطر رشد علف هرز توصیه نشدنی اش، مؤثرتر از فرم پودری فسفر است. در کشت مستقیم برنج، پخش کود فس

نمی شود. رشد علفهای هرز باریک برگ در کرتهای تیمار شده با فسفر ممکن است افزایش یابد و غرقاب سطحی نتواند 

جلوی رشد آنها را بگیرد. اگر برنج به صورت ردیفی کشت شود، ممکن است از طریق جایگذاری کود فسفره در ردیفها 

 )1(ری شوند.از رشد علف هرز جلو گی
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طریقه صحیح افزودن کودهای فسفاته به خاک آن است، که در زمان حداکثر نیاز گیاه به فسفر، غلظت کافی از این 

عنصر در اطراف ریشه گیاه وجود داشته باشد. فسفر در خاک تقریبًا پویا بوده، وعمدتًا به طریق پخشیدگی حرکت می 

فت طی شده در مدت زمان طوالنی ناچیز می باشد. مقدار جذب فسفر به کند. لذا حرکت آن در خاک بسیار کند و مسا

مصرف نواری  (16وسیله گیاه از طریق رشد وتوسعه ریشه ونیز میزان، انواع قابل استفاده آن،  قابل تنظیم است. )

ک بر اثر شخم کودهای فسفاته به موازات ردیفهای کشت، به جای پخش سطحی واختالط دانه ای کود با توده عظیم از خا

زدن،  قابلیت استفاده فسفر را افزایش می دهد. البته ازدیاد حاللیت فسفردر این روش می تواند میزان جذب فسفر را به 

وسیله گیاه افزایش یا کاهش دهد؛ بدین ترتیب که بر اثر مصرف کود فسفاته به مقدار زیاد بصورت نواری،  تعداد ریشه 

شده از فسفر قرار می گیرند، نسبت به زمانی که همان مقدار کود مستقیمًا درسطح زمین هائی که در تماس با خاک غنی 

پخش شده و با شخم به زیر خاک برود، کمتر می شود. با این همه، مدارک موجود بر آن گواهی می دهند که حتی اگر 

جذب شده برابر با شرایطی خواهد  شماری اندک از ریشه ها در تماس با خاک غنی شده از فسفر قرار گیرند، مقدار فسفر

بود که تمامی ریشه ها در تماس با این خاک باشند. با استفاده از این روش، مقدار فسفر مدت طوالنی تری در حد باال 

باقی می ماند. پخش کودهای دانه ای به جای گردی شکل تا حدی فسفات را از فرآیندهای شیمیایی خاک محافظت نموده، 

ع فسفر به ترکیبات کم محلول ممانعت می کند. به منظور دستیابی به بازده زراعی بیشتر بایستی کودهای و از تبدیل سری

فسفاته محلول به صورت دانه ای و به طریقه نواری مصرف شوند. کودهای فسفاته کم محلول بایستی به صورت گرد 

 )16 (اضافه شده وبا خاک مخلوط شوند.

 

 فسفر: استارترمصرف کود فسفاته بصورت 

کمبود فسفر یکی از عوامل محدود کننده پنجه دهی می باشد. بعد از نشاءکاری فسفر باید به اندازه کافی در اختیار گیاه 

باشد تا قادر به پنجه دهی گردد. از آنجاییکه بعد از نشاء ریشه ها کوچک بوده ودر سطح وسیع گسترده نیستند لذا ممکن 

به اندازه کافی نباشد تا جذب ریشه شود. از طرف دیگر فسفر بومی ) فسفر موجود در است در اطراف ریشه فسفر 

خاک( وفسفر مصرفی سال جاری حرکت نمی کنند تا به طرف ریشه بیایند وجذب ریشه شوند، در نتیجه خود را نمی 

برای رفع  )10 (ر نگیرد.توانند به ریشه برسانند و ممکن است فسفر کافی برای پنجه دهی اولیه در اختیار گیاه قرا

مشکل فوق وبمنظور صرفه جویی در مصرف کود فسفره یا کمبود کود فسفاته در زمان نشاء ویا ضعف گیاه در اثر 

بیماریها، سوختگی ناشی از مصرف علف کش ها در خزانه و سوختگی ناشی ازگرمای زیاد زیر نایلون و... می توان از 

کیلو فسفات  5درصد درست کرده یعنی 5بدین طریق است که ابتدا سوسپانسیون  استارتر فسفر استفاده کرد.روش کار

لیتر آب حل کرده وسوسپانسیون حاصله را در چند طشت یا کرت پالستیکی)  100آمونیوم یا سوپر فسفات تریپل را در 

ر ت در آید( ریخته متر را در اطراف خزانه پهن کرده و دورآن را با گل مرز می گیریم تا بصورت ک 3در 2نایلون 

دقیقه در سوسپانسیون نگهداشت وسپس مبادرت به نشا نمود . در این  15-20وریشه های نشاء را با گل همراه آن بمدت 

مدت فسفر جذب گل ریشه های نشاء شده واز طریق انتشار وارد گیاه گردیده ودر نتیجه باعث حرکت یا استارت گیاه می 

 گیاه که جهت بازیابی سریع شروع پنجه دهی الزم است تأمین می گردد.گردد. با این عمل فسفر اولیه 

 رعایت نکات زیر در اراضی که سوسپانسیون استفاده می شود ضروریست: 

در صورتیکه فسفر قابل جذب خاک از نقطه بحرانی خیلی پایین نباشد این روش فسفر مورد نیاز گیاه را تأمین می  -1

فسفاته نیست. چنانچه فسفر قابل جذب خاک خیلی پایین باشد می توان تا نصف کود فسفاته  کند دیگر نیازی به دادن کود

 کیلو گرم(70-50مورد نیاز راکاهش داد. )حدود

در اراضی که کمبود روی یا منگنز دارند )اراضی باتالقی و ماندابی( استارتر فسفر کمبود  روی  را شدت بخشیده و  -2

بوجود می آورد . لذا باید از مصرف استارتر فسفر در این اراضی حتی المقدور  اشکاالتی را از نظر جذب روی

 ) 32(خودداری کرد. 
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در صورت استفاده از استارتر فسفر در کشت ارقام محلی باید میزان مصرف کود پایه اوره را در زمان نشاءکاری  -3

حد گیاه ، ورس و شیوع بیماری بالست می کاهش داد. کود ازته )کل کود در زمان نشاءکاری ( باعث رشد بیش از 

 )10(گردد.

 

 جذب فسفر توسط گیاه:

 عوامل موثر در قابلیت جذب فسفر معدنی در خاک : 

قابلیت جذب فسفر تحت تأثیر عوامل متعددی می باشد. ازآنجائیکه این عوامل بصورت غیر مستقل و همراه یکدیگر اثر 

 ). 1(ه موردی آنها غیر عملی می باشدخود را اعمال می نمایند،  تفکیک و مطالع

فسفات توسط ریشه گیاه از محلول خاک جذب می گردد . چون فسفات موجود در محلول خاک در محدوده ریشه های 

فعال نسبتًا سریع جذب می گردد، گیاه زمانی از فسفر می تواند استفاده کند که یا ریشه ها به ناحیه غنی از فسفر توسعه 

به نظر می رسد فعل وانفعاالت عمده ای که گیاه،  یا اینکه خاک تهی شده مجددًا از فسفر غنی شده باشد.وگسترش یابند و

مقدار فسفر مورد نیاز خود را جذب می نماید، از طریق گسترش و توسعه ریشه گیاه باشد. بدیهی است بین تراکم و 

نده نقش عمده ای در جذب فسفر ایفا می کنند. هر قدر فعالیت ریشه و مقدار جذب، رابطه مثبتی وجود دارد  و تارهای کش

ریشه باریکتر باشد، مقدار جذب در واحد سطح افزایش می یابد. تارهای کشنده به دلیل بهره برداری سریع آنها از فسفر 

«  1973-خاساوانا وکوپلند ( .»1966-خاک واثر سطحی نسبت به نوک ریشه مقدار جذب را افزایش می دهند ) نای

ابطه مثبتی بین رشد وگسترش ریشه وجذب فسفر پیدا نمودند. برای طول معینی از ریشه، مقدار مشخصی فسفر جذب ر

شده بود و این امر نشان می دهد که جذب فسفر تابع فرآیند های جذب و رشد وتوسعه ریشه است. هنگامی که مقدار جذب 

قدار جذب باال باشد، سرعت رشد وگسترش ریشه نیز زیاد پایین باشد، نسبت رشد ریشه نیز کم است، ولی زمانی که م

قسمت در میلیون باشد،  5/0خاک ، و آب در حدود 1:1خواهد بود. زمانی که مقدار فسفر اندازه گیری شده در عصاره  

   )24(سرعت جذب فسفر در گیاه حداکثر خواهد بود.

طح ریشه گیاه است که آن هم به مقدار فسفر موجود عامل مؤثر دیگر در تعیین جذب فسفر، غلظت یونهای فسفات در س

مشخص می شود . افزایش  I) در محلول خاک بستگی دارد. غلظت فسفر در محلول خاک غالبًا بصورت عامل شدت)

فسفر محلول خاک تا حدودی سبب باال رفتن مقدار فسفر در گیاه می گردد. برای بیشتر محصوالت زراعی ، غلظت در 

سمت در میلیون است،  فسفر محلول در خاک، غلظتی است که با آن می توان حداکثر عملکرد را به ق 3/0تا 2/0حد 

قسمت در میلیون مشاهده شده  3/0قسمت در میلیون تا 2/0دست آورد. غلظتهای مطلوب برای گونه های مختلف ، از 

بوده،  شدت جذب با سن گیاه کاهش می  است . مقدار جذب با سن گیاه تغییر می کند. در گیاه جوان مقدار جذب حداکثر

در اطراف ریشه های فعال با طول مشخص، فسفر محلول در اطراف ریشه بسرعت خالی می شود. تداوم ) 24(یابد.

جذب فسفر توسط این ریشه به پر شدن مجدد محلول نزدیک ریشه از فسفر بستگی دارد. با وجود حرکت خیلی کند فسفات 

رسد که در حداکثر خاکهای کشاورزی مکانیزم حرکت توده ای با آن به دلیل وجود فرآیندهای  در خاکها، چنین بنظر می

تثبیتی و حاللیت خیلی کم ترکیبات فسفاتی در خاک، فاقد اهمیت باشد . البته پخشیدگی فسفاتها در خاک، با وجود کندی آن 

. به محض خالی شدن محلول نزدیک ریشه، ممکن است غلظت فسفر را در حجم محدودی از خاک تحت تأثیر قرار دهد 

یونهای فسفات از قسمت جامد خاک وارد محلول خاک گردیده، به طریق پخشیدگی به سمت ناحیه تهی شده حرکت می 

کنند. مقدار فسفات حمل شده از محلول خاک به سمت ریشه گیاه، به عواملی نظیر نوع خاک، سطح ریشه، ضریب 

دریافتند « 1963 -اولسن و واتانابه »ر نمودن مجدد فسفر محلول خاک بستگی دارد . پخشیدگی و ظرفیت خاک برای پ

که تغییرات بافتی خاک هر سه عامل مذکور را تحت تأثیر قرار می دهند: هر گاه مقدار فسفر در دو خاک شنی و رسی 

م می رسد و در تنش رطوبتی یکسان و مقادیر جذب نیز برابر باشد،  فسفر در خاک شنی سریعتر از خاک رسی به اتما

مشخص، خاک رسی در مقایسه با خاک شنی دارای رطوبت بیشتری است؛ بنابراین حجم زیادتری جهت پخشیدگی در 



285 
 

اختیار خاک رسی خواهد بود. در تنشهای رطوبتی مساوی، طول مسیر مؤثر جهت پخشیدگی برای خاک رسی کوتاهتر 

درصد افزایش یافت، ضریب پخشیدگی  51درصد به 17وع خاک ازاز خاک شنی است. هنگامی که مقدار رس سه ن

 )24(سانتیمتر مربع در ثانیه افزایش نشان داد. 7X10/6-7به X10 1/1-7  برای فسفر از 

ظرفیت خاک برای پر کردن مجدد ذخیره فسفات محلول ، به سرعت آزاد شدن فسفات از سطح ذرات جامد خاک و مقدار 

( Mass flowجذب فسفر بوسیله ریشه گیاه بصورت توده های ) )24(سطوح جامد بستگی دارد.فسفات قابل تبادل از 

( انجام می گیرد. به دلیل تحرک بسیار اندک Interception  contact( محلول تبادل تماسی )Diffusionپخشیدگی )

ب برای پخشیدگی یونها ضروری فسفر درخاک، ارتوفسفاتها عمدتًا از طریق پخشیدگی به ریشه گیاه می رسند . وجود آ

است. با افزایش رطوبت خاک ، شدت پخشیدگی نیز افزایش می یابد. فسفری که از این طریق کود به خاک اضافه می 

شود، عمدتًا جذب سطوح ذرات خاک شده وکمتر به شکل معدنی رسوب می کند. رسوب تنها در منطقه ای از خاک که 

ل می شود . این رسوب، در خاکهای آهکی، عمدتًا بصورت نمکهای فسفات کلسیم می  کود مستقیمًا در تماس بوده، تشکی

 )19(باشد.

 

 بر میزان جذب فسفر در عملکرد برنج:2 تًاثیر کود بیو لوژیک حاوی باکتری حل کننده  فسفر بارور

مرطوب کمتراست. در مقدار فسفر قابل استفاده در سیستمهای زراعی مناطق خشک ونیمه خشک در مقایسه با مناطق 

بسیاری موارد زیادی فسفر مسائل عدیده ای را بوجود آورده است.  نتایج بررسیها نشان می  دهد که افزایش مصرف 

کودهای فسفره نه تنها عملکرد محصوالت زراعی را چندان افزایش نداده بلکه درنتیجه بر هم زدن تعادل عناصر غذایی،  

موجب شده است. طی سالهای اخیر تجدید نظر در استفاده از کودهای فسفاته و بکار کاهش عملکرد را در مواردی نیز 

 ) 13(بردن روشهای نوین مانند استفاده از کودهای بیولوژیک همواره مد نظر بوده است.

، کاتیونهای محلول تبادلی شامل آهن ، کلسیم، PHشکلهای مختلف فسفر در خاک بوسیله خصوصیات طبیعی خاک شامل 

زیم ونوع ذرات خاک  و سطح آنها  تأمین می شود . تأمین فسفر مورد نیاز گیاهان  از دو طریق استفاده از کودهی منی

شیمیایی و  بیو لوژیک امکانپذیر است. مقدار زیادی از فسفر موجود در کودهای شیمیایی بعد از ورود به خاک نا محلول 

کلسیم ومنیزیم ودر خاکهای اسیدی به فسفات آهن و آلومینیم تبدیل  شده بطوریکه درخاکهای آهکی به ترکیبات نا محلول

شده واز دسترس گیاهان خارج می شود. استفاده از میکروارگانیزمهای حل کنندۀ  فسفات  می  توانند برای تبدیل شکل نا 

ندۀ فسفات رادرخاک محلول فسفر به شکل محلول مورد استفاده قرار گیرد. بیشترین درصد میکرو ارگانیسم ها ی حل کن

باکتریها و قارچها تشکیل می دهند. و این میکرو ارگانیسم ها قادرند ترکیبات نا محلول فسفر را حل کرده محلول وفسفر 

 )13(موجود در آنها را آزاد نمایند.

 

 سهم فاز جامد در قابلیت استفاده فسفر:

گیاه، عمدتًا توسط خصوصیات فسفات در فاز جامد که سرعت تأمین و جایگزینی فسفات برداشته شده از فاز مایع توسط 

با فاز مایع در تعادل است، تعیین می گردد. توانایی یونهای فسفات در حرکت از فاز جامد به فاز مایع، تابع خصوصیاتی 

 مانند ساختمان کریستال، حاللیت و سطح مخصوص است . دو نوع فسفات در فاز جامد قابل تشخیص است:

 که با فاز مایع در تعادل است.« دسترس  در»فسفات -1

که با فسفات در دسترس درتعادل است. بطور کلی حد فاصل بین این دو مشخص نبوده « غیر قابل دسترس » فسفات -2

 ) 24(و ترکیب شیمیایی آنها کاماًل محرز نیست.

ی فسفات جذب سطحی توسط  انواع فسفات در دسترس در خاکهای آهکی و خنثی، عمدتاًًً دی کلسیم فسفات و یونها

رسهای معدنی و کربنات کلسیم است. فسفات در دسترس، با فسفات در فاز مایع در تعادل است؛ یعنی با نقصان فسفات 

در فاز مایع، یونهای فسفات جدید، از فسفات در دسترس وارد فاز مایع می گردند تا تعادل برقرار گردد. سرعت رسیدن 
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جدا شدن یونهای فسفات از فسفات در دسترس و همچنین سرعت پراکنش آنها در فاز مایع  به تعادل جدید، تابع سرعت

است. به همین طریق افزایش فسفات به فاز مایع،  موجب حرکت فسفات از فاز مایع به فاز جامد قابل دسترس می شود 

انواع فسفاتهای غیر قابل  )24(که به صورت فرآیند های جذب سطحی یا واکنش با سایر یونها  عمومًا کلسیم است.

دسترس در خاکهای قلیا، آهکی و خنثی، عمدتًا ماده معدنی آپاتیت است. بعلت حاللیت کم این ترکیبات، سرعت تبدیل دی 

کلسیم فسفات و اکتا کلسیم فسفات به آپاتیت بسیار کند است: بنابراین سرعت آزاد شدن فسفات از آپاتیت به فسفات قابل 

 )24(حاللیت کم وثبات کریستال آپاتیت،  بسیار کند است. دسترس نیز بعلت

خاک عالوه بر انواع ترکیبات غیرآلی، حاوی ترکیبات فسفره آلی نیز است. در حالیکه ترکیبات فسفره آلی نقشی در تغذیه 

 )24 (ه گردد. گیاه ندارند، در اثر تجزیه تبدیل به فسفات معدنی شده که ممکن است به ذخیره فسفات در فاز مایع اضاف

کمبود فسفر در خاک یکی از پیچیده ترین مسایل در باروری خاکها است. فسفر در خاکهای قلیائی توسط کلسیم ومنیزیم 

می  5/6تا  PH 6ودر خاکهای اسیدی توسط آهن وآلومینیم تثبیت و غیرقابل جذب می گردد. حداکثر محلول فسفر در 

نیز قسمتی از فسفری که به خاک داده می شود،  بسرعت تثبیت می گردد واز دسترس گیاه   PHباشد. حتی در این 

خارج می شود. قسمتی از فسفر تثبیت شده بتدریج آزاد و در اختیار گیاه قرار می گیرد. بعلت تثبیت سریع فسفر 

درصد  90بیش از  ومحدودیت حرکت آن که خطر شسته شدن این عنصر در خاکهای زراعی وجود ندارد، معموال

فسفری که به خاک اضافه می گردد، در محدوده اختالط  باقی  مانده و حداکثر تا چند سانتیمتر در خاک حرکت می کند . 

برابر مقدار  2تا  5/1تثبیت سریع و عدم حرکت فسفر در خاک باعث شده است که معمواًل مقدار کود فسفره مصرفی 

ه خاکی  غرقاب می شود، غلظت فسفر محلول در آب محلول در اسید افزایش می یابد هنگامی ک )3(مورد نیاز گیاه باشد.

، و با اینکه به حداکثر خود می رسد و سپس کاهش می یابد. افزایش حاللیت فسفر در خاکهای غرقاب شده عمدتًا ناشی 

 از عوامل زیر است:

 1-  احیایo2.H4FePO  بهo2H8.  2)4(po3Fe 

 2- ثر احیای هیدروکسید های آهن سه ظرفیتی به آهن دو ظرفیتی آزاد شدن فسفر در ا 

 3-  4هیدرولیزFepo  4وAIpo در خاکهای اسیدی 

 4- آزاد شدن فسفر محبوس 

 5-  تبادل آنیونی 

 - Muljadiکاهش مجدد فسفر می تواند ناشی از جذب مجدد آنها توسط رسها وهیدروکسید های آلومینیم یا ترسیب باشد.)

غلظت فسفر محلول در آب پس از غرقاب شدن خاکهای آهکی ممکن است ناشی از افزایش حاللیت اکتا (. افزایش 1966

باشد. با وجود اینکه افزایش قابلیت   PHتری کلسیم ،هیدروکسی آپاتیت به موازات کاهش  –کلسیم فسفات، فسفاتهای  بتا 

رح است، اما ممکن است در خاکهای اسیدی با آهن دسترسی فسفر در اثر غرقاب بعنوان یک پدیده مفید در شالیزارها مط

  )19(فعال زیاد این پدیده چندان مهم نباشد.

 

 

 غلظت فسفر در خاک:

پی. پی .ام تا حدود  05/0صرف نظر از نوع خاک، غرقاب بودن خاک، غلظت فسفر در محلول خاک را از حداقل  

پی. پی. ام افزایش می دهد وبعد از آن موجب کاهش آن می گردد. این افزایش در فسفر ممکن است به احیای فسفات  6/0

ه شود. عالوه بر آن آنیونهای آلی جایگزین فسفات آهن آهن به انواع فسفات آهن محلولتر در محیط احیایی، نسبت داد

  PHوآلومینیوم می شوند. کاهش بعدی فسفر شاید به خاطر جذب مجدد فسفات به رس یا هیدروکسید آلومنیم و افزایش 

 )1(خاک است. انواع فسفاتهای یونی در محلول خاک عمدتًا تحت تأثیر واکنش خاک است.
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 جدول انواع فسفاتهای یونی در محلول خاک - 3                           

 انواع  یونهای فسفات PHدامنه 

4 -
4PO2H 

7 --4PO 2, H-4PO2H 

8                              ---4PO 

 

 تحرک تعدادی از عناصر غذایی در گیاه برنج بترتیب زیر گزارش شده است: 

P > N > S > Mg > K >Ca                                         

روند جذب عناصر غذایی  در طی مراحل مختلف رشد برنج تحت تًاثیرعوامل متعددی از جمله اقلیم ، خواص خاک، 

 عملیات کشاورزی ، شرایط اکو لوژیکی وتفاوتهای )11(مقدار و روش کاربرد کود و واریته برنج قرار دارد.

مورفولوژیکی در ارقام مختلف برنج  عواملی هستند که می توانند موجب بروز تغییر در روند جذب عناصر غذایی در 

 ( 11(نقاط مختلف یک کشور و همچنین کشورهای دیگر گردد.

 

 غلظت فسفر درخاک ایران:

برعملکرد برنج صورت گرفته و مشاهده در ایران خصوصًا در مؤسسه تحقیقات برنج مطالعاتی در رابطه با تأثیر فسفر 

شده است که فسفر محصول دانه برنج را بطور معنی داری افزایش می دهد. شهدی و فرقانی در یک مطالعه گلخانه ای 

ضمن معرفی روش عصاره گیری اولسون بعنوان عصاره گیری مناسب درخاکهای اسیدی شالیزارهای گیالن مقدار 

لی گرم فسفر در کیلوگرم خاک بترتیب برای ارقام محلی واصالح شده پیشنهاد نمودند ودر می12-16تقریبی حد بحرانی را

میلی گرم در کیلوگرم خاک بعنوان حد بحرانی فسفر برای ارقام برنج محلی و  20و 15استان مازندران نیز اعداد 

رانی گیاه برنج را نظیر گندم اصالح شده در شالیزار ارائه گردیده است. از طرفی مؤسسه تحقیقات خاک و آب حد بح

 (15 (میلی گرم فسفر  در کیلوگرم خاک وتوصیه کودی آن را مشابه توصیه کودی گندم پیشنهاد نموده است.12-10

فسفر به راحتی در گیاه انتقال می یابد و جهت حرکت آن به سمت اندامهای جوان ودر حال رشد می باشد. در صورت 

رگهای مسن به سوی برگهای جوان، میوه و دانه انجام می شود. گیاهان ظرفیت زیادی برای کمبود فسفر، انتقال فسفر از ب

درصد اولیه رشد  20درصد فسفر مورد نیاز گیاه طی دوره ای حدود  50جذب و ذخیره فسفر دارند. گفته شده است که 

 )3(جذب می گردد.

 فسفر در خاک به سه حالت وجود دارد:

 فسفر تثبیت شده -3فسفر جذب سطحی شده      -2فسفر قابل جذب      -1

که این سه حالت به هم ارتباط دارند یعنی اگر فسفر قابل جذب خاک مورد استفاده قرارگرفت فسفر جذب سطحی به حالت 

قابل جذب درآمده و قسمتی از فسفر تثبیت شده بفرم فسفر جذب سطحی شده در می آید. همچنین این رابطه برعکس بر 

 )10 (ردد یعنی فسفر قابل جذب در صورت عدم جذب سطحی بفرم تثبیت شده در می آید)خاصیت تامپونی(.قرار می گ

چون کود فسفاته وپتاسه درقسمت احیا خاک که ریشه  )3(قابل جذب گیاه می باشد. 4HPO-نیز 4PO2H-فسفر بصورت 

 )32(امکانپذیر می گردد.در آن فعالیت دارد،  قرار می گیرد جذب آن توسط ریشه گیاه به آسانی 

 

 :بررسی روند تغییرات جذب سه عنصر ضروری ازت، فسفر و پتاسیم در مراحل مختلف رشد در چهار رقم برنج

دو رقم بومی شامل بینام و دم سیاه و دو رقم اصالح شده شامل خزر و سپیدرود در طی دو سال با مقادیر توصیه شده 

در سه تکرار و   K60 و N90  , P60  و برای ارقام اصالح شده     N60  , P30,   K30کودی برای ارقام بومی 

بوته بطور تصادفی از هر کرت با فاصله یک متر  5در هشت مرحله از رشد گیاه برنج ، بصورت کف بر و با انتخاب 
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از نوع سوپر  5O2P ( از نوع اوره، برای فسفر Nاز مرزها نمونه برداری انجام گرفت . منابع تأمین کودی برای ازت )

 )11(از نوع سولفات پتاسیم در نظر گرفته شد. O 2Kفسفات تریپل و برای پتاسیم 

 نتایج بدست آمده نشان می دهد که:

  جذب فسفر نیز در ارقام مختلف برنج بعد از نشاء روند افزایشی داشته و در زمان تشکیل خوشه در غالف به

اندکی به حداقل مقدار در مرحله شیری شدن کاهش یافته )جزء رقم خزر(  حداکثر میزان خود می رسد و سپس با تغییرات

 (11وبعد از آن تا مرحله رسیدگی کامل تا حدی افزایش جذب مشاهده می گردد.)

  در ارقام بومی و اصالح شده از نظر زمان رشد تفاوت محسوسی وجود داشته ولی روند تغیرات جذب با اختالف

وآنچه قابل پیش بینی است اینکه روند جذب همواره از شرایط اقلیمی، خواص خاک، مقدار اندکی تقریبًا یکسان بوده 

 )11(وروش کاربرد کود و واریته تًاثیر می پذیرد. لذا لزوم بررسی آن در هر منطقه اجتناب ناپذیر خواهد بود. 

  کافی مواد غذایی در اختیار آنچه که قابل پیش بینی بود جذب در طول زندگی گیاه حتی موقعی که خاک به اندازه

داشته باشد بطور یکنواخت صورت نمی گیرد و این امر بطور وضوح در آزمایش انجام شده مشخص بوده که در طی 

رشد گیاه برنج بصورت جذب در نقاط حداکثر احتیاج انجام می پذیرد. با توجه به نتایج بدست آمده بطور خالصه دوران 

به مرحله :جوانه زدن ، مرحله نمو جوانی، مرحله نمو اصلی و مرحله خاتمه تفکیک  رشد را در گیاه برنج می توان

 ) 11(نمود.

  مرحله نمو جوانی با روند صعودی جذب مواد معدنی وافزایش شدید مقدار وغلظت عناصر غذایی همراه می

خصوصًا در زمان فعالیت ویژه  باشد. مرحله نمو اصلی با توجه به حداکثر نیاز گیاه در این مرحله بیشترین میزان جذب

گیاه ) تولید برگ( انجام می گیرد ولی بواسطه عنصر مربوطه اختالفی در این خصوص به چشم نمی خورد. مرحله 

 )11(خاتمه نمو که در واقع پایان مرحله سازندگی است وبا تقلیل جذب مواد غذایی همراه می باشد.

 نهای برنج خیز جنوب ایران:تعیین غلظت بحرانی فسفر در شالیزارهای استا

نتایج بدست آمده نشان داد که فسفر  قابل دسترس خاک بسته به شرایط خاک، موقعیت جغرافیایی وعوامل میکروکلیمایی 

میلی گرم فسفر در  6/4و امیدیه  با  2/12در هر شهرستان  متفاوت می باشد. بطوریکه شهرستان ایذه با متوسط 

ترین و کمترین میزان فسفر را در استان خوزستان داشتند. در استان چهار محال و بختیاری کیلوگرم خاک  به ترتیب بیش

میلی گرم درکیلو گرم خاک ( متغییر است. نتایج حاصل نشان داد   4/22تا  2/3نیز فسفر قابل دسترس خاک کم تا زیاد) 

در کیلوگرم خاک می باشد. بنابراین  میلی گرم10-14که در شرایط  خاکهای استان خوزستان، حد بحرانی فسفر بین 

خاکهایی که در این دامنه ویا مقادیر باالتری از فسفر دارا هستند نیاز به مصرف کود فسفاته ندارند و در خاکهایی با فسفر 

پایین تر بایستی بر اساس آزمون خاک، کود فسفاته را استفاده نمود. حد بحرانی  فسفر  برای مناطق برنجکاری استان 

 ) 15 (میلی گرم در کیلوگرم خاک تعیین گردید.  5/15ار محال وبختیاری نیز چه

 

 نقش و اهمیت فسفر در گیاه برنج:

فسفر از عناصر  اصلی مورد نیاز گیاه بوده ومهمترین عنصر در تولید محصول بشمار می رود فسفر در کلیه فرآیند 

بر آن فسفر جزئی از پروتئین یاخته بوده و بعنوان بخشی از های بیوشیمیایی و ترکیبات انرژی زا دخالت دارد. افزون 

درصد  12/0پروتئین هسته، غشاء یاخته ای واسید های نوکلئیک نقشی ویژه دارد. مقدار فسفر پوسته جامد زمین حدود 

فسفر درصد است. به همین دلیل غلظت  05/0درصد نوسان دارد. ومیانگین آن  5/0تا  0 /02می باشد . فسفر خاک از 

غلظت  نیتروژن یا پتاسیم است . غلظت فسفر  1/0درصد( و تقریبا حدود  15/0در یاخته های گیاهی بسیار اندک )حدود

وظیفه اصلی فسفر در نگهداری غشاء سلولی در حالت  .گرم در کیلوگرم تغییر می نماید 3 تا 1/0در خاکهای زراعی از 

تقریبًا در خاک نا محلول  بوده و به راحتی از نیمرخ خاک شسته نمی  طبیعی می باشد. برخالف نیتروژن ترکیبات فسفر

شود.  فسفر عامل زودرسی محصوالت بویژه غالت است. از جمله نقشهای حیاتی فسفر درگیاه،  فسفریل شدن 
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(phosphorilization،می باشد. طی این واکنش، عامل فسفات در یک واکنش انتقالی جابجا می شود. بدین ترتیب ) 

قدرت واکنش دهندگی ترکیب دریافت کننده فسفات افزایش می یابد. در واقع فسفریل شدن باعث کاهش موانع انرژی 

( گشته و در درون شبکه گیاهی به شرایطی که از نظر ترمودینایکی Barrier energy of activationفعالسازی )

نظر شیمیای در سیستمهای زنده )موجودات زنده( نامساعد است، چیره می گردد. درنتیجه، شمار واکنشهایی که از 

 (1383امکانپذیر است، افزایش می یابد  .)ملکوتی وهمایی، 

 

 تبادالت فسفر در گیاه برنج :

4PO2H-شامل سه مرحله مجزا از یکدیگر است: در مرحله نخست، گیاه فسفات معدنی را عمدتًا بصورت فسفات اولیه )

در گیاه با مولکولها یا بنیانهای آلی ترکیب می گردد. )فسفریل شدن( در مرحله دوم این ( جذب می کند . سپس این ماده 

ترکیب ابتدایی، عامل فسفریل را به سایر مولکولها انتقال می دهد. این مرحله را فسفریل مبادله گویند. در مرحله سوم، 

بنیان آلی دیگر، از آنها جدا می شود . منبع  ترکیبات حد واسط فسفات یا پیروفسفات بوسیله تجزیه آبی یا جانشینی یک

عوامل متعددی رشد گیاه برنج را متأثر می  )19(اصلی انرژی برای این واکنش  توانایی اکسیداسیون واحیا می باشد.

سازند و در این رابطه فاکتور های مربوط به خاک تأثیر بسیار عمده ای بر خصوصیات بخشهای مختلف گیاه داشته که 

جمله تدارک وقابلیت مصرف عناصر غذایی خاک برای گیاه یکی از موارد ضروری می باشد. میزان مادۀ خشک از آن 

تولید شده و وزن هر بخش از گیاه وهمچنین محتویات مواد معدنی در هر قسمت از آن با رشد و توسعه گیاه تغییر می 

د وتغییرات شرایط محیطی از قبیل جذب هر کند. همینطور وضعیت فیزیولوژیکی گیاه با توسعه مراحل مختلف رش

اگر چه کمبود نیتروژن در اغلب مناطق برنج خیز  )11(عنصر غذایی از خاک و شرایطی از این قبیل تغییر می کند.

شایع است با این حال فسفر نیز عامل محدود کننده برای عملکرد مطلوب برنج می باشد. بعد از ظهور ارقام کوتاه قامت 

برنج، توجه زیادی به پاسخ دهی به نیتروژن شده وعناصر غذایی فسفر وپتاسیم به فراموشی سپرده شدند.  و پر محصول

اغلب کشاورزان معمواًل مقدار باالیی از نیتروژن را به برنج داده و از مقادیر غیر بهینه فسفر استفاده می کنند . این امر 

رشد محصول پدید آورده است. کاهش عملکرد محصول بعلت سبب عدم توازن تغذیه ای شده ومشکالت جدی را برای 

گرچه فسفر مورد نیاز گیاه  )6(کمبود فسفر عمدتًا به دلیل شرکت این عنصر در چندین واکنش بیوشیمیایی اساسی است.

د ( بدون فسفر کافی رش10برنج به مراتب  کمتر از ازت است ولی فسفر یکی از عناصر اصلی و مهم گیاه برنج است . )

 (29) .گیاهان کاهش می یابد. و انرژی الزم برای واکنش متابولیسم را فراهم می کند

گرانی کودهای فسفره یکی از عوامل اصلی گرسنگی در کشورهای در حال توسعه آسیایی می باشد ونیاز به مصرف 

فسفری یکی از مهمترین  کودهای فسفری در این قاره بیشتر مشهود است از لحاظ تولید کود شیمیایی، تولید کودهای

اسید فسفو گلیسریک اولین ماده تولیدی حاصل از فتو سنتز است بنابراین فسفر نقش مهمی در  (8صنایع کودی است.)

فسفر از عناصر تشکیل دهنده اسید نوکلئیک  (32پدیده فتو سنتز دارد  و کمبود آن فاکتور محدود کننده فتوسنتز است .) 

در پروتوپالست سلولهای زنده گیاه می باشد. در نتیجه فسفر برای ازدیاد پنجه که بستگی به واساس تشکیل دهنده هسته 

عالوه بر اسید نوکلئیک ترکیبات دیگری در گیاه فعالیت دارند که عبارتند از: فیتین ، نو  تکثیر سلولها دارد الزم است.

ر اعمال حیاتی گیاهان نقش ویژه ای دارند. فسفر ( که دATP, ADPکلئو پروتئین ، لسینین، آدنوزین دی و تری فسفات )

در ساختن قند، نشاسته، سلولز وانتقال کربوهیدراتها ،ساختن پروتئینها ، تسریع در عمل لقاح، تکامل در رسیدن دانه، 

رشد  و گسترش ریشه بخصوص ریشه های موئین فرعی،  باال بردن قوه نامیه بذر، مقاومت ساقه به ورس، افزایش 

دانه به کاه، نگهداری وانتقال انرژی وانتقال وراثت نقش دارند. فسفر از جمله عناصری است که به سادگی در گیاه نسبت 

 (10نقل وانتقال یافته وبطرف عضوی از گیاه که در حال رشد است منتقل می شود.)

ی شوند و بعد از مراحل ازت،  فسفر و گوگرد که جزء ترکیبات پروتئینها هستند در طی مراحل رویشی بسرعت جذب م

فسفر ماده ای است که گیاه به آن احتیاج زیادی دارد . این ماده  (11گلدهی از بخشهای رویشی به دانه ها انتقال می یابند.)
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در رشد ونمو گیاه بسیار مؤثر است. فسفر مقاومت گیاه رادر مقابل بیماریها زیاد می کند. فسفر در زیاد شدن گل ومیوه 

فسفر در خاک غیر متحرک  (7در افزایش و تولید تعدادی از ویتامینها و پروتئینها نیز مؤثر است.) (4ر دارد.)گیاهان تأثی

است . در هر جائیکه قرار می گیرد در همان جا باقی مانده وخیلی بطئی حرکت می کند، چون جذب سطحی کلوئیدهای 

جابجا شود تا همراه خاک جابجا گردد به همین دلیل خاک شده ودر همان جا تقریبًا ثابت می ماند مگر اینکه خاک 

 ( 10شستشوی فسفر به مقدار جزئی وخیلی کم اتفاق می افتد.)

فسفر در اندامهای جوان گیاهان فراوان است و در دانه ها تجمع می یابد. گیاهان بویژه در دوره رشد فعال آن را جذب 

کود فسفره برای گل دهی زودتر  ( 21ذخیره مهاجرت می کند.) می کنند و در آخر فصل رویش، فسفر به طرف اندامهای

)زود ررسی(، پنجه زیادتر و قوی شدن ریشه )مقاوم به خشکی ( وساقه وپر حجم شدن دانه و باال رفتن کمی وکیفی 

 گلدهی زودتر را افزایش وتأثیرات نامطلوب نشاءکاری با تأخیر را کاهش می دهد.پنجه دهی (17محصول مفید است.)

اولیه را افزایش داده که این امر موجب تشکیل خوشه های سنگین تر می شود.گلدهی ورسیدگی  همزمان محصول بؤیژه 

فسفر یکی از اجزای نوکلئوتید های پیریدین است که بعنوان ناقل  (6تحت شرایط آب وهوایی سرد کمک می کند.)

 (6کند.) الکترون با هیدروژن در واکنش های اکسیداسیون واحیا عمل می

 در زیر نقش عناصر غذایی وحد بحرانی پیشنهادی برای تولید شش تن شلتوک در هکتار توضیح داده می شود:

 فسفر :  

تن شلتوک؛ کل 15مقدار نیاز گیاه برنج به فسفر در مقایسه با نیتروژن و پتاسیم به مراتب پایین می  باشد.) برای برداشت 

 15(،kکیلو گرم پتاس )150(، Pکیلوگرم فسفر ) 30( Nکیلوگرم نیتروژن ) 150وزن توأم بوته و دانه؛  متجاوز از

کیلو گرم گوگرد از خاک برداشت می گردد. ( از طرف دیگر باعنایت به سابقه طوالنی در مصرف  14کیلوگرم منیزیم و

تمًا بر مبنای آزمون فسفات آمونیوم  در مناطق شالیزاری، مقدار کودهای فسفاتی مصرفی را  بایستی کاهش داده و ح

خاک از کودهای  فسفاتی استفاده شود. حد مطلوب فسفری که با روش اولسون اندازه گیری می شود. با عنایت به 

فراوانی نسبی مواد آلی و رطوبت در خاکهای شالیزاری شمال کشور،  برای تولید شش تن شلتوک در حدود هشت میلی 

ی برای شالیزارهای استانهای دیگر نظیر اصفهان، آذربایجان شرقی حدود گرم در کیلوگرم ولی حد بحرانی پیشنهاد

میلی گرم در کیلوگرم می باشد. در تعدادی از شالیزارهای شمال کشور در اثر اصراف و زیاده روی  در مصرف 10

تجزیه فیزیک  ، عارضه ای به نام  کوتاه قدی در برنج ظاهر گردید. میانگین نتایج1377کودهای فسفاته در سال زراعی

 شیمیایی سه نمونه بوته مبتال و قد کوتاه در جدول زیر گنجانده شده است.

 

 نتایج تجزیه سه خاک شالیزاری )میانگین(* -4جدول 

 

 ( mg/kgمیزان عناصر غذایی)

 

 PHخاک 

 

C%        کربن 

 

P(ppm)    

 فسفر

6/5 96 /2 

 

108 

 

  

تحت بررسی مشهود است. تحت چنین شرایطی مسمومیت فسفر مطرح  *زیادی فسفر وکمی پتاسیم و روی در خاکهای

 بوده واحتمااًل سبب قد کوتاهی در بوته های برنج گردیده است.
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 نتایج تجزیه بوته های برنج )میانگین(* - 5جدول 

 درصد  فسفر
28 /0 

 

 

زیادی فسفر جذب سایر عناصر  .14/0حد مطلوب عنصر فسفر در برگهای کامل)انتهایی( در زمان خوشه رفتن برابر 

غذایی ریز مغذی به ویژه روی را تحت الشعاع قرار داده و در نتیجه شاید یکی از علل کو تولگی در مزارعی که کمبود 

 (19روی و پتاسیم دارند،  باشد.)

 

 سینیتیک عناصر غذایی در شالیزارها:

ای  غیر فعالسازی عناصر غذایی اثرات قابل مالحظهطبیعت دینامیکی خاکهای غرقاب از طریق فرآیندهای آزاد سازی و 

بر حاصلخیزی خاکها دارد. عناصری که از این فرآیندها متأثرمی شوند شامل نیتروژن ،فسفر، گوگرد، مس، آهن، 

 منگنز، مولیبدن و روی می باشند  که نحوه تغییر عناصر کود به شرح زیر می باشد.

 فسفر :

غلظت فسفر محلول درآ ب افزایش می یابد و به حداکثر خود می رسد ویا اینکه به هنگامی که خاکی غرقاب می شود  

خاک، مقدار آهن  PHیک حالت تقریبًا ثابت می رسد و سپس کاهش می یابد. اوج فسفر محلول درآ ب تا حد زیادی به 

ی از مقدار فسفاتهای آهن ( عمدتًا ناشPH=2/7فعال و بافت خاک بستگی دارد. غلظت فسفر محلول در استات بافر شده )

 و منگنز دو ظرفیتی و فسفاتهای کلسیم است.

 شیمی ریزوسفر :

 :اثر ریزوسفر برنج روی قابلیت تعدادی از عناصر غذایی

 فسفر :

، ذرت، سویا بیشتر از خاک  غیر گیاهان( گزارش دادند که قابلیت استفاده فسفر در ریزوسفر 7) "دینات"و  "احد"

 ریزوسفر بوده است.

( گزارش دادند که جذب فسفر بوسیله گیاه  برنج بوسیله وضعیت و دینامیک فسفر در خاک 221)" شومن"و  "ونگ"

ریزوسفر تعیین می شود تا وضعیت آن در خاک غیر ریزوسفری آنها بین جذب فسفر بوسیله برنج و تخلیه فسفر در 

( مشاهده کردند که ریشه برنج حاللیت 76)" س لینگل"و  "حنفی"ریزوسفر همبستگی بسیار معنی داری مشاهده نمودند. 

 (19فسفاتها را باال برده و قابلیت استفاده فسفر را افزایش می دهد.)

 

   شكلهاي فسفر معدني در خاك: بررسي اثر رایزو سفر گیاه برنج بر

در خاكهاي شالیزاري رژیم هاي رطوبتي بر فسفر قابل جذب و شكلهاي فسفر معدني  اثر رایزوسفر برنج )رقم خزر( و

مختلف به صورت زیر  ایران در شرایط  با و بدون كود فسفر مطالعه گردید. این بررسي در قالب شش آزمایش شمال

قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي شامل نوع خاك  در 14× 2×2آزمایشي در گلخانه به صورت فاكتوریل  -1انجام شد: 

رآهكي(، كشت گیاه در دو سطح ) با كشت و بدون كشت برنج ( و كود غی خاك آهكي و چهار خاك 10سطح ) 14در 

سه ماه،  میلیگرم فسفر بر كیلوگرم خاك( و هر سطح با دو تكرار انجام شد. پس از گذشت 40صفر و ) فسفر در دو سطح

از خاك بودند، به طور همزمان  لوله هاي مخصوص حاوي ستون خاك را كه در ابتداي آزمایش در گلدانها نصب شده

بیرون كشیده و بالفاصله شكلهاي فسفر معدني در خاكهاي آهكي  رایزوسفر )گلدانهاي با كشت( و توده خاک)بدون کشت(،
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( و فسفر قابل جذب 1996( و در خاكهاي غیرآهكي به روش كیو )1989جیانگ و گو ) به روش عصاره گیري متوالي

 كه :اولسن اندازه گیري گردید. نتایج نشان داد  به روش

هر دو تیمار با و بدون كود فسفر، مقدار فسفر قابل جذب در خاك رایزوسفر  در تمام خاكهاي مورد مطالعه و در -1 

 معني داري از خاك كشت نشده كمتر بود.  برنج به طور

 كود فسفر، مقدار شكلهاي دي كلسیم فسفات )قابل استخراج با در خاكهاي آهكي، در هر دو تیمار با و بدون -2

NaHCO3 0.25M با pH=7.5)، قابل استخراج با( اكتا كلسیم فسفات NH4AC 0.5M با pH=4.2) آپاتایت ،

خاك  در (pH=8.2 با NH4F 0.5M و فسفاتهاي آلومینیوم )قابل استخراج با (H2SO4 0.25M با )قابل استخراج

فسفاتهاي آهن )قابل استخراج  ي كهرایزوسفر برنج به طور معني داري از توده خاك )كشت نشده( كمتر بود؛ درحال

 معني داري با توده خاك نداشت.  در رایزوسفر برنج اختالف ( 0.1N NaOH+0.1N Na2CO3با

 فسفر، مقدار شكلهاي به سهولت محلول )قابل استخراج با در خاكهاي غیرآهكي، در هر دو تیمار با و بدون كود -3

NH4Cl 1M)قابل استخراج باو فسفاتهاي آ ، فسفاتهاي آلومینیوم( هن NaOH 0.1N)  در خاك رایزوسفر برنج به

رایزوسفر  در خاك  H2SO4 0.25M از توده خاك كمتر بود. در حالي كه فسفر قابل استخراج با طور معني داري

 برنج اختالف معني داري با توده خاك نداشت.

خاكهاي مورد مطالعه بر مقدار فسفر قابل نشان داد كه اثر كشت برنج غرقاب در  تجزیه واریانس كل آزمایش -4 

 دیتیونیت معني دار نبود. -بیكربنات -با سیترات استخراج

گلدانها در پایان دوره رشد نشان داد كه كشت گیاه برنج در تمام خاكها به طور  آب روي سطح خاك pH اندازه گیري -5

 آب روي سطح خاك گلدانها را كاهش داد.  pH داري معني

تغییرات فسفر قابل جذب با فاصله از طوقه گیاه برنج، گلدان خاصي به مساحت  ایش دوم، به منظور بررسيدر آزم -2

متر  25/0با فاصله  متر خاك ریخته و بذرهاي جوانه دار شده برنج 2/0متر تهیه و تا عمق  3/0مربع و عمق  یك متر

طوقه، لوله هاي مخصوص حاوي ستون خاك را  فكشت گردید. پس از به خوشه رفتن گیاه برنج، از فاصله هاي مختل

بودند، بیرون كشیده و فسفر قابل جذب آنها اندازه گیري شد. نتایج نشان  كه در ابتداي آزمایش در گلدان مذكور نصب شده

 (29فاصله از طوقه گیاه برنج در بین دو بوته، فسفر قابل جذب خاك تغییر معني داري نكرد. ) داد كه با

 

 درگیاه برنج :غلظت فسفر 

( گزارش کرده اند که 1960ارتباطی بین غلظت فسفر در بافتهای مختلف این گیاه وجود ندارد. گارانتینی و بالنکو )

غلظت فسفر در اندامهای هوایی گیاه نسبت به ریشه بیشتر است.  در طی رشد زایشی ترتیب بصورت ) دانه< برگ< 

( بیان کرده است که ریشه ها در دوره رویشی گیاه دارای غلظت 1962ساقه <ریشه ( می باشد.ریس وهمکاران )

باالتری از فسفر هستند، اما در دوره زایشی، غلظت بصورت ) خوشه= ریشه< ساقه < برگها ( می باشد. ایشیزوکا 

حله ( گزارش کرده است که دانه نسبت به ساقه وبرگها دارای غلظت باالتری از فسفر می باشد. معمواًل در مر1965)

 رسیدگی، دانه ها دارای باالترین غلظت فسفر هستند. غلظت فسفر در بافتهای رویشی با افزایش سن گیاه کاهش می یابد.

این الگوی تغییرات متغییر بوده و احتماال به واریته، سطح فسفر خاک و شرایط محیطی که میزان رشد را تحت تاثیر 

 (19قرار می دهد، بستگی دارد.)

 

 (.1965فسفر )%(در قسمتهای مختلف گیاه در دو زمان خوشه دهی و برداشت )موری ما غلظت -6جدول

 سنبله ریشه ساقه پهنک برگ لبه برگ 

 056/0 049/0 066/0 078/0 061/0 خوشه دهی

 0259/0 042/0 028/0 015/0 015/0 برداشت
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 کود دهی  فسفر وپاسخ گیاه:

می باشد . مقدار آن در کاه وکلش برنج به %26/0فسفر در گیاه برنج تقریبا مقدار کل فسفر در گیاه :مقدار متوسط  -1

دلیل تغییرات نسبت دانه به کاه در واریته های مختلف متفاوت می باشد. در مرحله رسیدن غلظت فسفر در کاه وکلش 

 خواهد بود.%1/0حدود 

کاهش در نفوذ پذیری که موحب هدر رفتن آب و پاسخ گیاه : خاکهای با بافت ریز به دلیل ایجاد شرایط غرقابی و  -2

مواد غذایی می شود، برای کاشت برنج  مناسب می باشد و به هر حال برنج در بیشتر گروههای بافتی خاک، که مقدار 

کافی از طریق بارندگی یا آب آبیاری تأمین می شود، کشت می گردد. اینکه بصورتهای مختلف کشت می شود که هر 

در اراضی فار یاب  %7در شرایط غرقابی و حدود  %93وشها بر مقدار ذخیره فسفر تأثیر می گذارد. کدام از این ر

مثل دیگر غالت کشت می شود. پاسخ به کود دهی فسفر، در شرایط غرقاب بدلیل شرایط احیائی که موجب افزایش 

با مقدار کم آهن فعال وفسفر  ( در خاکهای1956؛ پونپروما  1956حاللیت فسفر می شود، نامشخص است .)میتسوی 

کل، مقدار کافی از فسفر ممکن است قابل استفاده نباشد و پاسخ به این نوع کودها محتمل خواهد بود. پاسخ به کودهای 

فسفره در شرایط فاریاب دارای احتمال بیشتری می باشد. به هر حال توصیه کود فسفره می بایستی بر اساس آزمون 

 (19چه پاسخ باشد.)خاک، نوع خاک و تاریخ

(، کاربرد 1964اثرات روشهای جایگذاری و زمان، روی مصرف کود فسفره: براساس مطالعات بروشات و برونر) -3

این کودها می بایست در زمان کاشت و یکباره انجام شود. و در شرایط اراضی غر قابی می بایست  بصورت سطحی 

که بین منابع کود فسفره اختالف کمی وجود دارد، بجز در  مصرف شود . براساس بررسی منابع، مشخص شده است

 مورد خاک فسفات  که در خاکهای بشدت اسیدی نسبت به سوپر فسفات ساده بر تری داشته است.

( بیان کرده اند که کود دهی فسفر در آرکانزاس موجب افزایش رشد علفهای هرز شده 1962تامپسون و همکاران ) -4

 ( .19خاک قبل از کشت مخلوط شود. )cm 5/7ر عمق  ولی بایستی این کود د

 

 کمبود فسفر در خاکها: 

بر خالف ازت که افزایش آن به خا ک عالوه بر کود پاشی به کمک موجودات ذره بینی خاک نیز انجام می شود، افزایش 

 (8طالعه قرار می گیرد.)فسفر خاک با کود پاشی امکانپذیر است . بنابراین در این قسمت فقط  کاهش فسفر خاک مورد م

عمومًا پذیرفته شده است در شرایطی که قدرت تأمین منابع غذایی خاک بطور طبیعی برای گیاه جهت تولید حداکثر 

محصول کافی نبوده، مصرف کودهای شمیایی اجتناب ناپذیر خواهد بود ولی این امکان وجود دارد که بتوان روشهای 

بکار برد که عالوه بر تأمین این منظور و کاهش مصرف از اثرات تخریبی آن  مناسبی را در جهت نیل به این هدف

اگر مقدار فسفر معدنی در گیاه کاهش یابد، سرعت فعالیتهای متابولیسمی کند می شود. زیرا فسفر کافی  (11کاست.)

های متابولیسمی تحت تأثیر برای انتقال انرژی در دسترس نخواهد بود. در اثر تغذیه ناکافی با فسفر، بسیاری از فعالیت

قرار می گیرند که حساسترین آنها سنتز اسید نوکلئیک و پروتئین است که در کمبود فسفر مستتقیمًا از طریق کاهش رشد 

 (15خود را نشان می دهد.)

 (10از آنجائیکه فسفر در گیاه کاماًل متحرک است لذا کمبود آن در اندامهای پایین بروز می نماید.)

فر معمواًل در خاکهای آهکی، اولتی سویل، خاکهای قلیایی، خاکهای اسیدی سولفاته، خاکهای اسیدی التو کمبود فس

پایین یا باال پدید می آید. بعضی از خاکها مانند ورتیسول و انسپتیسول که مستعد تثبیت   PHسولیک، خاکهای دارای 

ستند. عالوه بر آ ن، افزایش در فسفر قابل جذب در اثر فسفر مصرفی هستند به مقدار فسفر بیش از حد معمول نیازمند ه

 200غرقاب بودن در چنین خاکهایی اندک است بدین ترتیب، مقدار فسفر توصیه شده برای انسپتی سول ها حدود 
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برابر  4تا  2کیلوگرم اکسید فسفر در هکتار است که 100 کیلوگرم اکسید فسفر در هکتار برای خاک های آهکی معادل

 ( 1از مقدار مصرفی در خاکهای عادی می باشد.)  بیشتر

 

 عالئم کمبود فسفر در برنج:

توقف رشد؛ کاهش پنجه زنی ؛ برگها مخصوصا برگهای پیر تر، باریک، کوتاه، خیلی عمودی وسبز تیره کثیف هستند؛ 

ی جوان ظاهری سالم ساقه نازک ودوک دار و تأخیر در رشد گیاه؛ تعداد برگ، خوشه و دانه در خوشه پایین؛ برگها

داشته اما برگهای پیر تر قهوه ای شده و می میرند؛ رنگ قرمز وآبی کم رنگ برگ که در نتیجه تولید آنتوسیانین می 

باشد؛ وقتی کمبود نیتروژن وفسفر همزمان باشد، رنگ برگها سبز کمرنگ خواهد شد؛ کمبود در حد متوسط در مزرعه 

پایین،  کمبود روی،      PHعمواًل همراه با دیگر عارضه ها مثل سمیت آهن در تشخیص آن مشکل است؛  کمبود فسفر م

کمبود آهن و شوری در خاکهای قلیایی  می باشد؛ تأخیر رشد )اغلب یک هفته یا بیشتر( وقتی کمبود فسفر شدید باشد، 

مصرف کودهای نیتروژن؛ تحمل  تشکیل دانه به وقوع نمی پیوندد: وزن هزار دانه پایین و کیفیت کم دانه؛ عدم پاسخ به

 (19کم به آب سرد و عدم وجود جلبک در آب غرقابی. )

  کمبود فسفر در گیاه به کاهش تولید پروتئین می انجامد در نتیجه ساقه باریک و ریشه محدود می

 (21گردد.)

  ر در کاهش تعداد پنجه و تأخی –کوتاه شدن طول گیاه  –ازاثرات کمبود فسفر نازکی برگ وتیرگی آن

 (32باروری ورسیدن دانه می باشد.)

 برای تشخیص کمبود فسفر ، آزمایش خاک و برگ می تواند انجام شود.

 

      

 دامنه مناسب وسطح بحرانی برای کمبود فسفر در برگ گیاه به شرح ذیل است: -7جدول

 حد مناسب )%( اندام گیاه مرحله رشد
سطح بحرانی برای 

 کمبود فسفر )%(

 <1/0 2/0-4/0 برگ جوان تا خوشه دهیپنجه زنی 

 <18/0 2/0 -3/0 برگ پرچم گل دهی

 <06/0 1/0 -15/0 کاه وکلش رسیدن دانه

 

درصد در طی رشد رویشی )قبل از گلدهی( باشد، ذخیره فسفر کافی  2/0-4/0در گیاه برنج اگر غلظت فسفر در برگ 

در کاه وکلش وفسفر  06/0تن در هکتار نیاز به فسفر بیش از  7نبوده و گیاه پاسخ به فسفر نمی دهد. عملکرد بیش از 

در برگ پرچم در مرحله گلدهی دارد. در خاک سطح بحرانی فسفر بستگی به نوع خاک و عملکرد  %18/0بیش از

p-Olsen ( 3Hco3M  Na H Co  0.5مورد انتظار دارد. از روشهای عصاره گیری مختلفی که وجود دارد روش 

8.5PH= و )Bray (MHCl 0.25F+4M  NH 0.03 برای عصاره گیری فسفر در خاکهای شالیزار استفاده می )

در خاکهای اسیدی  mgpkg 5-1شود. سطح بحرانی که برای روش اولسون برای گیاه برنج گزارش می شود از

نتایج روش  > در خاکهای آهکی گزاش می شود. در اراضی پایین دست با کربنات کلسیم ویا بدون آن،mgpkg 25-1تا

 اولسون می تواند بصورت زیر طبقه بندی شود.

 

  >mg pkg   5-1 احتمال پاسخ قطعی به مصرف کود فسفر     فسفرپایین               

 mg pkg  5-10-1 احتمال پاسخ به مصرف کود فسفر           فسفر متوسط             
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 >       mg pkg   10-1                  زیادپاسخ به مصرف کود فسفره                  فسفر 

 >(-8thaدر عملکردهای خیلی باال )

 طبقه بندی زیر ارائه می شود: 1-و به روش بری

        <mg pkg 7-1     احتمال پاسخ به مصرف کود فسفر ه           پایین                  

احتمال پاسخ فقط  در       mg pkg  7-10-1      احتمال پاسخ کود فسفره                         فسفر متوسط       

 >mg pkg 20-1                 فسفر باالعملکردهای خیلی باال   

 

وسیعی استفاده شده و نیز قابلیت اندازه   PHروش اولسون که بر پایه نمونه خشک کار می کند، بدلیل اینکه در دامنه 

گیری فسفر قابل استفاده ای که از طریق رایزوسفر گیاه در شرایط بی هوازی موجب حل شدن فسفر خاک می شود ، 

( برای اندازه گیری فسفر در خاکهای پایین 1،مهلیچ   2، بری   1عصاره گیر اسیدی مثل)بری  (19مناسب می باشد.)

یدی مناسب می باشد. استفاده از رزین های مختلف برای اندازه گیری فسفر نیز پیشنهاد می شود، دست وباالدست اس

معمواًل این رزین ها فسفرجذب شدۀ برنج را بهتر از روشهای کالسیک پیش بینی می کنند ولی به  هر حال این روش، 

خاکدانه ها تثبیت شده و در روشهای  هنوز بصورت روتین در نیامده است. در اراضی باالدست، فسفری که در داخل

معمول آزمون خاک  که با نمونه خشک انجام می شود بدلیل آزاد شدن فسفر در اثر آسیاب خاک ممکن است موجب 

 (19خطای آزمایش شود . )

 

 دالیل کمبود فسفر در خاکها عبارتند از :

  ذخیره پایین فسفر خاک 

 کاربرد ناکافی کودهای فسفره معدنی 

 پایین کودهای فسفره بدلیل ظرفیت باالی فسفر و هدر رفتن از طریق فرسایش . راندمان 

 تثبیت فسفر به شکل فسفاتهای کلسیم 

  مصرف بیش از حد کودهای نیتروژنی همراه با مصرف ناکافی فسفر 

  اتالف کولتیوارها در حساسیت به کمبود فسفر و پاسخ به کودهی فسفره 

 عمواًل در روش کشت مستقیم برنج بدلیل تراکم باال وسیستم ریشه ای ضعیف روش استقرار گیاه )کمبود فسفر م

 اتفاق می افتد(.

کمبود فسفر در همه  سیستم های کشت برنج معمول بوده و بعنوان یک عامل محدود کننده رشد در خاکها بدلیل  قدرت 

 تثبیت فسفر باال می باشد.

 

 خاکهایی که در معرض کمبود فسفر هستند : 

 ی با بافت درشت شامل مقادیر کم مواد و با ذخیره فسفر پایین)خاکهای شنی(خاکها 

 ،خاکهای اسیدی باالدست با قدرت تثبیت باالی فسفر )التی سل و اکسی سل( رسی، خاکهای بشدت هوا دیده 

 خاکهای آهکی،  شور و سد یک 

 )خاکهای آتشفشانی با ظرفیت باالی فسفر )اندی سل ها 

 هیستوسل ها(  خاکهای پیت( 

  خاکهای اسیدی سولفاته با مقادیر باالی آهن و آلومینیم و درنتیجه تشکیل ترکیبات فسفر نا محلول درPH (.19پایین) 
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 مکانیسم عارضه :

، نوکلئوتیدها، اسیدی نوکلئو تیک ، و فسفو لیپید ها می باشد و عامل اصلی در ATPفسفر جزء ترکیبا ت ضروری برای 

انتقال وتکامل غشاء سلول است. این عنصر در گیاه متحرک بوده وموجب پنجه زنی، توسعه ریشه، ذخیره انرژی ، 

گلدهی ورسیدن دانه )مخصوصا در جائیکه درجه حرارت پایین است( می شود. این عنصر مخصوصًا در مرحله اولیه 

استفاده باالتر از نیاز گیاه توصیه رشد مهم است. وقتی فسفر بومی خاک پایین وسیستم ریشه گیاه توسعه ضعیفی دارد، 

نمی شود. فسفر در داخل گیاه اگر به مقدار کافی در طی مراحل اولیه رشد جذب شده باشد، در مراحل بعدی دوباره وارد 

 (9سیستم گیاه می شود.)

 

 مدیریت کمبود فسفر در برنج:

ت تفاوتی است که تولید ماده خشک در گیاهان تفاوتی که نوع گیاه در در برداشت فسفر از خاک نشان می دهد بیشتر بعل

دارد. از آنجائیکه کود پاشی نقش مهمی در تولید ماده خشک ایفا می کند در برداشت فسفر از خاک بوسیله گیاه نیز مؤثر 

 کیلوگرم در هکتار است. برنج با عملکرد 30 تا 10مقدار برداشت از فسفر توسط گیاه کم بوده و معمواًل بین  (8است.)

کیلوگرم سوپر فسفات تریپل ( از خاک 100کیلوگرم فسفر در هکتار )معادل  220تن دانه و کاه در هکتار  بمیزان  8

برداشت می کند. گیاهان فسفر را بصورت یونهای معدنی از محلول خاک جذب می کنند.  به دلیل حاللیت بسیار کم 

به سمت جامد، میزان فسفر در هر لحظه در محلول خاک  ترکیبات حاوی فسفر در خاک در تمایل واکنشهای تعادلی آن

بسیار اندک است وبه موازات جذب فسفر توسط ریشه گیاه باید توسط منابع قابل دسترس در فاز محلول جایگزین 

 (15گردد.)

  مدیریت فسفر می بایست در طی یک برنامه بلند مدت حاصلخیزی خاک در نظر گرفته شود ودر این مورد

)برخالف کمبود نیتروژن که رفع و کمبود آن به اندازه هم  پیش گیری نمود بایستی قبل از وقوع کمبود آن در گیاه،عنصر 

اهمیت دارد(. فسفر نیاز به استراتژی مدیریتی بلند مدت دارد.  چون این عنصر به راحتی ازطریق دست به محیط ریشه 

تروژن را تحت تأثیر قرار می دهند، اضافه نمی شود. اثرات باقیمانده بوسیله فرآیندهای بیولوژیکی وشیمیایی که ذخیره نی

این کود ممکن است برای چندین سال باقی بماند و مدیریت کودهای فسفره می بایستی  روی برداشت و حفظ سطح فسفر 

روژن نباشد، تأکید نماید. قابل استفاده تا جائیکه فسفر قابل استفاده خاک عامل محدود کننده رشد و راندمان استفاده از نیت

 روشهای معمول که موجب ممانعت از کمبود فسفر و بهبود راندمان آن می شود به شرح ذیل است:

  واریته:استفاده از کولتیوارهای برنج که توانایی استفاده از فسفر را دارند مخصوصًا در خاکهای اسیدی کولتیوار

به فسفر)افزایش راندمان داخلی به دلیل مورفولوژی بهتر ریشه یا افزایش  کارا نسبت به فسفر دارای استفاده باالتر نسبت

یا راندمان باالتر نسبت به مصرف فسفر استفاده شده )عملکرد باالتر وقتی که جذب فسفر  ( 2Oترشح اسیدهای آلی یا

 پایین است(بطور مثال واریته

IR74,  IR67,IR20 .می باشند 

  مدیریت خاک :در سیستم کشت برنج- ( برنج، انجام شخم خشک کم عمقcm10 در طی دو هفته بعد از برداشت )

توصیه می شود. شخم اولیه موجب افزایش اکسیداسیون خاک و تجزیه باقیمانده های گیاهی در طی دوره بعد از کشت 

ت، بدلیل اینکه شده وباعث افزایش قابلیت استفاده فسفر در کشت بعدی برنج می شود. این عمل برای سیستم کشت باالدس

شخم اولیه بعد ازبرداشت برنج موجب کاهش قابلیت استفاده فسفر برای محصول بعدی )بطور مثال گندم(می شود، توصیه 

 نمی شود.

  مصرف فسفو باکتریا :استفا ده از این کود بیولوژیک بصورت پوشش روی بذر یا غوطه ور کردن نشاء در محلول

 آن موثر می باشد.

 ستفاده از بذر سالم واریته با عملکرد باال، تراکم مناسب، ومدیریت مناسب آفات، آبیاری.مدیریت گیاه: ا 
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 (مدیریت کاه وکلش:مخلوط کردن کاه وکلش با خاک اگرچه مقدار برگشتی فسفر از این طریق کم می باشدkg p 1 

 در هر تن کاه وکلش( در طوالنی مدت برای باالنس فسفر مفید خواهد بود.

 ی:مصرف مقادیر مناسبی از کودهای نیتروژن و پتاسیم و رفع کمبود عناصر کم مصرف جایگزین فسفر مدیریت کود

برداشت شده از خاک بوسیله محصول با مصرف کودهای  فسفری،  کودهای دامی و مواد دیگر)مثل کمپوست ( اگر 

 ود.عالئم کمبود فسفر وجود داشته باشد، ممکن است پاسخ به مصرف کود فسفره دیده نش

 عواملی که در میزان ومقدار پاسخ گیاه به کودهای فسفره مؤثرند:

  نوع کود مصرفی ؛ روش و زمان مصرف؛ ظرفیت ذخیره فسفر خاک؛ خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک؛ ذخیره

(؛ مدیریت آب، درجه حرارت ونوع واریته وسیستم کشت وتاریخچه کشت  برای حفظ N,Kدیگر عناصر غذایی )مثل 

تن درهکتار  15-30تن در هکتار و جایگزینی  فسفر تخلیه شده،  میزان مصرف کودهای فسفره دردامنه  5-7 عملکرد

 می بایست باشد. توصیه های عمومی برای استفاده از این کود به شرح ذیل است:

 2داقل اگر کاه وکلش درمزرعه باقی می ماند و مقدار فسفر وارد شده از طریق کود دامی پایین است، مصرف ح 

تن در هکتار  5کیلو گرم فسفر برای عملکرد 10کیلو گرم فسفر در هکتار به ازای هرتن دانۀ برداشت شده )بطور مثال ،

 (19( برای جلوگیری از تخلیه فسفر خاک ضروری است.)

  است اگر بیشتر کاه وکلش از مزرعه خارج شده وفسفر ورودی از منابع دیگر )کود دامی، آب رسوباتی خیلی کم

تن  5کیلو گرم فسفر برای عملکرد  10در هکتار به ازای هر تن دانه ) بطور مثال، کیلوگرم فسفر 2مصرف حداقل 

 درهکتار ( برای جلوگیری از تخلیه فسفر ضروری است. منابع کودی فسفر برای برنج به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

 

 

 منابع کودی  -8جدول

 توضیحات مقدار عنصر فرمول منابع

سوپر فسفات 

 ساده

Ca(H2po4).H2o+ 

 CaSo4.H2o 

7-9%P , 8-

20%Ca12%s 

 %(21-14محلول خنثی 

P2O5) 

سوپر فسفات 

 تریپل

 

Ca(h2s04).H2O 
18-22%p9-

14%Ca14%s 

-41محلول خنثی %)

50P2O5) 

منوآمونیوم 

 فسفات
NH4H2PO4 22% p11% N 

محلول دارای خاصیت 

 %(50P2O5-41)اسیدی

دی آمونیوم 

 فسفات
 (NH4)2HPO4 

20-23%B  18-

21% N 

 

محلول دارای خاصیت 

 (58P2O5-46اسیدی)

% 
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مقدار عناصر غذایی دیگر وحاللیت ویا واکنش  5O2Pانتخاب منابع کودی فسفره بایستی براساس قیمت در کیلو گرم  

کودهای فسفره با خاک باشد. کودهای فسفره مقداری از گوگرد مورد نیاز راتأمین می نمایند. در تغییر منبع کود فسفره 

عاری از گوگرد مثل سوپر فسفات تریپل ساده توجه شود که ذخیره کافی در خاک و یا ورودی به آن وجود داشته باشد. 

 در حدود یک خواهدداشت: PHول کودی حاصل از حل شدن سوپر فسفات در خاکهای محل

-4PO2O+H+H2.H4CaHPO=O2O+H2.H2)4po2Ca(H   

 خواهد داشت: 8محلول حاصل در حدود PH  ویعنی زمانیکه منبع کودی فسفات آمونیوم باشد 

-4PO2+H4+H=2NH4HPO 2)4(NH 

 

 تأثیر افزایش مصرف فسفر در گیاه برنج :

استفاده بی رویه و طوالنی مدت از انواع کودهای شیمیایی عالوه بر زیان اقتصادی اثرات مخربی بر شرایط طبیعی 

 وزیست محیطی داشته که در این رابطه وضعیت متعادل خاک از نظر فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی مستثنی نبوده

مطالعه موجب بر هم خوردن تعادل و بروز یکسری وهمواره مصرف کودهای مختلف در شالیزار بدون برنامه ریزی و 

اختالالت تغذیه ای در گیاه برنج می گردد که این امر در نهایت می تواند در بر قراری کشاورزی پایدار اثرات سوء 

(مازاد فسفر مصرفی در خاکها تثبیت شده و برای سالهای دیگر قابل استفاده است. بعلت مصرف همه 11داشته باشد.)

عمومًا بیش از مقدار مورد نیاز فسفر قابل جذب خاکها باال بوده واز نقطه بحرانی بیشتر است وبندرت اراضی ساله و

هستند که فسفر قابل جذبشان کمتر از نقطه بحرانی باشد. اراضی که فسفر قابل جذب شان کمتر از نقطه بحرانی است به 

ه مصرف زیاد و مداوم فسفر باعث مسمو میت خاک می شود قابل توجه اینک  (32نسبت کمتری باید فسفر به آن داد.)

وعالوه بر کاهش جذب بعضی عناصر غذایی خصوصًا روی، بعلت داشتن عنصر کادمیم )عنصری سنگین و خطرناک(، 

برای کاهش میزان رسیدن کادمیم از طریق خاکهای آلوده به گیاه، باید از خشکاندن مزرعه درمرحله حداکثر پنجه دهی و 

 (10هی خود داری کرد و مزرعه را پر آب نگه داشت.)گل د

 (P2O5% 46محلول ) CO(NH2)2+H3PO4 20% B  18%N اوره فسفات



299 
 

مصرف زیاد وبیش از اندازه فسفات در یک یا چند سال عدم جذب بعضی عناصر خصوصًا روی را در بر دارد که عدم 

افزایش بیش از حد آن از جذب روی وآهن مخصوصًا در ) ا32(جذب روی بیماری آکاگاره را درپی خواهد داشت.

اثر کودهای فسفره روی بیماری بالست معمواًل زیاد نیست. آزمایشهایی در ژاپن  (7گیری می کند.) خاکهای آهکی جلو

نشان دادند که اگر ازت به میزان زیاد مصرف شود، کاربرد کودهای فسفره زیاد نیز بیماری را تشدید می کند. در 

ت بیماری را کاهش می دهد ولی حالیکه مقدار فسفر کم باشد و رشد گیاه را تقلیل دهد و یا مانع رشد آن شود، تکمیل فسفا

 (  32کاربرد بیشتر از حد آن سبب تشدید بیماری می شود. )

افزایش مصرف کودهای فسفره نه تنها عملکرد محصوالت زراعی را چندان افزایش نداده بلکه درنتیجه باعث برهم زدن 

رفتن غلظت آن در بافتهای گیاهی،  تعادل عناصر غذایی مسمومیت فسفری ناشی از جذب بیش از حد فسفر معدنی و باال

بر هم خوردن تعادل عناصر غذایی،  کاهش عملکرد محصول، تجمع بور در گیاه، کاهش جذب مس، غیر متحرک شدن 

آهن درخاک، ممانعت ازجذب آهن توسط ریشه، مختل شدن متابولیسم روی در گیاه، آلودگی خاک به کادمیم، تنزل کیفیت 

 (13سفر و بروز پدیده اتریفیکاسیون اشاره نمود.)محصول و آلودگی آبها به ف

    

 توصیه مصرف کود های فسفاته:

در ایران بعلت وجود مقدار  کافی پتاسیم در غالب خاکها و فقر نسبی خاکها از نظر فسفر این عنصر چه از نظر 

اهمیت فوق العاده ای نسبت  اقتصادی و تهیه موا د خام  ساخت و واردات کود و چه از نظر بررسیهای خاکشناسی  حائز

مدیریت  ( 8به سایر عناصر می باشد. بر عکس ازت تغییرات فسفر  معمواًل پایدار بوده وتغییرات آن خیلی کم است.)

، الگوی کشت ، تراکم  pHکودهای فسفاته عمدتًا به خصوصیات خاک از جمله نوع مواد معدنی رسی، درجه هوادیدگی، 

ارد. خاکهایی که قباًل به صورت غرقابی برای برنج مورد استفاده بوده اند نسبت به خاکهایی کشت ورژیم آبیاری بستگی د

که در آنها گیاهان دیگر مانند سورگوم و ارزن کشت می شوند به فسفر بیشتری الزم دارند چون خاکهایی که قباًل غرقاب 

توصیه روشهای معقول و منطقی  (1هستند.)بوده اند مستعد جذب مقدار بیشتری فسفر نسبت به خاکهای کشت معمولی 

مصرف کود مستلزم آگاهی از وضعیت تغذیه ای گیاه برنج در طی مراحل مختلف رشد بوده و این موضوع جهت فراهم 

نمودن مواد مغذی مورد نیاز دانه بعنوان اصلی ترین بخش مصرفی گیاه برنج در هر مرحله از رشد نیازمند مطالعات و 

 (11جزیه ای هر قسمت از گیاه خواهد بود.)بررسیهای الزم ت

 

 مصرف کود بر مبنای تجزیه خاک :

پتاس، ازت و سایر عناصر مورد نیاز گیاه برنج اقدام کرد.    بر مبنای تجزیه خاک می توان نسبت به مصرف فسفر،

سفر قابل جذب خاک بعنوان مثال اگر ف یعنی قسمت در میلیون تعیین می کنند.P.P.Mفسفر قابل جذب در خاک را به 

P.P.M  12  (32کیلوگرم فسفر قابل جذب وجود دارد.) 12باشد یعنی در یک میلیون  کیلوگرم خاک 

کیلوگرم   200کیلوگرم و برای ارقام پر محصول  150باشد، برای ارقام محلی  P.P.M 6اگر فسفر قابل جذب خاک تا  

کیلوگرم و   100باشد برای ارقام محلی   ،P.P.M 12-6اگر فسفر قابل جذب خاک تا  فسفات آمونیوم مصرف کرد.

باشد،  P.P.M 18-12اگر فسفر قابل جذب خاک تا  کیلوگرم فسفات آمونیوم مصرف کرد.  150برای ارقام پر محصول 

کیلوگرم فسفات آمونیوم مصرف نمود. و اگر فسفر  100کیلوگرم و برای ارقام پر محصول  50باید برای ارقام محلی

باشد آنگاه برای ارقام محلی نیازی به دادن کود  فسفاته نبوده و برای ارقام پر  P.P.M 25 - 19ذب خاک تاقابل ج

باشد برای ارقام محلی  26کیلوگرم  فسفات  آمونیوم  مصرف نمود. اگر فسفر قابل جذب خاک  بیش از   50محصول 

بودن کود فسفات در چند سال اخیر وعالقمندی وپر محصول نیازی به دادن فسفر نیست. بعلت فراوان و ارزان 

کشاورزان نسبت به مصرف بیش از مورد نیاز گیاه سبب شده است که فسفر در خاکها ذخیره شده ودر نتیجه فسفر قابل 

جذب اکثر خاکها بیش از نقطه بحرانی گردد. نقطه بحرانی فسفر نقطه ای است که اگر فسفر قابل جذب خاک کمتر از آن 
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ید به خاک فسفر داد واگر فسفر خاک از آن نقطه بیشتر باشد نیازی به دادن کود نیست . نقطه بحرانی برای ارقام باشد با

است یعنی اگر مزرعه ای فسفر قابل جذب آن  P.P.M 26-25 و برای ارقام پر محصول  P.P.M  18-15 محلی

P.P.M 19 (32ازی به دادن کود فسفره نیست.)باشد ودر آن مزرعه ارقام محلی  کشت  گردد در آن سال نی 

همچنین در صورت تجزیه خاک می توان فسفر قابل جذب گیاه را بدست آورد و بر مبنای فسفر قابل جذب نسبت به تأمین 

 (10کود اقدام کرد.)

 

 تعیین فسفر مورد نیاز گیاه بر اساس فسفر قابل جذب موجود در خاک -9جدول 

 نوع رقم
در کیلوگرم فسفر قابل جذب میلی گرم 

 P.P.Mخاک یا 

مقدار کود سوپر فسفات تریپل یا 

 فسفات آمونیم مصرفی به کیلوگرم

 طارم

12 

12-10 

10-6 

 5کمتراز

 صفر

50 

100 

150 

ارقام اصالح شده پر 

 محصول

19 

19-15 

15-10 

10-5 

 5کمتراز

 صفر

50 

100 

150 

200 

 

 

 

  تن  8کیلوگرم و برای ارقام پر محصول با تولید بیش از  100مقدارمصرف کود فسفره معمواًل برای ارقام محلی

کیلوگرم می باشد. در بعضی اراضی که سالها با ندازه کافی کود فسفات مصرف نشده است می توان در  150شلتوک تا

 (10یک یا دو سال کود فسفات بیشتری مصرف نمود.)

 لوگرم  و برای ارقام پر محصول که کی 100در صورت عدم تجزیه خاک می توان برای ارقام محلی در حدود

 (32کیلوگرم  مصرف کرد.)  200کیلوگرم و بندرت تا  150تا  تن دارند  7عملکرد بیش از 

  اگرT.N.V کیلوگرم فسفات به مقادیر باال اضافه کرد  50باشد، باید  %40-60یا مجموعه آهکی خاک باال و در حد

 (32.)چون مواد آهکی جذب فسفر را دچار مشکل می کنند

  (17کیلوگرم در هکتار بصورت فسفات آمونیم یا سوپر فسفات تریپل مجاز است.)  50-100مصرف 

  معلوم شده است که برگرداندن شاخ و برگ گیاهان و دادن کود سبز به زمین زراعتی، جذب فسفر بوسیله گیاه را که

 (8فسفر خاک زیادتر می شود.) در فصل زراعی بعد کاشته شود، افزایش می دهد. بعبارت دیگر قابلیت جذب

  درصد باشد خاک از نظر مواد آلی و هوموس خوب بوده وبا اضافه شدن مواد آلی  5/1-2مواد آلی خاک  اگر بین

 (32می توان از مصرف فسفر و ازت کاست.)

  متر مربع خزانه.100کیلوگرم از کودهای اوره و سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم در  2-5/2مصرف 

  کیلوگرم سوپر فسفات تریپل توصیه می شود. نحوه  150تا100فسفر برای اراضی که دچار کمبود هستند مصرف

مصرف بصورت پایه در پایان مرحله آماده سازی زمین خواهد بود. میزان مصرف کود ها برای انواع برنج در مناطق 

 (18مختلف تفاوت دارد. ) 
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 حصول و مرغوب در مناطق مختلف کشور.میزان کود برای برنجهای پر م – 10جدول

 

 منطقه
کود 

 حیوانی
 اوره

فسفات 

 آمونیم

نیترات 

 آمونیم

سایر 

 کودها

برنج 

)کیلوگرم 

 در هکتار(

 کل کشور
200


 

105

170
 

112

148
 

33.0

53.0
 

8/3

5/1
 

220

320
 

 گیالن
200


 

110

172
 

76

94
 

1

97.0
 

8/3


 

190

267
 

 مازندران
200


 

109

197
 

132

209
 

0

4.0
 

9/4

2/3
 

246

409
 

 - خوزستان
62

115
 

63

95
 - - 

126

209
 

 - فارس
0

155
 

0

192
 - - 

0

350
 

گرگان 

300 وگنبد


 

78

110
 

121

176
 - 

06.0


 

199

286
 

 

صورت و مخرج بترتیب بیانگر میزان کود برای برنج های پر محصول و مرغوب می باشد.)برنج پرمحصول اعداد 

 (17باالی کسر و برنج مرغوب پایین کسر(.)

 

 توصیه کود فسفاته براساس آزمون خاک: 

ل انجام براساس حدود بحرانی بدست آمده برای برنج، توصیه کودی زیر)براساس آزمون خاک ( برای ارقام پرمحصو

 (4می شود.)

 توصیه کود فسفره بر اساس آزمون خاک -11جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعیین مناسبترین مقادیر ازت و فسفر در زراعت برنج )الین عنبر بو(:

در راستای مدیریت صحیح آب وخاک عالوه بر تأمین آب مناسب وجود مقدار کافی مواد غذایی و در حال تعادل در خاک 

الزامی می باشد پس با توجه به تأثیر مصرف مناسب و اصولی کودهای شیمیایی در افزایش عملکرد محصول و نیز جنبه 

فسفر)میلی گرم در کیلو 

 گرم(

سوپر فسفات تریپل)کیلوگرم  در 

 هکتار(

5> 

10-5 

15-10 

15< 

 

100 

50 

25 

0 
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یمیایی خاک و تشدید بیماریها، اجرای طرحهای تحقیقاتی های اقتصادی آن و تأثیرات سوء مصرف بی رویه کودهای ش

در زمینه تغذیه گیاهی و استفاده صحیح از کودهای شیمیایی  ضروری می باشد. هرچه عملکرد افزایش نشان دهد به 

همان نسبت مواد غذایی برداشتی از خاک  افزاییش می یابد. بر اساس تحقیقات انجام شده در هندوستان در اراضی که 

  2000تا  1000سالیان متمادی بدون مصرف کودهای شیمیایی  بصورت مداوم برنج در آنها کشت می گردید حدود 

از خاک  O 2Kکیلوگرم محصول  67و 5O2Pکیلوگرم  220کیلوگرم ازت، 32کیلوگرم محصول بدست می آمد ومعادل 

و فعالیت میکروارگانیزمهای خاک و هوازدگی برداشت می شد که این مقادیر تقریبًا بطور طبیعی از طریق آب آبیاری 

 کیلوگرم  120کیلوگرم ازت خالص             ، 250قابل تأمین بود در صورتی که با کشت ارقام پر محصول حدود 

5O2P کیلوگرم  400وO2K   طی دو دوره کاشت در یک سال از خاک برداشت می گردد و بر اساس بررسی دقیقی که

 کیلوگرم  7/8کیلوگرم فسفر ) 8/3کیلوگرم ازت،  8/16تن محصول شلتوک حدود  1برای تولید در ژاپن بعمل آمده  

5O2P  کیلوگرم   38/26( وO 2K (.9باید از زمین برداشته شود) 

مقادیر مورد نیاز کود های شیمیای برای برنج همچون سایر محصوالت در مناطق مختلف کشور تعیین و توصیه گردیده 

 است:

  5کیلوگرم   30کیلوگرم ازت خالص برای حداکثر محصول و  60در استان خوزستان برای ارقام محلیO2P   برای

 برای حداکثر محصول.  5O2Pکیلوگرم 60تولید اقتصادی و

  کیلو گرم فسفر. 90کیلوگرم ا زت و 100در استان آذربایجان شرقی 

  کیلوگرم فسفر 60کیلوگرم ازت و 30-60در استان اصفهان  

  کیلوگرم ازت و بدون مصرف کود فسفاته 23-92در استان کهکیلویه و بویر احمد 

  کیلوگرم فسفر  30-60کیلوگرم ازت و  40-120در استان گیالن 

  100کیلوگرم فسفر و   46-150کیلوگرم ازت )بسته به نوع ورقم از نظر عملکرد ( 50-150در استان مازندران-

 O2K (.9)کیلوگرم  50

 کالت مربوط به کودهای فسفر ، در شالیزار مشابه مسائل موجود در خاکهای معمولی می باشد.) از نظر مسایل و مش

مکانیسم تثبیت فسفر با عناصر آهن ، آلومینیم ، آهک  و..( فقط این نکته را باید اضافه کرد که در شالیزار بعلت بر 

دو ظرفیتی و تشکیل فسفات فرو که قابلیت جذب بیشتر قراری شرایط احیایی معمواًل قابلیت جذب فسفر بعلت وجود آهن 

خاک در اثر شرایط PHنسبت به فسفات فریک دارد بیشتر از خاکهای غیر غرقابی می باشد. )از موارد دیگر تغییر 

 (9غرقابی می باشد که اسیدیته را حدود خنثی می رساند وقابلیت جذب فسفر را افزایش میدهد.(.)

  یک گروه آزمایش- Barber)1984 (   نشان دادند که اضافه کردن بیشتر کود فسفاته هر چند که میزان فسفر

قابل دسترس خاک بیشتر می باشد برداشت گیاه بیشتر معطوف به این منبع بوده و اگر فسفر قابل دسترس در سطح پایین 

 )9باشد عکس این حالت رخ می دهد.)

 

   :اثر عناصر غذایی دیگر و عوامل محیطی بر فسفر

 ،؛ 1971 –)کرونل و والیان  نیتروژن: کاربرد نیتروژن موجب کاهش غلظت فسفر در بافت گیاهی برنج می شود

، بدست آورده اند که غلظت  فسفر اختالف معنی داری با سن گیاه، 1968( بهر حال 1969 -:انی، 1965 -دتاوششنید 

رژن وکمبود فسفر ، بدلیل اثر رقت و مقدار فسفر در میزان نیتروژن و واریته ندارد. بهر حال در افزایش مصرف نیت

 (19کاهش می یابد.) گیاهی   بافت

 (بدست آورده اند که غلظت فسفر در برگها در مرحله گلدهی 1971عناصر غذایی دیگر : کرونل و والیان ،)

 فسفر در محلول خاک، زمانیکه گیاه برنج دچار کمبود  پتاسیم ومنگنزاست، بیشترمی باشد. در شرایط محدودیت ذخیره

 غلظت فسفر در برنج وقتیکه فسفر با سولفات وکلرور همراه می باشد، بیشتر است.
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  (؛  ) 1964 -عوامل محیطی : مشابه با دیگر عناصر غذایی، جذب فسفر به درجه حاللیت وابسته است )ایشوزوکا

درجه سانتی  15درجه سانتی گراد به  30(، بدست آورد که جذب فسفر وقتی که درجه حرارت از 1965 –اوکاجیما 

کم می شود . وجود سولفید هیدروژن موجب ترشح فسفر از ریشه می شود  %56گراد کاهش یابد به میزان 

(. افزایش در حاللیت فسفر در اثر شرایط غرقاب ، موجب افزایش غلظت فسفر در گیاه می شود. 1956)میتسوی

 (19رسید.) %10/0به  06/0فر در نتیجه غرقاب از ( گزارش نمود که غلظت فس1965دتاوشنید ) 

 

 الگوی جذب فسفر:

 .جذب تجمعی بازمان : تجمع فسفر در بافت مختلف گیاه برنج با یکدیگر متفاوتند 

  الگوی جذب فسفر را برای چهار شرایط مختلف می توان بدین شرح بیان نمود.

A                             شمال ژاپن نماینده شرایط آب وهوایی سرد : 

 :B           جنوب ژاپن با شرایط معتدل 

C                . لس بانس فیلیپین، نماینده شرایط مناطق حاره : 

D :  .برزیل نماینده شرایط  فاریاب می باشد 

جذب فسفر در تمام مراحل رویشی  ایشی بوقوع می پیوندد. در فیلیپین،در شرایط ژاپن، بیشتر جذب فسفر قبل از دوره ز

در شرایط برزیل، بیشتر جذب در طی دوره رویشی بوقوع می پیوندد، اما مقداری نیز در فاز  و زایشی ادامه می یابد.

ط  ژاپن،  درصد فسفر به ترتیب در شرای 80تا  60،  65ماده خشک و  %50زایشی جذب می شود . در زمان تولید 

 (19برزیل و فیلیپین  جذب می گردد.)

کل  %30توزیع در میان بافتهای گیاهی: تحقیقات در فیلیپین نشان داد که مقدار فسفر در ریشه ها ممکن است به اندازه 

کل در مرحله رسیدگی دانه هم  برسد. در طی مرحله رویشی، مقدار فسفر %10در مرحله پنجه دهی باشد اما به حدود

قسمتهای هوایی زیاد بوده ودر مرحله زایشی به بافتهای زایشی منتقل می شود . در تمام حاالت کاهش در مقدار فسفر در 

بافتهای رویشی در طی رشد زایشی مشاهده می شود . بهر حال در مطالعه شرایط ژاپن مشخص است که بیشتر فسفر در 

بافتهای زایشی  ازطریق برگها وساقه ها تأمین می شود. در مرحله پر شدن دانه جذب می شود . و بیشتر فسفر در 

فسفر در سنبلچه ها  %56فسفر در سنبلچه ها از بافتهای رویشی می آید . در شرایط برزیل   %50شرایط فیلیپین، حدود 

ه بر این از بافتهای رویشی می آید. بهر حال سطح فسفر قابل استفاده  خاک ، آب و هوا، طول دوره رشد و نوع واریت

 (19تغییرت تأثیر می گذارد.)

اثر کود دهی و عوامل دیگر :بدلیل اینکه قسمت باالیی ازفسفر در گیاه برنج در مرحله رسیدگی وجود دارد،   غلظت  

فسفر دانه نسبتًا ثابت می باشد. جذب فسفر بوسیله گیاه در اثر عواملی که عملکرد دانه را تحت تأ ثیر قرار می دهند، 

 (19ثیر قرار می گیرند.)تحت تأ

(  1968تغییرات در جذب  فسفر با تغییرات عملکرد همراه است. سمیز وپلیس ) %70( بدست آورد که 1962پساک)

 ( 19گزارش کردند که جذب فسفر با کاربرد نیتروژن وفسفر افزایش یافته است.)

 

 اثر بقایای فسفر در سیستمهای کشت برنج:

منفعتی که از مصرف فسفر به محصول می رسد اطالق می شود هرچند حاصلخیزی باقیمانده تأثیرات فسفر باقیمانده به 

از محصول قبلی به خوبی شناخته شده است اما اهمیت واکنش به فسفر باقیمانده بندرت در انجام توصیه کودی لحاظ می 

اهمیت آن بندرت در محاسبه اگر چه اثر باروری بقایای کود از محصول قبلی به خوبی مشخص است ولی  ( 6شود .)

مقادیر کودها مد نظر قرار می گیرد. ایری گزارش کرده است که مصرف فسفر برای پنج نوبت کشت در خاک اولتی 

تن در هکتار در فصول  2تن درهکتار در فصل مرطوب و  5/0سول )رسی سیلت (موجب افزایش عملکرد تاحدود
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ول فصل خشک متوقف می شود واکنش به باقیمانده کود فسفره خشک شده است. زمانی که مصرف کود فسفره در ط

 (1تن در هکتار برای هر نوبت کشت می شود .) 1/2صرفنظر از نوع منبع کود، زیاد وحدود

واکنش محصول به باقیمانده فسفر درخاک ورتیسول بیشتر است، با در نظر گرفتن واکنش محصول کل در بیش از ده 

درصد بیش ا ز  سوپر فسفات مؤثر بوده است. مصرف فسفر وهم مقدار فسفر 70-80نوبت کشت، سنگ فسفات حدود 

( در ارزیابی که با دو شکل کود فسفر در ایالت ُاُاکتد در ُاُازون فیلیپین درطی 1قابل جذب در خاک را افزایش می دهد.)

درهکتار افزایش یافته که تن  9/0تا  5/0در فصل خشک و تحت شرایط آبیاری انجام گرفت عملکرد دانه  1997سال

تن در هکتار افزایش یافت. و نتایج  7/0 تا 3/0عملکرد به میزان SJKI ناشی از اثرات منبع کود فسفر است.با کود 

معلوم شد که انتظار مؤثر از باقیمانده فسفر رسوب شده به منبع کود بستگی دارد . لذا پیشنهاد می شود که در فصل 

 (27انه کود فسفره را افزایش دهند.)خشک جهت افزایش عملکرد د

 

 آثارباقیمانده کودهای فسفاته :

 بررسی قدرت ترمیم عناصر غذایی در شالیزارهای مازندران:

بمنظور مطالعات تغییرات فسفر کل، فسفر قابل جذب و عملکرد دو رقم برنج یک آزمایش گلخانه ای بلند  1976در سال 

نتایج نشان داد که با کشت پی درپی برنج از میزان فسفر کل هر چهار نوع  نوع خاک انجام شد. 4ساله روی  8مدت 

سال کشت برنج )بدون مصرف کود فسفره (میزان کل فسفر هر چهار نوع خاک همچنان  8خاک کاسته شد  ولی پس از 

خاک رسی و خاک پی  پی ام که حد بحرانی فسفر کل برای برنجزار اعالم شده بود پایین تر نیامده )بافت سه  200از 

واز   255به  450و از  460به  680چهارم رسی سیلتی بود(. کاهش فسفر کل در چهار خاک مذکور بترتیب از 

خاک که زیاد  2پی پی ام بوده است. همچنین در این تحقیق معلوم شد فسفر قابل جذب  420به   5 50و از  725به 950

سال به مقدار کم وبیش ثابت  6خاک پس از  4سفر قابل جذب هر سال شدیدًا کاهش یافت . میزان ف 2بوده در طی 

پی پی ام )پایین تر از نقطه بحرانی ( رسید . میزان عملکرد در طی سالهای آزمایش روند کاهشی داشته ولی در 3تا1

االتر ) سال همچنان خیلی ب 8پی پی ام بود و پس از  950یک خاک دیگر کم و بیش ثابت بود. که فسفر کل آ ن باالی 

P.P.M725 200( از نقطه بحرانی یعنیP.PM    3پی پی ام به  20باقیماند. اگر چه در این خاک فسفر قابل جذب از 

کشور برنج خیز دنیا تحت عنوان برنامه شبکه بین المللی  5سال کاهش یافته بود.آزمایشاتی که در  8پی پی ام طی 

ی مؤسسه تحقیقات بین المللی برنج انجام شد حاکی از این بود عکس ( با هماهنگInsferارزیابی کود حاصلخیزی خاک )

العمل برنج به فسفر یا پتاسیم را باید در ترکیبی با کود ازته ارزیابی نمود. در چند نقطه آزمایشی عکس العمل فقط  وقتی 

 3/1یک نقطه به میزان  وجود داشته که ازت نیز مصرف شده بود. در اندونزی افزایش عملکرد  ناشی از کود فسفره در

تن در هکتار به همراه مصرف کود ازته بدست آمده در فیلیپین در دو نقطه گرایش مشابهی دیده شد که در یکی از 

سال کشت،  6سال بدست آمد. و فقط پس از  2دومنطقه عکس العمل ضعیف ولی معنی دار نسبت به فسفر  فقط  پس از 

ر دو حالت عکس العمل به فسفر وقتی حاصل شد که ازت و پتاس نیز مصرف شده این عکس العمل قابل توجه بود. در ه

بود. تأثیر  شرایط  آب و هوایی درعکس العمل گیاه به فسفر در آزمایشات طویل المدت دیده شده است. معمواًل عکس 

 (14العمل برنج به فسفر در فصول خشک بیشتر از فصول مرطوب می باشد.)

 وی :تأثیر متقابل فسفر ور

نقش روی به جهت کاتالیزوزر بودن ، نقش مهمی را بعنوان یکی از عناصر ریز مغذی بعهده دارد . استفاده زیاد از  

کودهای فسفره درخاکهایی  که مقدار روی قابل استفاده کمی دارند، باعث بروز کمبود روی می شود . زیرا عنصر روی 

د که از مقدار روی قابل جذب می کاهد. د ر داخل گیاه نیز وجود به همراه فسفر تشکیل ترکیبات محلول  را می ده

 (20غلظت های باالی فسفر باعث کاهش حاللیت روی  وکاهش انتقال آن از ریشه به سایر قسمتهای گیاه می شود .)
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 تاثیر متقابل ازت وفسفر :

ل می باشد. افزایش کودهای ازته در محیط با افزایش کودهای ازته به خاک جذب فسفر بوسیله گیاه افزایش یافته ودر تعام

محلول و افزایش تنفس می شود گیاه می باشد این افزایش تنفس  2co رشد ریشه باعث فزونی جذب اکسیژن و آزاد شدن 

جذب فسفر را نیز افزایش می دهد. عالوه بر آن فراوانی ازت در خاک ، باعث توسعه ریشه و ظرفیت تبادل ریشه در 

د مذکور خاکهای آهکی و جذب بیشتر کلسیم و فسفات به صورت از فسفاتهای کلسیم آزاد می شود بنابراین، پیامد کاربر

در خاک های آهکی بخشی از  فسفاتهای نا محلول به ترکیبات محلول  pHاسیدی شدن واکنش خاک است کاهش موضعی 

تر مثل دی کلسیم فسفات تریپل تبدیل شده ، بدین ترتیب قابلیت جذب فسفر برای گیاه  افزایش می یابد.در یک آزمایش در 

محصول از ذرت بصورت متناوب بود با کود فسفات وپخش آن  5و سال ازلوبیا 5خاک التسول )رسی قرمز(وپس از 

 (28قبل از کشت محصول نشان داد که عملکرد دانه برنج  کم کم بعد از کشت آنها بعلت وجود فسفات  افزایش می یابد.)

اشد یک آزمایش که در خارج از مطالعات تغییرات در محتوی مواد غذایی در تهیه کودهای ارگانیک غنی شده می ب

(انجام شد با استفاده از   resived pronunciation)  RDاستفاده از کاه و کلش برنج و سنگ فسفات در جه پایین 

میکروارگانیزم های حل کننده فسفات نظیر آسپری جیلوس نشان داد که کل فسفات   solubilizingمیکا باطله و فسفات 

روز افزایش می یابد.  دراین مطالعه مشاهده شد که باقیمانده  150روز به  90وپتاسیم افزایش یافت. محتوی فسفات از 

 (25محصول می تواند ارزش افزوده ایجاد کند.)

 

 اثر مصرف کود در خاک های شور بر عملکرد  گیاهان:

درصد  25تا15رسوب فسفر در محلول  خاک :مطالعات نشان داد که با مصرف کلرید پتاسیم محلول نیترات آمونیم -الف

ر محلول خاک را بال فاصله رسوب می هد بنابراین چنانچه کل غلظت یاد شده محلول یا شوری خاک باال باشد، فسف

 مقداری از فسفر رسوب می کند.

 نگهداری محکمتر فسفر محلول توسط ذرات خاک -ب

 رقابت یونی  –ج 

 (23کاهش رشد ریشه. ) -د

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات :

بدلیل تحرک کم وحاللیت ا ندک آنها کاماًل با کودهای ازته متفاوت بوده وچنانچه باشخم زیر خصوصیات کودهی فسفاته 

 (16خاک نشود در خاک باقیمانده و ریشه گیاه  قادر به جذب آن نخواهد بود.)

  برای تأمین فسفر مورد نیاز برنج در شالیزارهای شمال کشور مصرف کودهای فسفاته حتمًا بر مبنای آزمون خاک

جام گیرد، از کودهای فسفاته تولیدی داخل نظیر کود میکروبی فسفاته، سوپر فسفات تریپل و سوپر فسفات ساده استفاده ان

 (19نمود.)

  از مصرف زیاد کودهای فسفاته بدلیل نیاز کم برنج خودداری شود )مصرف کودهای فسفاته برمبنای آزمون خاک

ه بر ایجاد مزاحمت در جذب عناصر ریز مغذی بخصوص روی سبب باشد(. چرا که زیادی مصرف کودهای فسفاته عالو

میلی گرم در کیلوگرم باشد که برای  1/0تجمع کادمیم در برنج می شود. غلظت کادمیم در دانه برنج بایستی کمتر از

 سالمتی مصرف کنندگان برنج خطرناک است.

 میلی گرم در کیلوگرم خاک    10-14ین نتایج حاصله در شرایط خاک های استان خوزستان ، حد بحرانی فسفر ب

می باشد بنابراین خاک هایی که در  این دامنه ویا مقادیر باالتری فسفر داراهستند نیازی به مصرف کود فسفاته ندارند 

( مصرف کودهای فسفاته 15ودر خاکها یی با فسفر پایین تر بایستی براساس آزمون خاک کود فسفاته را استفاده نمود.)

در خاک های شالیزاری در تحقیقی باعث تجمع این عنصر در این خاکها شده است. با توجه به اثرات سوء  وارداتی
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کادمیم در خاکهای شالیزاری، اعمال نظارت بر تهیه و تولید کودهای فسفاته و مصرف آنها  بر مبنای آزمون خاک می 

 (19ن سالمتی جامعه باشیم.)بایست همگانی شود تا شاهد توسعه کشاورزی پایدار همراه با تأمی

  تالشهایی که درسالهای اخیر در استفاده بهینه از کودهای شیمیایی در کشور در حال شکل گیری و انجام است را باید

به ازای هرتن محصول  71تا 61عامل اصلی کاهش معنی دار فسفر در خاکها دانست. الزم به ذکر است که در سالهای 

کیلوگرم  10این رقم به  77کیلوگرم کود فسفاته مصرف شد، در حالیکه در سال  25و 21تولید ی در کشور بترتیب 

بدلیل وجود رابطه آنتاگونیستی بین روی و فسفر  نظر به اینکه در خاک های شالیزاری گیالن عمومًا  کاهش یافته است.

 (19م گیرد.)فسفر خاک باالست، پیشنهاد می شود مصرف کود های فسفاته فقط با آزمون خاک انجا

  با توجه به اینکه فسفر در خاک غیر پویاست بنابراین حرکت آن در خاک خیلی کند بوده و در مدت زمان طوالنی

درصد کود فسفاته مصرف در هر سال در خاک ذخیره می گردد. لذا   80مسافت کمی را طی می کند. از طرفی بیش از 

سفاته تا هنگامی که در میزان برداشت محصول افتی در مناطقی که فسفر روی هم انباشته شده، باید از مصرفی کود ف

میلی گرم در کیلوگرم   8-10مشاهده نمی شود، ویا در آزمون خاک مقدار فسفر قابل استفاده کمتر از حد بحرانی رایج 

در شالیزارهای شمال کشور کمتر  70باشد، خود داری نمود،  به این امر در دهه های گذشته به خصوص اوایل دهه 

کیلوگرم در هکتار بوده است در حالیکه  117شده بطوریکه میانگین مصرف در دو استان مازندران و گیالن حدود  توجه

درصد مصرف آن در  25کیلوگرم د رهکتار  ) 35در همان زمان مصرف کودهای فسفاته در کشورهای پیشرفته حدود 

 ( 19ایران( بر آورد شده است.)
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 سیمــــــــا بلــویک  جو :ـــــــــدانش

 اسماعیل پورکاظم ... کارشناس ارشـد زراعت  د راهنما : اتیاس

 عــــذرا یوســـــفی ... کارشناس ارشـد آبیاری                   

 

 

 مقدمه :

 اهمیت جهاني برنج : 

میلیارد نفر تجاوز کرد و پیش  6جمعیت کره زمین پیوسته در حال افزایش است. در آغاز هزاره ي سوم جمعیت جهان از

بیش از  میلیارد نفر برسد. 5/8میالدي به  2025شود که در سال بیني مي
4
3

جمعیت جهان در کشورهاي در حال توسعه  

باشد که امروزه با مشکل گرسنگي و ي افزایش جمعیت مربوط به کشورهایي ميکنند و متأسفانه سهم عمدهزندگي مي

سوءتغذیه دست به گریبان هستند. از دیدگاه کارشناسان تولیدات کشاورزي، افزایش تولید غذا تنها راه حل مشکل گرسنگي 

ست و به ویژه در کشورهاي در حال توسعه الزم است تا سرمایه گذاري بیشتري در امر تولید غذا صورت گیرد. ا

درصد به  60سال آینده دست کم 30باید طي ي غذا به صورت کنوني انجام شود، این کشورهاچنانچه قرار باشد عرضه

 (. 3سال آینده تولید غذا باید دو برابر شود ) 20طيی تولیدات کشاورزي خود بیفزایند و روي هم رفته در سطح جهان

ي بیش از نیمي از جمعیت کره زمین را تشکیل برنج پس از گندم مهمترین ماده غذایي دنیاست و غذاي عمده   

درصد کالري روزانه  80رسد و در قاره آسیا نزدیک به اي است که تقریبًا فقط به مصرف انسان ميدهد. برنج غلهمي

-رسد، به گونههاي تولید به مصرف ميشود. بخش عمده برنج تولید شده در دنیا در همان محلتوسط برنج تأمین ميمردم 

 20شود، حال آنکه این رقم در مورد گندم، درصد برنج تولیدي دنیا وارد تجارت جهاني مي 4اي که تنها نزدیک به 

میلیون تن بوده است. سطح زیر كشت برنج در سال  6/659معادل  2007(. تولید جهاني شلتوك در سال 3درصد است)

باشد. بر اساس گزارش سازمان خوار و بار تن در هكتار مي 2/4میلیون هكتار و میانگین عملكرد  8/155حدود  2007

آفریقا، اروپا و میزان تولید، سطح زیر كشت و عملكرد شلتوك در پنج قاره آسیا، آمریكا،  2007جهاني، در سال 

 (. 11باشد )مي 1انوسیه به صورت جدول اقی

درصد  90درصد تولید برنج  جهان و نیز حدود  90آسیا مهمترین قاره تولید كننده برنج در جهان است و بیش از   

باشد و سطح زیر كشت برنج در جهان در آن قرار دارد. از طرفي قاره آسیا مهمترین مصرف كننده برنج جهان نیز مي

 2007رسد. بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهاني، در سال ج تولید شده در همان جا به مصرف ميي برنبخش عمده

 اندونزي، بنگالدش، ویتنام، میانمار، تایلند، ده كشور مهم تولید كننده برنج در جهان به ترتیب عبارتند از : چین ، هند،

ارائه شده است. بنا بر آمار سازمان خوار و  2آنها در جدول فیلیپین، برزیل و ژاپن كه میزان تولید و سطح زیر كشت 

میلیون تن بود و ایران در مقام هجدهم از نظر تولید  5/3حدود  2007بار جهاني میزان تولید شلتوك در ایران در سال 

تن  56/5ود هزار هكتار و میزان عملكرد حد 630شلتوك در جهان قرار دارد. سطح زیر كشت برنج در ایران نیز برابر 

 (.11باشد )در هكتار مي

 

 (11)2007سال -( میزان تولید و سطح زیر كشت شلتوك در پنج قاره جهان1جدول

 میزان تولید قاره

 )میلیون تن(

سطح زیر كشت 

 )میلیون هكتار(

 عملكرد

 )تن در هكتار(

 3/4 4/139 9/600 آسیا
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 0/5 7/6 6/33 آمریكا

 4/2 1/9 3/21 آفریقا

 9/5 6/0 6/3 اروپا

 7/6 03/0 2/0 اقیانوسیه

 2/4 8/155 6/659 جهان

 

 

 (11)2007سال  -در ده كشور مهم تولیدكننده برنج برنجتولید و سطح زیر كشت  (2جدول

 میزان تولید كشور

 )میلیون تن(

سطح زیر كشت 

 )میلیون هكتار(

 2/29 4/187 چین

 8/43 6/144 هند

 1/12 2/57 اندونزي

 7/10 1/43 بنگالدش

 2/7 9/35 ویتنام

 2/8 6/32 میانمار

 7/10 1/32 تایلند

 3/4 2/16 فیلیپین

 9/2 1/11 برزیل

 7/1 9/10 ژاپن

     

 ویژگي هاي گیاهشناسي : 

متری خاک سانتی 25تا  20برنج گیاهي است یكساله و علفي، ریشة برنج سطحی و افشان است و حداکثر در عمق        

آیند. هر چقدر رشد برگها ها بوجود میها نیز ریشههای جنینی، از محل گرهنماید. در این گیاه بغیر از ریشهنفوذ می

ها بیشتر ها، تعداد برگتوان گفت که با افزایش تعداد پنجهد و در نتیجه میشوها هم افزوده ميبیشتر باشد، بر رشد ریشه

ها گردد. در زمان باز شدن گلها و به خوشه رفتن برنج، رشد ریشهها نیز زیادتر ميشود و در نتیجه رشد ریشهمي

در فواصل مختلف ساقه،  ساقه برنج مانند گندم و جو بند بند و توخالي بوده و (.10حداکثر مقدار خود را دارد )

باشد و گره نام دارند. فاصلة بین دو گره را میان گره ها ساقه توپر میهای سختی قرار دارند که در آن قسمتجداره

ي ساقه یك برگ با گره دارد و از هر گره 20تا  10میلي متر بوده و هر ساقه بین  12تا  6نامند. قطر ساقه برنج بین می

(. برگهای برنج متناوب است و 3گیرد بنابراین تعداد برگ با تعداد گره ها در هر ساقه برابر است ) غالف باز منشا مي

در دو جانب متقابل ساقه قرار دارند. برگهای این گیاه کشیده و دارای رگبرگهای موازی و بدون دمبرگ است و قاعدة 

نامند. كند که آنرا غالف یا نیام میمام محیط آنرا احاطه ميباشد و قسمتی از ساقه گیاه یا تبرگ پهنتر از سایر نقاط آن می

وجود دارد. همچنین در محل اتصال    (stipule)در قاعده برگ در طرفین غالف دو صفحة کوچک بنام گوشوارک

 leaf)وجود دارد. در مقادیر مساوی شاخص سطح برگ  (ligule)غالف به ساقه برنج زائدة کوچکی بنام زبانک 

area index) نمایند. توانند استفاده نمایند ولی به آسانی ورس میهای دارای ساقة بلند از نور خورشید بهتر میبوته

یابد. در متر تغییر میسانتی 200متر و گاهی اوقات تا سانتی 150تا  50های برنج در ارقام مختلف از ارتفاع بوته

هایی که برگهای بزرگ و اندک وچک و زیادتري دارند از بوتههایی که برگهای کمقادیر مساوی شاخص سطح برگ بوته
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ای دارد و موجب بیشتر شدن تعداد دارند، بهترند. افزایش دمای هوای پیرامونی در زیاد شدن سطح برگ اثر تعیین کننده

 (. 10گردد )برگها می

شوند. از هوایی تبدیل به ساقه می شوند که در صورت مساعد بودن شرایط آب وهای اولیه گفته میها به جوانهپنجه

ها در مراحل اولیه رشد برای تأمین مواد غذایی خود از ساقة گردد. پنجهزنی آغاز میبرگی شدن گیاه پنجه 5تا  4مرحله 

ها از خزانه به زمین یابد. زمانی که نشاریشه ادامه می 4برگ و  3کنند و این عمل تا ظهور حداقل اصلی استفاده می

ها به حداکثر یابد. پس از پایان یکماه رشد پنجهشود و تا یکماه بعد نیز ادامه میزنی شروع ميمنتقل شدند پنجه اصلی

باشد. قدرت تولید پنجه در برنج خیلی ها بسیار مهم و مؤثر میرسد. شرایط اقلیمی بویژه آب و هوا در رشد پنجهخود مي

 (. 10نماید )پنجه تولید می 5تا  4زیاد است بطوری که هر بوته برنج معمواًل 

گل آذین در برنج بصورت پانیکول است و فرق آن با گل آذین سنبله در این است که در پانیکول هر سنبلک دارای دم 

شود. پانیکول در ارقام مختلف برنج به شکل باشد و به همین دلیل به آن خوشه سنبل هم گفته میباریک و بلندی می

های فرعی با محورهای ثانوی باز است. پانیکول برنج در انتهای ساقه وجود داشته و دارای شاخهنیمه فشرده، باز و یا

است و به های نازا )لمای عقیم( توسعه یافتهآیند که نوک آن روی گلومها روی دو گل کوتاه بوجود میباشد. خوشچهمی

کل و متورم مشابه یک زوج گلوم حقیقی است و به آن گلوم شوند بنابراین نوک فنجانی شدار تبدیل میچند وجهی کنگره

است که روی آن یک گل در محور برگ ثانویه شود. هر خوشچه دارای محور کوچکی بنام محور سنبله حقیقی گفته می

 شود و به سمت پایین ادامهدهی در برنج از نوک گل آذین شروع ميشود. گلهای نازا نام دارد، تشکیل میکه گلوم

یابد. در موقع ظهور خوشه نیاز ریشه به مواد غذایی بویژه ازت، فسفر و پتاس زیاد است. برنج بر خالف سایر غالت می

ای و دارای یک مادگی بوده که حاوی ها بصورت دوخانهپرچم است. نافه کوتاه و بساک 6پرچم دارند، دارای  4تا  3که 

باشد. برگک فوقانی یا گلوم گل ای میاست. مادگی دارای تخمدان یک برچهباشد. کالله دو شاخه و پردار یک تخمدان می

دهند. در اطراف هر گل دو برگ بنام پوشینه دهندة لما و پالئا، همراه با گل در برگرفته شده یک گل را تشکیل می

(glumelle) وجود دارد که یکی لما(lemma) و دیگری پالئا(palea) انتهای هر سنبله دو شود. همچنین در نامیده می

ها خیلی کوچک هستند و حتی ممکن است گاهی اوقات )گلوم( وجود دارند. در برنج گلوم (glumelle)برگ بنام پوشه

 (. 10باشد )حذف شده باشند. عمومًا لما دارای ریشک و پالئا فاقد ریشک می

زمان با باز شدن گلها در نی تقریبًا هم درصد دگرگشنی دارد. گرده افشا 3برنج گیاهی است خود گشن و بین صفر تا 

گراد است. در دمای درجه سانتی 32تا  31دهد. دمای مطلوب برای گرده افشانی در حدود شرایط طبیعی روی می

گردد. خشکی و افشانی متوقف میگراد گردهدرجه سانتی 60گراد و همچنین باالتر از سانتی درجه 13تا  10تر از پایین

گراد درجه سانتی 15افشانی اثر منفی داشته باشد. حداقل دما برای انجام عمل لقاح  تواند روی گردهن میدمای پایی

روز پس از خروج گل آذین از  4تا  2شوند و اکثر آنها روزه باز می 10تا  7باشد. گلهای گل آذین در بین یک دورة می

 (.10دهند )غالف برگ این کار را انجام می

 

 زراعي : ویژگي هاي

 تهیه بذر براي كاشت در خزانه :

نمایند، عمومًا از محصول سال قبل تهیه شده است. كشاورزان بعد از شالیكاران، بذري را كه براي كاشت انتخاب مي 

نمایند تا در سال بعد برداشت برنج و خشك كردن آن مقداري بذر را به صورت شلتوك یا به صورت خوشه نگهداري مي

گاهي اوقات به علت خرابي محصول، كمي بذر و یا تغییر رقم محصول،  جهت كاشت در خزانه استفاده نمایند. از این بذر

شود نمایند. بذري كه به این طریق تهیه شده است در جاي خشك و مناسبي نگهداري ميبذر را از نقاط دیگر تهیه مي

داشته باشند. استفاده از این بذر در استانهاي شمالي بطوري كه حشرات، پرندگان و جوندگان مثل موش به آن دسترسي ن

 (.1گردد )كشور از حدود دوم الي پنجم فروردین ماه آغاز مي
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 دار نمودن بذر:عملیات جوانه

بذر ذخیره شده در موقع كاشت باید جهت كاشت آماده شود. بسته به میزان بذر در داخل ظرف یا حوضي كه در        

 4تا  3افزایند. معمواًل ریزند و سپس در داخل آن نمك ميشود مقداري آب ميحیاط منزل معمواًل به این منظور تعبیه مي

مرغ تازه به عنوان معیار نمك بعضي از مناطق گیالن شالیكاران از تخملیتر آب مناسب است. در  18كیلوگرم نمك براي 

رسد. این غلظت در ارقام مختلف برنج متفاوت است و در مي 11/1تا  08/1ترتیب غلظت نمك به نمایند. بدیناستفاده مي

تهیه شد، شلتوكها را در طریق  ارقام ریشكدار كمتر و در ارقام بدون ریشك بیشتر است. وقتي محلول آب و نمك  بدین

آید بذور سنگین زنند. به علت اختالف وزني كه بین بذرهاي سبك و سنگین بوجود ميریزند و خوب به هم ميداخل آن مي

ارزشند و باید دور ریخته گیرند، بيمانند. بذوري كه در سطح محلول قرار ميدر ته و بذور سبك در روي محلول مي

مانند سالم و مناسبند و چنانچه زني نیستند و به اصطالح پوك هستند. بذوري كه در ته ميجوانهشوند، زیرا داراي ارزش 

شویند تا هیچ اثري آوري نموده و بالفاصله با آب خالص به خوبي مينمایند. این بذور را جمعكاشته شوند، تولید جوانه مي

گیرد، در نتیجه عالوه بر زحمت و هزینه زیادي ل انجام نميها باقي نماند. در استان گیالن اغلب این عماز نمك روي آن

آید. پس از شستن و تمیز كردن بذر الزم است بذر را قبل از كاشت شوند، عملكرد محصولشان نیز پایین ميكه متحمل مي

هایي گوني یا كیسهاند در داخل دار نمود. براي این منظور در استان گیالن بذور سالمي را كه بدین طریق تهیه شدهجوانه

نماید و ممكن نمایند چون بذور در اثر جذب آب ازدیاد حجم پیدا ميریزند، البته تمامي حجم كیسه را از بذر پر نميمي

ها را در داخل در اثر این عمل پاره شود. پس از اینكه بذور در داخل كیسه ریخته شد، این كیسه یا گوني است كیسه

روز در داخل آب قرار  3تا  2اندازند و بسته به درجه حرارت محیط آن را به مدت ظرف یا حوض پر از آب مي

كنند زیرا مرتبه به ظرف یا حوض، آب اضافه مي 3تا  2دهند تا این بذور آب كافي جذب نمایند. در این مدت روزي مي

نشت نماید. پس از گذشت این یابد و یا ممكن است از كنار و یا كف حوض آب بوسیله جذب شدن توسط بذور كاهش مي

كشند و سپس در محیطي مناسب در داخل حیاط بر روي زمین، گوني، مدت بذور خیس خورده را از داخل آب بیرون مي

پوشانند. ریزند سپس روي آن را با كیسه یا نمدي مينمایند و بذور خیس شده را روي آن ميپارچه یا حصیري پهن مي

دار شده و آماده درجه حرارت محیط تا یك هفته نیز طول بكشد. پس از این مدت بذور جوانهاین عمل ممكن است بسته به 

دار شدن بذر باشد. مدت الزم براي جوانهكیلوگرم بذر مناسب مي 60باشند. براي هر هكتار جهت كاشت در خزانه مي

دار تواند جوانهد، مدتي كه بذر ميروز متفاوت است. هر چه درجه حرارت بیشتر باش 8تا  2بسته به دماي محیط از 

درجه  25گراد و حداكثر درجه سانتي 12دار شدن بذر یابد. حداقل درجه حرارت الزم براي جوانهشود، كاهش مي

در بعضي از نقاط استان گیالن براي پوشاندن بذر پس از بیرون كشیدن از آب از نوعي علف هرز بنام  گراد است.سانتي

باشند و كیسه را هر گرم ميبار روي بذر را آب نیمه 3تا  2شود و روزانه استفاده مي« شوند» یا « م پله» یا « آقطي» 

درجه  20تا  15دهند تا اكسیژن به زیر آن نفوذ كند. این عمل در نقاط مختلف استان گیالن در درجه حرارت بار تكان مي

و گاهي تا  180تا  100استان براي هر هكتار شالیكاري  كشد. همچنین در اینروز طول مي 7تا  5گراد مدت سانتي

 (.1گیرند )هاي سنتي در نظر ميكیلوگرم بذر براي خزانه 250

 

 

 

 عملیات كاشت بذر در خزانه :

دارند. سپس متر آب نگه ميسانتي 3بعد از اینكه خزانه آماده شد، داخل هریك از كرتهاي آماده شده را تا ارتفاع       

پاشند. در استان گیالن بعد از سه روز آب داخل دار شده را بصورت دستپاش و متراكم در سطح خزانه ميانهبذور جو

 ریزند، زیرا:كنند و روي بذرها كلش سوخته ميخزانه را خارج مي
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 شود. سبب تقویت زمین مي -1 

 ماید. ندار شده، جلوگیري مياز برخورد مستقیم نور خورشید به بذور تازه جوانه -2

 شود.از تبخیر سطح خزانه جلوگیري مي -3

 آورد.دار شده، جلوگیري به عمل مياز حمله آفات نظیر گنجشك به بذرهاي جوانه -4

نمایند. این عمل از این موقع به بعد فقط روزها در داخل خزانه آب وجود دارد و در هنگام غروب آب خزانه را خارج مي

دار شده را ج به اندازه كافي رشد نماید. در بعضي از نقاط استان گیالن بعد از اینكه بذر جوانهیابد تا برنهمچنان ادامه مي

روز در سطح  3تا  2نمایند و كلش سوخته را بعد از در سطح خزانه پاشیدند، روزي چند بار زمین خزانه را آبیاري مي

یابد و پس از آن آب را وارد خزانه نموده و دیگر نمي روز عمل آبیاري خزانه ادامه 5تا  4پاشند و حدود خزانه برنج مي

 (.1یابد )دهند و این عمل تا رسیدن گیاه به رشد كافي ادامه ميقطع عمل آبیاري را انجام نمي

 

 عملیات كاشت در زمین اصلي : 

ا و كرتها و همچنین شالیكاران استان گیالن قبل از كاشت برنج در زمین اصلي اقدام به مرمت و بازسازي مرزه        

باشند نماید، اغلب مشترك ميهایي كه شالیزار را مشروب ميها و رودخانهنمایند. چون جويجویهاي اطراف كرتها مي

نمایند. از عملیات دیگري كه قبل از كاشت زمین اصلي روبي آنها ميجمعي اقدام به كندن و الیهلذا كشاورزان بطور دسته

 (.1باشد )دن زمین از اجسام خارجي دیگر ميگیرد پاك كرانجام مي

گیرد. نوبت اول در پاییز یا اواخر زمستان و شخم دوم بوسیله تیلر كه در بهار انجام شخم شالیزار در دو نوبت انجام مي

د، كشي كه پیشكاول نیز نام دارگیرد. پس از آن عمل تسطیح و مالهگیرد. شخم دوم عمود بر جهت شخم اول انجام ميمي

زدن( )لت» گردد. به عمل صاف كردن زمین در بعضي از نقاط شمال كشورانجام گرفته و سطح زمین كاماًل هموار مي

باید بدقت انجام گیرد تا سطح زمین كاماًل صاف و یكنواخت گردد و ارتفاع آب در « زدن لت»  گویند. عملنیز مي« 

گیرد هر دو نوع شخم در اوایل بهار و قبل از نشاءكاري انجام مي استان گیالن نقاط مختلف سطح زمین یكسان باشد. در

گیرد. اندازه كرتها نیز كشي حدود چند روز قبل از انتقال نشاء به زمین اصلي صورت ميو عمل تسطیح زمین و ماله

ماید. معمواًل نبندي ميمعیار مشخصي نداشته و هر شخصي بنا به تجربه و مساحت زمین و موقعیت آن شالیزار را كرت

 (.1هاي مسطح باید كمتر در نظر گرفته شود )دار نسبت به زمیناندازه كرتها در نقاط شیب

 

 عملیات انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلي )نشاءكاري( :

نامند. در استان گیالن عملیات نشاءكاري از اوایل تا عمل انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلي را نشاءكاري مي       

متر رسیده و داراي سانتي 25تا  20شود. در این موقع نشاءها به اندازه طبیعي خود یعني اواسط اردیبهشت ماه شروع مي

باید نشاءها از خزانه كنده شده و به زمین اصلي منتقل شوند. قبل از كندن  براي انجام نشاءكاري برگ هستند. 5تا  4

ها آسیبي وارد نگردد. نشاءها خزانه باید كاماًل آبیاري شود تا عمل كندن نشاءها به آساني صورت پذیرند و به ریشه

در هنگام نشاءكاري باید در  ند.گردهاي هرز آن جدا ميشوند و علفنشاءها به دقت و به آرامي از داخل خزانه كنده مي

هاي هرز و كم شدن درجه حرارت داخل زمین شالیزار به اندازه كافي آب وجود داشته باشد. زیرا آب مانع رشد علف

نماید. بعد از كاشت باید شود. همچنین وجود آب به عنوان یك ركن براي نشاء است و از خوابیدن نشاءها جلوگیري ميمي

 (.1كود شیمیایي افزود )به زمین شالیزار 

 آبیاري :

آبیاري شالیزار از مهمترین عملیاتي است كه باید در زراعت برنج به دقت انجام شود، چون برنج گیاهي است         

آبدوست و باید ریشة آن همیشه در داخل آب قرار گیرد. در غیر این صورت محصول به عمل آمده خوب نخواهد بود. از 

شود تا اواخر مرداد ماه كه زمان برداشت برنج است آبیاري ین كه كاشت بذر در خزانه شروع ميحدود اواسط فرورد
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شود. وجود آب سبب انتقال باید بطور مداوم انجام گیرد. آب مورد نیاز توسط كانالهاي آبرساني به مزارع برنج وارد مي

مقدار آب مورد نیاز  گردد.وجب تهیه مواد خشك ميشود و در نتیجه مها ميمواد مختلف از ریشه به ساقه، برگ و دانه

كننده، نوع و بافت خاك، شرایط ها، مقدار مصرف مواد تقویتبراي برنج بستگي به روش كاشت، ابعاد كرتها، تراكم بوته

در هاي مورد كاشت دارد و به طوریكه در ارقام زودرس نیاز آبي كمتر و اقلیمي، شرایط اكولوژیكي و رقم یا واریته

 (.5ارقام دیررس نیاز آبي بیشتر است )

متر مكعب آب نیاز دارد. این مقدار آب باید در  30000تا  25000برنج در طول دوره رشد خود به طور متوسط به 

زني، تشكیل پانیكول و هنگام گل دادن به اندازه كافي در اختیار گیاه قرار گیرد. اگر در مرحله تشكیل پانیكول هنگام پنجه

گل دادن آب و رطوبت كافي در اختیار برنج قرار نگیرد، تلقیح به خوبي انجام نشده و برنج به دست آمده داراي و 

تواند به تخمدان نفوذ نمایند و در نتیجه تلقیح انجام هاي گرده نميعملكرد پاییني خواهد بود زیرا در رطوبت كم دانه

هاي رسي و سنگین داراي یزار خیلي تاثیر دارد. به طور كلي زمینبافت و نوع خاك در مقدار مصرف آب شال گیرد.نمي

نیاز آبي كمتر ولي شالیزارهاي با خاكهاي شني احتیاج به آب بیشتري دارند. زیرا خاكهاي شني داراي خلل و فرج 

امل مهم در زیادتري نسبت به خاكهاي رسي هستند و همچنین میزان تبخیر آب نیز در این خاكها بیشتر است. یكي از عو

ها، دماي هوا و آبیاري است. وقتي كه درجه حرارت متوسط زیاد باشد برنج ممكن است زودتر برسد، در رسیدن برنج

 (.5این حال به كار بردن آب سرد براي آبیاري برنج ممكن است رسیدن برنج را به تأخیر بیندازد )

 

 اثر شوري بر گیاهان:

ها به دو طریق مستقیم بر گیاهان مؤثرند : افزایش فشار اسمزي و اثر سمي یونها. اینكه كدام یك از دو طریق نمك        

كنند متمایز ساختن آنها از اهمّیت بیشتري دارند هنوز به روشني مشخص نشده است. از جایي كه این دو توأم اثر مي

مك نیز از طریق به هم زدن توازن مواد غذایي خاك، تأثیر نمك بر یكدیگر كاري مشكل است. اثرات غیرمستقیم ن

ها و تخریب ساختمان فیزیكي آن است. طبیعًا كلیه این عوامل بر رشد گیاه مؤثر است و میزان این تأثیر میكروارگانیسم

 (.5بستگي به درجه حساسیت گیاه دارد )

 

 اثرات اسمزي :

شود كه مستقل از نوع نمك مقدار انرژي در اثر باال بودن غلظت نمك موجب ميافزایش فشار اسمزي محلول خاك         

مورد نیاز گیاه براي جذب آب از خاك افزایش پیدا كند. در نتیجه تنفس گیاه زیاد شده و رشد و تولید محصول تقلیل پیدا 

طي دارند. همچنین در كند. در مورد اكثر گیاهان زراعي افزایش غلظت اسمزي خاك و كاهش محصول رابطة خمي

شرایط مساوي، كاهش محصول در آب و هواي گرم، به مراتب بیشتر از آب و هواي سرد است. به عبارت دیگر، در یك 

غلظت اسمزي مشخص و براي یك نوع گیاه ثابت، مقدار كاهش محصول در شرایط اقلیمي گرم بیشتر از آب و هواي 

یابد. ولي پس از آبیاري آبیاري، غلظت نمك در محلول خاك افزایش مي سرد است. با خشك شدن خاك در فاصله بین دو

گیرد یابد. بنابراین گیاه بطور مرتب در معرض نمك زیاد و سپس جذب شدید آب قرار ميغلظت نمك به شدت تقلیل مي

 (.5ها شود )كه ممكن است باعث تركیدن و از بین رفتن سلول

 

 

 اثرات سمي :

هاي باال حالت سمي پیدا باشد در غلظتها كه مقادیر كم آنها بدون ضرر و حتي مفید نیز مينبسیاري از یو        

كربنات، سولفات و ُبر توانند سمّیت داشته باشند عبارتند از كلر، سدیم، بيهایي كه از این نظر براي گیاه ميكنند. یونمي

ند حال آن كه دانشمندان آمریكایي تركیبات كاتیوني را مهم دانشمندان روسي بیشتر بر اثرات منفي آنوینها تأكید دار» 
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انواع حساس پنبه حاوي مقدار زیادتري سدیم نسبت به انواع مقاوم است. انواع مختلف جو نیز همین حالت را  «.دانندمي

 (.5دهند )نشان مي

 

 اثرات غیر مستقیم :

شود. باال بردن غلظت سولفات هاي دیگر ميدر جذب یون ها باعث به هم خوردن تعادلغلظت زیاد برخي از یون        

سازد. باال بودن غلظت شود و شرایط را براي جذب سدیم و سمّیت ناشي از آن فراهم ميموجب كاهش جذب كلسیم مي

هاي مختلف نسبت به شوري متفاوت است. شود. حساسیت میكروارگانیسمكلسیم باعث اختالل در جذب پتاسیم مي

هاي تولید كننده نیترات و هاي تولید كننده آمونیاك و ازتوباكتریها نسبتًا مقاومند حال آن كه میكروارگانیسمانیزممیكروارگ

سازد. اي را فراهم ميهاي تثبیت كننده ازت محیط مسموم كنندههاي سدیك براي میكروارگانیسمترند. خاكنیتریت حساس

ها به مراتب قبل از آن كه شرایط جهت وارد آمدن خسارت به گیاه اصلي حالت مسمومیت براي این نوع میكروارگانیسم

هاي كم، گیاه به صورت غیرمستقیم و از طریق از بین رفتن ترتیب در غلظتافتد. بدینفراهم شود اتفاق مي

دهند. گیاهان زراعي در حساسیت نشان مي ESPبیند. درختان میوه به شدت نسبت به ها خسارت ميمیكروارگانیسم

=  40-60شان متوسط است عبارتند از شبدر، برنج و چغندر كه تا باشند. گیاهاني كه مقاومتنسبتًا مقاوم مي ESPبرابر 

ESP (.5دهند )نیز از خود مقاومت نشان مي 

 

 عوامل مؤثر در مقاومت گیاهان به شوري :

دهند. لذا بررسي مقاومت گیاهان به ل مختلف رشد نسبت به شوري مقاومت نشان ميگیاهان معمواًل در مراح        

در مرحله جوانه زدن  شوري باید سه مرحله در نظر گرفته شود : جوانه زدن، دورة رشد رویشي و مرحلة رسیدگي گیاه.

طوري كه در غلظت زیاد شود. به هاي كم نمك، هرگونه افزایشي در شوري باعث ممانعت از جوانه زدن ميدر غلظت

رود. اثر شوري بر جوانه زدن بستگي به تنش رطوبت نیز دارد به طوري كه در نمك توانایي جوانه زدن از بین مي

باشند. چغندر رطوبت كم تأثیر آن بیشتر از رطوبت زیاد است. بیشتر گیاهان در مرحلة جوانه زدن حساس به شوري مي

بیند متر صدمه ميموس بر سانتيمیلي 5تا  4وري حساس بوده و در هدایت الكتریكي قند كه در مرحله جوانه زدن به ش

كند. بر عكس ذرت در موس را نیز تحمل ميمیلي 15تا  12برابر  ECترین گیاهان به شوري بوده و تا یكي از مقاومت

تري برخوردار است. جوانه زدن باشد ولي در مراحل بعدي از مقاومت كممرحله جوانه زدن نسبتًا به شوري مقاوم مي

در مرحله رشد رویشي با افزایش فشار اسمزي  گیرد.موس به صورت عادي صورت ميمیلي 15تا  10برنج در شوري 

گونه عالئم خارجي در یابد. در ابتدا فقط رشد گیاه بدون این كه هیچمحلول خاك رشد رویش یا شاخ و برگ گیاه تقلیل مي

باشد. به هر حال با افزایش شوري آثار شود. تشخیص اثر نمك در این مرحله بسیار مشكل ميميآن مشاهده شود متوقف 

شود. رنگ برگها نیز تر شده و در برخي گیاهان گوشتي ميها ضخیمگردد، كوتیكولتغییر در ساختمان برگ ظاهر مي

تگي در برگهاي جو و ذرت و لوبیا هاي زیاد نمك عالئم سوخگیرد. در غلظتتیره شده و حالت روغني به خود مي

 (.5مشاهده شده است )

 عملكرد اقتصادي :

پس از گذشت از مرحلة رشد رویشي و رسیدن به دورة زایشي مقاومت زیادي در گیاه نسبت به شوري ایجاد        

ید محصول شود ولي تأثیر شوري بر رشد گیاه و تولشود. گرچه فشار اسمزي محلول خاك باعث كاهش محصول ميمي

گیرد تا تولید دانه و الیاف در هاي جو و پنبه نسبت به شوري بیشتر تحت تأثیر قرار ميباشد. مثاًل رشد بوتهیكسان نمي

گیرد. بر عكس اي مقاوم به شوري تولید دانه نسبت به علوفه كمتر تحت تأثیر شوري قرار ميآنها. در بین گیاهان علوفه

 (.5گیرد )بت به كاه بیشتر تحت تأثیر شوري قرار ميدر مورد برنج تولید دانه نس
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 شرایط اقلیمي :

ترتیب كه در آب و هواي گرم و باشد، بدینمعمواًل شرایط آب و هوایي بر حساسیت گیاه نسبت به شوري مؤثر مي        

دهند. به نشان نميالعمل مشاشود. البته تمام گیاهان در شرایط یكسان آب و هوایي عكسخشك حساسیت زیادتر مي

یابد. عملیاتي كه به منظور حفظ محصول برخي از گیاهان، مستقل از شرایط آب و هوایي در اثر شوري یكسان تقلیل مي

توازن نمك در خاك بستگي كامل به بیالن صحیح آب دارد. بنابراین كنترل مؤثر شوري . حاصلخیزي خاك باید انجام داد

باشند. از جمله این عملیات عبارتند لیه عملیاتي است كه با استفاده از آب در ارتباط ميوابسته به نحوة مدیریت درست ك

 (5از : )

 ( تهیة زمین براي آبیاري1

 ( روش آبیاري2

 شودآبي كه به صورت آبیاري به زمین داده مي ( مقدار3

 ( شتشوي نمك4

 كش( خارج شدن نمك به وسیله زه5

 

 برداري از خاك :تسطیح و بهره

شود. اگر آب به طور یكنواخت در بندي زمین باعث توزیع یكنواخت آب در سطح زمین ميدقت در تسطیح و شیب        

هاي گود زمین، خاك بیش ترتیب در قسمتزمین پخش نشود، شستشو و خارج شدن نمك نیز یكنواخت نخواهد بود. بدین

برداري از خاك كه در جهت ایجاد كلیه عملیات بهره كند.یدا مياز اندازه شسته شده و نمك در نقاط مرتفع زمین تجمع پ

شرایط بهتر براي نفوذ آب به داخل آن بوده و ساختمان خاك را بهبود بخشد در كنترل شوري مؤثر خواهد بود. مالچي 

بدین  باشد.كردن سطح خاك یكي از عملیات مؤثر در كاهش تبخیر از سطح خاك و جلوگیري از تجمع نمك در آن مي

 (.5توان نمك اضافي را شسته و از زمین خارج ساخت )پذیري خاك نیز بهبود یافته باشد با شستشو ميلحاظ اگر نفوذ

 

 روش كاشت و تناوب :

پس از آبیاري بسته به وضع ناهمواري زمین، غلظت نمك در نقاط مختلف زمین یكسان نخواهد بود. حتي در         

سازد. در آبیاري نمك در بستر بذركاري شده جمع شده و جوانه زدن را با اشكال مواجه مي خاكهاي غیرشور نیز مقداري

شود كه نه تنها جوانه زدن بلكه هاي بین دو ردیف فارو و در مركز آن جمع مياي نمك عمدتًا روي پشتهجوي و پشته

شوند : از آن روشهاي مختلفي به كار گرفته ميدهد. براي مقابله با این مشكل هاي جوان را تحت تأثیر قرار ميرشد بوته

هاي كوتاه و غیره جمله آبیاري اضافي) در شرایطي كه تبخیر كم باشد مانند شیب ( اصالح روش كاشت، استفاده از پشته

شود. تجمع نمك در قسمت رأس تر از خط الرأس پشته كاشته ميمتر پایینبذر روي شیب و در حدود چند سانتي باشد.مي

تر عاري از نمك بوده و جوانه زدن با مشكل مواجه نخواهد هاي پایینباشد. لذا قسمتپشته و باالتر از خط بذركاري مي

بود.تناوب گیاهان زراعي یكي از عملیات بسیار مؤثر در كنترل شوري است. وارد كردن برخي از گیاهان )مانند برنج( 

ها هاي اضافي از منطقة توسعة ریشهسازد تا نمكن امكان را فراهم ميدر تناوب زراعي كه نیاز آبي فراواني دارد ای

شسته و از آن خارج گردد. وارد كردن گیاهان مقاوم به شوري در تناوب نیز در طي دورة شستشو و اصالح خاك مفید 

 (.5باشد )مي

 هاي آبیاري :روش

باشد ولي نمك در شرایط آبیاري باراني یكنواخت ميروش آبیاري از عملیات مهم كنترل شوري خاك است. توزیع         

ترتیب غلظت نمك  گیرد. بدیندر این روش آب مصرفي كمتر از حد معمول بوده و لذا شستشوي خاك كمتر صورت مي

شوند در مقایسه با آبیاري سطحي زیادتر است و هر هایي كه به روش باراني آبیاري ميدر الیة سطحي خاك در زمین
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اي اي تجمع نمك در منطقهدر آبیاري جوي پشته ار باید آبیاري اضافي صورت گرفته تا نمك اضافي شسته شود.چند یكب

هاي ها و قسمتكه حداكثر زیان را براي گیاه در بردارد زیاد است. در این شرایط قسمت اعظم نمك در روي پشته

رود استفاده از روش آبیاري نواري نسبت به مي یابد.در شرایطي كه احتمال شور شدن زمینبرجستة زمین تجمع مي

رود. در اثر كوتاه بودن فاصلة ها نیز از عوامل مؤثر بر شمار مياي برتري دارد. فاصلة بین آبیاريروش جوي پشته

ر تر شده و خطر آن براي گیاه كمتهاي مختلف رقیقشود تا محلول خاك نسبت به نمكها این امكان فراهم ميبین آبیاري

ها مترادف آبیاري شود. البته كوتاه شدن فاصله بینها كوتاهتر ميباشد. هر چه شوري خاك زیادتر باشد فاصلة بین آبیاري

 (.5باشد )تر آب و كاهش راندمان استفاده از آب ميبا تلف شدن مقدار زیاد

 

 توازن نمك و شستشوي خاك :

شود و ها وارد ميهاي محلولي كه به منطقة توسعه ریشهبین مقدار نمكبه منطور جلوگیري از شور شدن خاك باید         

هایي است كه وارد شود توازن برقرار باشد. از جایي كه آب مهمترین منبع نمكمقدار نمكي كه از آن منطقه خارج مي

حداقل خود تقلیل یابد ولي شود به رسد كه باید مقدار آبي كه به زمین داده ميشود در وهله اول چنین به نظر ميخاك مي

تجریه ثابت كرده است كه تنها راه جلوگیري از تجمع نمك این است كه عالوه بر آب آبیاري مقداري نیز به صورت 

 اضافي براي شستشوي نمك به خاك افزوده شود مگر آن كه بارندگي طبیعي بتواند این عمل را انجام دهد. بنابراین زارع

وست از یك طرف باید بیش از مقدار مورد نیاز زمین را آبیاري نكند تا از تلف شدن آب با دو مسأله متضاد روبر

جلوگیري به عمل آورده و مانع از باال آمدن سطح آب زیر زمیني شود و از طرف دیگر اگر آب اضافي به زمین داده 

زمیني به اندازة كافي پایین نشود شوري خاك افزایش خواهد یافت. شستشوي زماني مؤثر خواهد بود كه سطح آب زیر 

 گیرد :باشد. شستشوي به سه روش صورت مي

 الف( شستشو قبل از شروع فصل رشد از طریق غرقاب كردن مداوم خاك

 ب( غرقاب كردن از طریق كشت برنج

 ج( وارد كردن آب به طور متناوب و همراه با آب آبیاري در طي فصل رشد گیاه

رود بلكه یكي دیگر از هدفهاي آن جایگزین كردن آب شیرین آبیاري با ه كار نميشستشو فقط براي خارج كردن نمك ب

 (. 5آبهاي شور زیر زمیني است )

 

 كودپاشي :

پذیر است شوند ولي تأثیر آنها پس از شستشوي خاك امكانكودهاي شیمیایي در اراضي شور چندان مؤثر واقع نمي        

گردد. ها شسته و از منطقة توسعة ریشه خارج ميزیرا در هنگام شستشوي خاك اكثر مواد غذایي آن بخصوص نیترات

ب شور شدن زمین شود. این موضوع در مورد برخي از كودها استفاده زیاد از كودهاي شیمیایي ممكن است خود موج

تا  20درصد به  2سال پیاپي مقدار سدیم قابل تبادل خاك را از  27بیشتر مشهور است. استفاده از نیترات سدیم به مدت 

 (.5درصد رسانده است ) 30

 زهكشي :

شود. آب زیر زمیني در مناطق خشك به یني ميبه طور كلي آبیاري ممتد اراضي باعث باال آمدن سطح آب زیرزم        

مراتب شورتر از مناطق مرطوب است. موارد زیادي در دنیا وجود دارد كه در آنها آبیاري اراضي باعث باال آمدن سطح 

ایستابي تا عمق یك متري سطح خاك شده و به نحو بارزي از حاصلخیزي خاك كاسته است. بدین ترتیب اعمال آبیاري در 

كشي كشي را به دنبال خواهد داشت. در بعضي موارد شرایط به طور طبیعي براي زهخشك معمواًل مسائل زهمناطق 

كشي سطحي كه هدف آن خارج كشي باید انجام پذیرد، زهبراي خارج ساختن آب اضافي دو نوع زه زمین وجود دارد.

آن به داخل خاك و ایجاد یك سطح ایستابي در  نمودن مازاد آب سطحي ناشي از آبیاري و بارندگي و جلوگیري از نفوذ
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هاي اضافي كشي زیر زمیني به منظور كنترل عمق سطح ایستابي و خارج ساختن نمكها است و دیگري زهناحیة ریشه

شود كه ضریب هدایت هیدرولیكي خاك به اندازه كافي زیاد بوده و براي خارج خاك. این منظور فقط زماني حاصل مي

 (.      5زمیني خروجي مناسبي در منطقه وجود داشته باشد )شدن آب زیر 

 

 تشخیص اراضي شور و سدیك :

درصد باشد آن خاك نسبتًا شور به  3/0شوري براساس مقدار نمك خاك سنجیده شود. اگر مقدار نمك خاك حدود         

مقدار نمك حدود یك درصد باشد برسد شوري خاك متوسط و در زماني كه  7/0آید. چنانچه میزان نمك به حساب مي

دهد العمل نشان ميمحلول خاك عكس(OP) باشد. با توجه به این كه گیاه نسبت به فشار اسمزي شوري خاك زیاد مي

 25متر در موس بر سانتيكه بر حسب میلي (ECE)زیانهاي ناشي از شوري براساس هدایت الكتریكي عصاره اشباع 

محلول خاك رابطة مشخصي وجود دارد.  (OP)و  (ECE)بین  شود.د سنجیده ميشوگراد توصیف ميدرجه سانتي

غلظت نمك در عصاره اشباع حدودًا نصف غلظت محلول خاك در حد ظرفیت نگهداري و یك چهارم غلظت آن در نقطة 

را به شرایط گیري نمك در عصارة اشباع سازد تا نتایج اندازهپژمردگي است. رابطة مذكور این امكان را فراهم مي

 (.5واقعي مزرعه تعمیم داد)

 

 هاي اصالح :روش

 هاي شور و سدیك شامل مراحل زیر است :اصالح خاك        

 هاي محلول به وسیله شتشو با افزایش مقدار نسبتًا زیادي آب.الف( خارج ساختن نمك

م محلول و عوامل تولید كننده اسید به ب( جایگزین كردن سدیم قابل تبادل به وسیله كلسیم از طریق اضافه كردن كلسی

 زمین تا آهك خاك را به صورت محلول در آورد.

 ج( بهبود بخشیدن شرایط فیزیكي خاك.

 (5كشي زمین. )د( فراهم آوردن شرایط زه

 

 احیاي اراضي سدیك و شور سدیك :

تر از خاكهاي شور است. این خاكها غالبًا از ساختمان و اصالح خاكهاي سدیك شور نسبتًا مشكل و پر هزینه       

باشند ولي باشند و تا زماني كه شوري خود را حفظ كنند این خصوصیات را دارا ميپذیري خوبي برخوردار مينفوذ

اب كلسیم، این خاكها به خاكهاي سدیك غیرشور تبدیل هاي محلول به خصوص در غیدراثر شستشو و خارج شدن نمك

هاي كلسیم به صورت در هر دو نوع خاك باید نمك باشند.شوند كه داراي ساختماني پراكنده و نفوذپذیري بسیار كم ميمي

تبادل را را تشدید كند قبل از انجام عمل شستشو به خاك افزوده شود تا سدیم قابل  CaCoمحلول و یا موادي كه انحالل 

شود و شور افزایش كلسیم محلول مانع از تبدیل آن به خاك سدیك غیرشور مي –خارج سازد. در موردخاكهاي سدیك 

در خاكهایي كه از ابتدا به صورت سدیك غیرشور  آید.ترتیب از به هم پاشیدن ساختمان آن جلوگیري به عمل مي بدین

كند. دار تبدیل ميدار را به رس كلسیمذرات خاك خارج ساخته و رس سدیمباشند یون كلسیم، سدیم را از سطح باردار مي

 (. 5باشد )اینعمل نیز در جهت حفظ و پایداري ساختمان خاك مي

شود. موادي مانند گچ یا سولفات كلیسم كه به براي اصالح خاكهاي فوق معمواًل دو نوع ماده اصالحي به كار برده مي

جاد كرده و براي تمام انواع خاكها مناسب است و مواد تولید كننده اسید از قبیل، سولفات طور مستقیم كلسیم محلول ای

شود. باشند به كار برده ميآهن، سولفور آهن یا اسید سولفوریك كه فقط براي خاكهایي كه از نظر كربنات كلسیم غني مي

ماند. این عمل نشده است بدون اثر در خاك باقي ميها به اسید سولفوریك تبدیل سولفور تا زماني كه توسط میكروارگانیسم

ممكن است مدتي به درازا بكشد. مقدار ماده اصالح كنندة مصرفي بستگي به كیفیت آب آبیاري و مقدار سدیم قابل تبادل 
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متري سامتي 30تا  15اي باشد كه سدیم جذب شده در الیة خاك دارد. به طور معمول مقدار ماده اصالحي باید به اندازه

خاكهاي سدیك ممكن  توان همراه با آب آبیاري وارد زمین كرد.سطح خاك را جایگزین كند. مواد اصالحي محلول را مي

پذیري بیشتري دارند. لذا خاكهاي مذكور است در برابر آب باران غیرقابل نفوذ باشند حال آن كه در مقابل آب شور نفوذ

شود. این آب به ح كرد. بدین ترتیب كه ابتدا خاك با آب بسیار شور آبیاري ميتوان در یك مدت نسبتًا كوتاه اصالرا مي

 (.5شود )عنوان عامل انعقاد ذرات و نیز منبع تأمین كاتیونهاي دو ظرفیتي محسوب مي

  

 عملیاتي كه پس از اصالح باید به كار گرفته شوند:

 كودپاشي : 

سازد، لذا استفاده از كودهاي بلكه عناصر مفید را نیز خارج مي گرددشستشو نه تنها باعث خارج شدن عناصر مضر مي

 (.5كند )حیواني و كود سبز و كودهاي شیمیایي كمك مؤثري به رشد گیاه و بهتر كردن ساختمان خاك مي

 شخم :

هاي سخت و متر یا بیشتر( به عنوان اولین قدم پس از احیاي خاك از نظر شكستن كفهسانتي 70اقدام به یك شخم عمیق ) 

 (.5باشد )پذیري خاك مفید ميبهتر كردن نفوذ

 تناوب :

اعمال تناوب صحیح و استفاده از گیاهان مقاوم به شوري، چه در حین انجام عملیات اصالح و چه بعد از آن، توصیه  

باشند. سب ميها از این نظر منااي، یونجه، شبدر و برخي از چمنشود. آفتابگردان، چغندر قند، جو، ذرت خوشهمي

 3CaCoهایشان كه با به وسیله ریشه 2Coپذیري و هم از لحاظ ایجاد گیاهان مقاوم به شوري هم از لحاظ بهبود نفوذ

برنج از بهترین گیاهاني است كه در طي مراحل احیا  كند مؤثر است.كربنات كلسیم محلول ایجاد ميوارد عمل شده و بي

درصد پایین آورده  %50كرد ولي باید شوري خاك قبل از كشت برنج تا حدود توان آن را كشتو شستشوي خاك مي

 (.5توان كشت كرد )شود. پس از برنج به ترتیب شبدر، پنبه و چغندر قند را مي

 كشي : زه

كشي مناسبي در زمین احداث كرد در غیر این صورت چرخه شور و سدیك شدن خاك پس از اصالح حاك باید شبكه زه

 (.5وع شده و بار دیگر بزودي مراحل اصالح خاك باید تكرار شود )مجددًا شر

 

 اثرات شوري بر گیاه برنج :

بدلیل محدودیت منابع آب، دنیا تأکید بسیار زیادي بر استفاده مؤثرتر از منابع آبي حاضر و استفاده از آبهاي تلف         

راضي آبي موجود و افزایش تولیدات غذایي دارد. اعمال شده و آبهاي شور براي آبیاري و نیز پایداري، احیا و حفظ ا

مدیریت آبیاري و زهکشي مناسب کلید اساسي حفاظت منابع آب و خاک، حفظ کیفیت آنها و تداوم کشت آبي براي جبران 

کاهش  نیازهاي غذایي دنیا با توجه به افزایش جمعیت آن مي باشد. در این ارتباط راه کارهاي کاهش میزان آبشویي و نیز

رشد گیاه بطور مستقیم تحت تاثیر شوري خاک و . (8میزان دفع آبهاي شور حاصل ار آبیاري اهمیت ویژه اي دارد)

بطور غیرمستقیم تحت تاثیر شوري آب آبیاري است. با این وجود اغلب عکس العمل گیاه را نسبت به شوري آب آبیاري 

ایط عادي آبیاري، مقدار قابل مالحظه اي شستشو در طبقه فوقاتي بررسي مي کنند. این امر به این دلیل است که در شر

خاک که محل تراکم ریشه ها است صورت مي گیرد که در نتیجه شوري خاک الیه فوقاني بستگي زیادي به شوري آب 

نکاتي آبیاري پیدا مي کند. کشاورزي و آبیاري با آب شور یک کشاورزي معمولي نیست. براي موفقیت در این امر باید 

 ( :4را مد نظر قرار داد )

 انتخاب گیاه و سیستم مناسب زراعي -1

 جلوگیري از تجمع امالح در خاک -2
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 استفاده از روش هاي آبیاري و زهکشي مناسب -3

در هنگام استفاده از آب شور براي آبیاري باید تحمل گیاه به شوري، سیستم آبیاري، نوع مدیریت آبیاري، تناوب  آبیاري 

گي هاي خاک را در نظر گرفت. راهبرد استفاده از آب با مقادیر مختلف شوري براي آبیاري شامل رقیق سازي و ویژ

مي شود که در آن آب با کیفیت هاي متفاوت با منبع آب شیرین ترکیب مي شود. براي رقیق سازي شوري خاک بطور 

اي گیاه استفاده مي شود و یا استفاده از آبهاي با متناوب از آب با کیفیت مناسب براساس قابل دسترس بودن آن و نیازه

گردد. انتخاب هر یک از راهکارهاي فوق بستگي به سطح کیفیت مناسب در طي مراحل بحراني فصل رشد استفاده مي

منفعت دارد. رشد و عملكرد گیاه  -شوري آب، تحمل نسبي گیاه در مراحل مختلف رشد، ویژگي هاي خاک و تحلیل هزینه

ایش تنش شوري تحت تاثیر قرار مي گیرد. هنگامیكه شوري آب آبیاري تا حد آستانه افزایش مي یابد عملكرد گیاه با افز

كاهش پیدا نمي كند. منظور از شوري آستانه شوري است كه گیاه تا آن میزان شوري آب آبیاري یا خاك را بدون كاهش 

 ستانه رشد و عملكرد گیاه تحت تاثیر قرار گرفته و كاهش عملكرد تحمل مي كند. با افزایش شوري به بیشتر از حد آ

 (. 4مي یابد )

( با بررسي توأم پتانسیل ماتریک و اسمزي بر رشد ریشه و شاخ و برگ گندم مشاهده 1979) "بورسما"و  "سپاسخواه"

انسیل ماتریک پژمردگي نمودند که در شرایط پتانسیل اسمزي کم، گیاه پژمرده نمي شود در حالي که در همان مقدار از پت

در گیاه مشاهده مي شود. از این مشاهده استنتاج نمودند که کاهش رشد گیاه در اثر کاهش پتانسیل ماتریک، بیشتر از 

شرایط آب و هوایي نامناسب مثل دماي باال یا رطوبت کم، واکنش گیاه به شوري را  (.9کاهش پتانسیل اسمزي است )

کاهش آب قابل دسترس و افزایش تنش آبي از طریق تأثیر بر پتانسیل آب برگ، بر گیاه تغییر مي دهد. شوري از طریق 

 ( . 12تأثیر گذار است )

( استفاده از آب شور را با رژیمهاي مختلف آبیاري بر تولید گندم در گرگان طي دو سال 1384) "همایي"و  "کیاني"

توان از آب شور زهکش هاي منطقه به نحو مطلوب براي زراعي بررسي کردند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که مي 

آبیاري اراضي استفاده برده و مقدار آب غیر شور صرفه جویي شده را در مناطق دیگر بکار برد. عملکرد گندم در بدون 

درصد کاهش داشته  8و  12در سال هاي اول و دوم بترتیب  dS m-1 2/14تنش شوري  نسبت به تیمار با شوري 

است. همچنین بررسي دو ساله توزیع شوري در نیمرخ خاک نشان داد که شوري در زمان برداشت گندم بدلیل کاهش 

نزوالت جوي، تبخیر زیاد و افزایش سطح آب زیر میني در مناطقي که مشکل زهکشي دارند نسبت به ابتداي سال 

درصدي در  25ا در الیه سطحي خاک افزایش داشت. همچنین نتایج تأثیر تنش آبي نشان داد که تنها با كاهش خصوص

درصد از آب مورد  25درصد بوده است. در نتیجه با کاهش  8و  12مقدار آب بترتیب کاهش محصول در طي دو سال 

گشته، ضمن اینکه عملکرد آن کاهش قابل  میلیون مترمکعب آب ذخیره 300نیاز گندم در منطقه مورد بررسي حدود 

 (.7مالحظه اي نداشت )

باشد. در  شوري باعث بروز مسایل و مشكالت زیادي در مناطق وسیعي از اراضي كشاورزي جهان از جمله ایران می

اراضي از نعمت آب وخاك مناسب بهره مند هستند ولي مناطق زیادي از این  استان برنج خیز مازندران نیز اكثر اراضي

درصد از كل اراضي شالیكاري این  14هزار هكتار 30این مناطق با وسعت  از معضل شوري خاك و آب رنج مي برند.

استان را تشكیل مي دهد. این درحالی است که هرگونه شوری آب و یا خاک باعث توقف رشد وکاهش عملکرد شده و در 

اراضی شور به دلیل کاهش جذب آب گیاهان عمومًا عالئمی در  (.8نتیجه آن کشاورزان متحمل ضرر زیادی می شوند )

مشابه شرائط تنش خشکی را نشان   می دهند. صرف نظر از منبع شوری ّآب آبیاری، شوری در دوره رشد رویشی 

باعث تاخیردر گلدهی و رسیدگی و کاهش تعداد پنجه ودر مرحله رشد زایشی باعث پوکی دانه برنج می شود. اثرات این 

ر عملکرد در شرایط هوای گرم و تبخیر زیاد بیشتر می شود. بدون توجه به فصل سال شوری در هر مرحله از تنش ب

رشد ، باعث کاهش عملکرد، تعداد خوشچه، وزن صد دانه و افزایش  عقیمی خوشه تمامي ارقام برنج می شود ولی 

گر غالت وابستگی زیادی به تعداد پنجه حساس ترین دوره در زمان تشکیل خوشه می باشد. عملکرد برنج مشابه دی
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بارور) خوشه( دارد. عمق زیاد ایستابی در اوائل رشد باعث کاهش تعداد پنجه می شود، لذا باید در شرایط آب شور عمق 

برنج گیاهی کامال حساس به شوری آب وخاک است. این حساسیت به قدری است که   .سانتی متر باشد 10آب کمتر از 

 (.7شور بکارگیری آب با کیفیت خوب و غیر شور نیز باعث کاهش محصول می شود )حتي در اراضی 

( اثر شوري آب آبیاري را بر رشد و عملکرد برنج بررسي کردند. تحلیل وزن دانه در هر 2000) "شانون"و  "زنگ"

صفات بطور معني داري  گیاه، وزن دانه در خوشه، تعداد خوشه چه هاي هر خوشه، تعداد پنجه هر گیاه نشان داد که این

 -کاهش مي یابند. با توجه به کاهش قابل مالحظه رشد دانهال در درجه dS m 4/3-1با افزایش سطح شوري به بیشتر از 

و باالتر( هستند مي توان نتیجه گرفت که در غلظت  dS m 5/4-1روز تجمعي باال در بذرهایي که در سطح شوري باال )

( گیاه مي تواند تنش شوري را به مدت طوالني تحمل کند قبل از اینکه کاهش  dS m 4/3-1هاي کم نمک )کمتر از 

 (.9معني داري در رشد آن اتفاق افتد )

چه در هر خوشه برنج با ( طي مطالعاتي اظهار داشتند که وزن هزار دانه و تعداد خوشه2001) "واپرایز"و  "آچ"

ر شوري را بر برنج در مرحله خوشه دهي گزارش کردند. آبیاري شوري آب به شدت کاهش مي یابد. آنها شدیدترین اث

 غرقابي برنج هنگامي كه شوري آب آبیاري کمتر از
1-dS m 2  است، عملکرد را کاهش نمي دهد ولي در شوري هاي بیشتر از این مقدار و چنانچه در مرحله خوشه دهي

 (.9کاهش دهد ) dS m)-1(هر واحد افزایش شوري  به ازاي  t ha 1-1شوري اعمال گردد، عملکرد را مي تواند تا 

( اثر شوري آب را در مراحل مختلف رشد برنج بررسي کردند. حساس ترین مرحله رشد 2001و همكاران ) "زنگ"

دهي است. این روزه بین سه برگي تا آغاز خوشه دهي و یا بین آغاز  ساقه رفتن تا خوشه 20گیاه به شوري در دوره 

متفاوت این گیاه را در مراحل مختلف رشد نشان مي دهد. بنابراین مدیریت مناسب در اعمال زمان شوري نتایج حساسیت 

 (.  9مي تواند تا حد زیادي از کاهش عملکرد جلوگیري بعمل آورد )

و  dS m 9/8-1جوانه مي زند. در هدایت الکتریکي  dS m 5/4-1بذر برنج بطور معمول در هدایت الکتریکي 

 dS m-1تا  dS m 9/8-1بیشتر جوانه زني تا حدود زیادي به تأخیر مي افتد. بذرهایي که در محلول با هدایت الکتریکي 

درصد آنها جوانه مي  70تا  60قرار مي گیرند، وقتي با آب مقطر شسته و در کاغذ صافي نمناک قرار مي گیرند،  5/25

 زنند. در هدایت الکتریکي

1-dS m 9/8  ، وزن خشک ساقه حدود
3
1

،  dS m 2/7-1کاهش مي یابد. وزن خشک خوشه ها در هدایت الکتریکي   

 (.13کاهش زیادي خواهد داشت )

 

 نتایج و بحث :

 ( با بررسي برهمكنش شوري و كم آبیاري بر رشد و عملكرد برنج به نتایج زیر دست یافت: 1385) "یوسفي"

در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز انجام گرفت. خاک مورد استفاده این پژوهش، به منظور کنترل همه عوامل، 

در این تحقیق از ایستگاه تحقیقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز واقع در روستاي کوشکک برداشت شد. کشت طي 

مارهاي مورد مطالعه و در چهار تکرار در قالب طرح بلوکهاي کامال تصادفي انجام شد. تی1385و 1384دو سال متوالي 

، آبیاري متناوب با (W1)، آبیاري متناوب با دور یک روز  (W0)شامل فاكتور آبیاري: تیمار آبیاري غرقابي پیوسته 

 dS, تیمار با شوري  0(S( dS m 6/0-1و فاكتور شوري  شامل پنج سطح, تیمار شاهد با شوري  W)2(دور دو روز 
1-m 5/1 )1(S ,1-dS m 3 )2(S ,1-dS m 5/4 )3(S  1و-dS m 6 )4(S   و تیمار شاهد با شوري  1384در سال
1-dS m 6/0 )0(S ,1-dS m 5/1 )1(S ,1-dS m 5/2 )2(S ,1-dS m5/3 )3(S  1و-dS m 5/4 )4(S    در سال

بود. رقم کشت شده قصرالدشتي )کامفیروزي( در گلدان، تحت شرایط گلخانه اي و طي دو سال متوالي صورت  1385

 (.9ت )گرف
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 تأثیر شوري بر عملكرد دانه برنج :

و  0W0Sنتایج بررسي وزن دانه در تیمارهاي مختلف نشان مي دهد كه در مورد عملکرد دانه بین تیمارهاي          

1W0S   0وW1S  0تفاوت معني داري دیده نمي شود ولي بین تیمارهايW0S  2وW0S  تفاوت معني داري وجود دارد و

( از نظر عملکرد 2004این نشان دهنده حساسیت زیاد برنج به آبیاري است. طبق پژوهش هاي پیرمرادیان و همكاران، )

 dSدانه بین آبیاري غرقابي و متناوب دو روز تفاوت معني داري وجود ندارد. همچنین با افزایش شوري آب آبیاري به 
1-m 3 )2(S 0ري غرقابي عملکرد تفاوت معني داري با تیمارهاي گروه در آبیاS  1وS  نشان مي دهد ولي در آبیاري

غیر غرقابي مخصوصا با دور دو روز كاهش محصول دانه چشمگیر نیست و این به این معني است که هنگامیکه شوري 

مناسبي نیست در حالیکه تیمارهاي ( روش آبیاري غرقابي روش dS m 5/1-1آب آبیاري به بیشتر از حد آستانه مي رسد)

1W2S  2وW2S  2با همین شوري آب آبیاري از نظر عملکرد تفاوت معني داري باW0S  ،1W1S  2وW1S  .ندارند

بنابراین با افزایش شوري آب آبیاري به حد آستانه شوري،  تنش آبي براي گیاه مفید بوده و از کاهش عملکرد تا حدودي 

و  1W2Sداري با عملکرد وجود دارد و از نظر آماري تفاوت معني 2W3Sو  1W3Sارهاي جلوگیري مي کند. در تیم

2W2S  ندارد که این نشان دهنده این است كه با افزایش شوري از آستانه، در صورتي که تنش آبي به گیاه وارد شود )آب

 (.9شور كمتري بكار برده شود( بدلیل کاهش شوري در منطقه ریشه عملکرد افزایش مي یابد )

عني داري دیده نمي شود ولي تفاوت م 0W1Sو   1W0Sو  0W0Sدر مورد عملکرد دانه بین تیمارهاي 1385در سال 

 dS m 5/2-1تفاوت معني داري وجود دارد. همچنین با افزایش شوري آب آبیاري به  2W0Sو  0W0Sبین تیمارهاي 

)2(S  0در آبیاري غرقابي عملکرد تفاوت معني داري با تیمارهاي گروهS  1وS  نشان مي دهد ولي در آبیاري غیر

محصول دانه چشمگیر نیست و این به این معني است که هنگامیکه شوري آب  غرقابي مخصوصا با دور دو روز كاهش

با همین  2W2Sو  1W2Sآبیاري به حد آستانه مي رسد، روش آبیاري غرقابي روش مناسبي نیست در حالیکه تیمارهاي 

ندارند. بنابراین با افزایش شوري  2W1Sو  2W0S  ،1W1Sشوري آب آبیاري از نظر عملکرد تفاوت معني داري با 

 (. 9آب آبیاري به حد آستانه شوري، کم آبیاري براي گیاه مفید بوده و از کاهش عملکرد تا حدودي جلوگیري مي کند )

 

 تأثیر شوري بر عملكرد كاه و كلش برنج :

تفاوت معني  0W1Sو  0W0Sنتایج بررسي وزن کاه و کلش در تیمارهاي مختلف نشان مي دهد كه بین تیمارهاي     

 0Sدار است. یعني با افزایش شوري وزن کاه و کلش افزایش مي یابد. در تیمارهاي کم آبیاري با دور یك روز بین گروه 

 ،1S  2وS  تفاوت معني داري از نظر کاه و کلش بین تیمارهاي مختلف وجود ندارد ولي در شوري هاي بیشتر تفاوت

تفاوت معني دار است. یعني با افزایش شوري وزن  0W1Sو  0W0Sبین تیمارهاي  5138معني دار مي شود. در سال 

تفاوت معني داري از نظر  3Sو  1S ،2Sکاه و کلش افزایش مي یابد. در تیمارهاي کم آبیاري با دور یك روز بین گروه 

ر كلي با افزایش شوري تفاوت معني دار مي شود. بطو 4Sوزن کاه و کلش بین تیمارهاي مختلف وجود ندارد ولي در

مي باشد. این  3Sو  1S  ،2Sوزن كاه و كلش افزایش یافته است بطوریكه باالترین وزن كاه و كلش مربوط به تیمارهاي 

 (.9نیز همخواني دارد ) 1384نتایج با نتایج سال 

 

 

 تأثیر شوري بر وزن هزار دانه برنج :

،  0Sبین تیمارهاي گروه  2Wو  1Wنتایج بررسي وزن هزار دانه در تیمارهاي مختلف نشان مي دهد كه در تیمارهاي 

1S  2وS  تفاوت معني داري از نظر وزن هزار دانه وجود ندارد بنابراین با افزایش شوري آب آبیاري تا حد آستانه

(1-dS m 5/1وزن هزار دانه تفاوت معني داري ندارد. د ) 0ر تیمارهاي كم آبیاري با دور دو روز بین گروهS  ،1S  ،

2S  3وS  4تفاوت معني داري وجود ندارد ولي بین این تیمارها با تیمارS  تفاوت معني دار است. بطورکلي افزایش
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شوري موجب کاهش وزن هزاردانه مي شود و اعمال همزمان شوري و کم آبیاري وزن هزاردانه را به میزان کمتري 

و  0S  ،1S  ،2Sدر تیمارهاي كم آبیاري با دور یك روز و دو روز بین تیمارهاي گروه 1385دهد.در سال هش ميکا

3S  تفاوت معني داري از نظر وزن هزار دانه وجود ندارد بنابراین با افزایش شوري آب آبیاري تا حد آستانه، وزن هزار

تفاوت معني دار  2Sبا تیمارهاي گروه  2W4Sو   1W3S  ،2W3S ،1W4Sداري ندارد. همچنین بین دانه تفاوت معني

در تیمارهاي غرقابي موجب کاهش معني دار در وزن هزار  dS m 5/2-1نیست. بطورکلي افزایش شوري به بیشتر از 

 (.9گردد )شود در صورتیكه در تیمارهایي كه تنش كم آبیاري وجود دارد، تفاوت معني داري مشاهده نميدانه مي

 شوري بر تعداد خوشه در بوته برنج : تأثیر

تفاوت معني  0W1Sو  0W0Sنتایج بررسي تعداد خوشه در بوته در تیمارهاي مختلف نشان مي دهند كه  بین تیمارهاي  

تفاوت معني داري وجود دارد. در تیمارهاي گروه  4Sو  2S  ،3Sداري وجود ندارد ولي بین این تیمارها با تیمارهاي 

1W  2وW  0بین تیمارهايS  ،1S ،2S  3وS  3تفاوت معني داري وجود ندارد و همچنین بین تیمارهايS  4وS  نیز در

در 1385تفاوت معني دار است. در سال  4Sبا تیمارهاي  2Sو  0S ،1Sاین گروه تفاوت معني دار نیست ولي بین 

،  0S  ،1Sاد خوشه در بوته بین تیمارهاي گروه تیمارهاي آبیاري متناوب با دور یك روز تفاوت معني داري از نظر تعد

2S  ،3S  4وS  0وجود ندارد در صورتیكه در تیمارهاي آبیاري متناوب با دور دو روز بین تیمارهايS  ،1S  ،2S  و

3S  تفاوت معني دار نیست بطوركلي با افزایش شوري از حد آستانه اعمال تنش آبي موجب تفاوت معني دار در افزایش

 (.9خوشه در بوته نسبت به حالت غرقابي مي گردد )تعداد 

 

 تأثیر شوري بر در صد دانه هاي پوك برنج :

کمترین پوکي و در  1Sو  0Sهاي پوک در تیمارهاي مختلف نشان مي دهند كه در تیمارهاي نتایج بررسي درصد دانه

 اند. همچنین بین این تیمارها با تیمارهاي در صد پوک فرض شده 100که عملکردي وجود ندارد   4Sو  3Sتیمارهاي 

1W3S 2وW3S 1داري از نظر درصد پوکي وجود دارد. از طرفي بین تیمارهاي تفاوت معنيW3S  2وW3S  و

داري وجود ت معنيتفاو 1Sو  0Sداري وجود ندارد ولي با تیمارهاي گروه تفاوت معني 2W2Sو  1W2Sتیمارهاي 

گردد ولي در تیمارهایي كه هاي پوك ميدارد. بطور كلي افزایش شوري و نیز اعمال تنش آبي باعث افزایش درصد دانه

گردد بطوریكه هاي پوك ميشوري آنها باالتر از حد آستانه است، اعمال تنش كم آبیاري مالیم موجب كاهش درصد دانه

و   1W3Sاست و این تفاوت در تیمار  0Wكمتر از   2Wو  1Wهاي پوك تیمارهاي درصد دانه 4Sو  3Sدر تیمار 

2W3S 1دار است هرچند كه در معنيW4S  2وW4S  0نسبت بهW4S  در 1385معني دار نشده است. در سال

در حالیكه بین شت تفاوت معني داري از نظر در صد پوكي وجود ندار 1Sو  0Sتیمارهاي آبیاري متناوب بین تیمارهاي 

0W0S  0وW1S 2دار بود. بین تیمارهاي تفاوت معنيS ،3S   4وS  در آبیاري متناوب و غرقابي تفاوت معني داري از

 (.  9شد ) در صد پوكي نظر در صد پوكي وجود دارد. بطور كلي افزایش شوري موجب افزایش

 

 تأثیر شوري بر وزن ریشه برنج :

تفاوت معني داري  2Sو  0S  ،1Sدهند كه بین تیمارهاي نتایج بررسي وزن ریشه در تیمارهاي مختلف نشان مي        

تفاوت معني دار است. نکته قابل ذکر این  0Sبا  4Sو  3Sبین سطوح مختلف آبیاري مشاهده نمي شود ولي بین تیمارهاي 

ش آبي داشته اند و این بدین معني است که با ایجاد تنش آبي در گیاه است که حداکثر وزن ریشه در تیمارهایي است که تن

از نظر 1385مقدار ریشه افزایش یافت تا گیاه قادر به جبران جذب آب از خاک در مقایسه با حالت اشباع باشد. در سال 

 1Sو  0Sوه بین تیمارهاي گر 1W0Sوجود داشت. بجز در تیمار  1W0Sو  0W0Sوزن ریشه تفاوت معني داري بین 

نیز تفاوت معني داري وجود ندارد  3Sو  2Sتفاوت معني داري وجود ندارد و همچنین در آبیاري متناوب بین تیمارهاي 
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تفاوت معني دار است. بطور كلي تنش شوري موجب  4Sو نیز با تیمار   1Sو  0Sولي بین این تیمارها با تیمارهاي 

 (. 9ایش وزن ریشه مي گردد )كاهش وزن ریشه و تنش كم آبیاري موجب افز

( انجام شد و در آن اثر شوري بر رشد و عملكرد سه رقم حسن سرایي، 1375) "كاووسي"پژوهش مشابهي توسط 

 خزر و سفیدرود بررسي شده است كه نتایج در زیر ارائه مي گردد: 

 اجرا در آمد. فاكتورهاي ایناین آزمایش بصورت فاكتوریل و در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار به 

 آزمایش عبارتنند از سطوح شوري و رقم مورد كاشت.

 فاكتور شوري داراي شش سطح بشرح زیر است :

1T-  با( آب كانالEC  دسي 5/1معادل.)زمنس بر متر 

2T-  با( آب آبیاريEC دسي 2معادل.)زمنس بر متر 

3T-  با( آب آبیاريEC دسي 4معادل.)زمنس بر متر 

4T-  با( آب آبیاريEC دسي 6معادل.)زمنس بر متر 

5T-  با( آب آبیاريEC دسي 8معادل.)زمنس بر متر 

6T-  با( آب آبیاريEC دسي 10معادل .)زمنس بر متر 

 (.  6باشد )سپیدرود مي -3V     خزر     -2V          حسن سرایي   -1V      فاكتور واریته شامل : 

 

 برنج :ارقام تأثیر شوري بر عملكرد دانه *** 

دهد كه اثر خطي و اثر درجه دوم شوري بر روي عملكرد ارقام برنج مورد تجزیه واریانس عملكرد  نشان مي     

دار بوده است لذا با توجه به این مسئله براي هر رقم بطور جداگانه مطالعه و اثر متقابل شوري بر روي رقم نیز معني

 (.6گیرد )واریانس صورت ميتجزیه 

 

 تأثیر شوري بر عملكرد رقم سپیدرود: -

دهد كه اختالف بین تیمارها و اثر خطي و درجه دوم شوري بر روي عملكرد جدول تجزیه واریانس عملكرد نشان مي  

كه بین تیمار با دهد هاي عملكرد رقم سپیدرود نشان ميمقایسه میانگین دار بوده است.در سطح احتمال یك درصد معني

داري در سطح احتمال یك درصد وجود دارد. از زیمنس بر متر اختالف اثر معنيدسي 2و تیمار با شوري  5/1شوري 

زیمنس بر دسي 8زیمنس بر متر كه با تیمار با شوري دسي 6آید كه به غیر از تیمار با شوري این نتایج همچنین بر مي

(. جدول تجزیه رگرسیون عملكرد 6اند )تیمارها در گروههاي متفاوتي قرار گرفتهمتر در یك گروه قرار گرفت، بقیه 

دهد كه رگرسیون درجه دوم شوري با عملكرد دانه رقم سپیدرود، در سطح احتمال یك درصد رقم سپیدرود نشان مي

زیمنس دسي 2، درصد افت محصول 10باشد. شوري آستانه كاهش محصول براي رقم سپیدرود با معیار دار ميمعني

 (. 6متغیر بوده و بستگي به میزان شوري دارد ) ECباشد و میزان افت عملكرد به ازاي هر واحد افزایش بر متر مي

 

 تأثیر شوري بر عملكرد رقم حسني : -

دهد كه اختالف بین تیمارها و رابطه خطي شوري با عملكرد دانه رقم جدول تجزیه واریانس عملكرد نشان مي        

زمنس بر متر دسي 2و تیمار با شوري  5/1دار است. بین تیمار با شوري سرایي در سطح احتمال یك درصد معنيحسن

نیز در گروه مشترك دیگر   6Tو  5Tیك گروه و تیمارهاي در  4Tو  3Tداري وجود ندارد و تیمارهاي اختالف معني

باشد. دار ميسرایي در سطح احتمال یك درصد معنياند. رگرسیون خطي شوري با عملكرد دانه در رقم حسنقرار گرفته

EC زیمنس بر دسي 45/2افت عملكرد( در حدود  %10سرایي )براساس آستانه كاهش محصول براي عملكرد رقم حسن

 (.6باشد )درصد مي 5/11حدود  ECمتر و میزان افت محصول به ازاي هر واحد افزایش در 
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 تأثیر شوري بر  عملكرد رقم خزر : -

باشد بنابراین دار ميوري با عملكرد در سطح احتمال یك درصد معنياختالف بین تیمارها و همچنین رابطه خطي ش        

 دار است.باشد و روابط درجه دوم و درجه سوم غیرمعنيرابطه شوري با عملكرد رقم خزر از نوع خطي مي

 و تیمار 4Tو  3Tزیمنس بر متر و بین تیمار دسي 2و تیمار با شوري  5/1بین تیمار با شوري 

5T  6باT  5داري وجود ندارد. تیمارهاي معني اختالفT 6وT  اند. رگرسیون ترین سطح عملكرد قرار گرفتهدر پایین

آستانه كاهش محصول  ECدار بوده است. خطي شوري با عملكرد دانه در رقم خزر در سطح احتمال یك درصد معني

فت عملكرد به ازاي هر واحد زمنس بر متر و میزان ادسي 3/2درصد افت عملكرد(  10براي این رقم )براساس 

 (.6باشد )درصد مي 2/14در حدود  ECافزایش

 

 برنج :ارقام ثر ؤهاي متأثیر شوري بر روي تعداد پنجه*** 

 (.6هاي موثر شده است )بطور كلي افزایش شوري محلول خاك، باعث كاهش تعداد پنجه     

 

 زني رقم سپیدرود :تأثیر شوري بر پنجه -

هاي موثر در رقم سپیدرود در سطح دهد كه رابطه خطي شوري با تعداد پنجهها نشان ميتجزیه واریانس تعداد پنجه        

هاي پنجه نشان باشند. مقایسه میانگیندار ميباشد و روابط درجه دوم به باال غیر معنيدار مياحتمال یك درصد معني

دار ندارند و در یك گروه مشترك قرار با یكدیگر اختالف معني 4Tو  2T  ،3Tو 1Tدهد كه در این رقم تیمارها مي

باشد. شوري آستانه دار ميترین تعداد پنجه را تولید نمود، معنيكه پایین  6Tگیرند ولي اختالف این تیمارها با تیمار مي

 (.6باشد )مي بر مترزیمنس دسي 9/4درصد افت پنجه(  10هاي موثر در رقم سپیدرود )براساس كاهش پنجه

 

 سرایي :زني رقم حسنتأثیر شوري بر پنجه -

دار بوده است. مقایسه معنيهاي مؤثر غیرسرایي از نظر تاثیر بر روي تعداد پنجهاختالف بین تیمارها در رقم حسن        

داري نداشته رایي اثر معنيسهاي مؤثر در رقم حسندهد كه شوري بر روي تعداد پنجههاي پنجه نیز نشان ميمیانگین

اند ولي نسبت به بقیه تیمارها اختالف هاي مؤثر بیشتري تولید نمودهپنجه 2Tو 1Tاست و علیرغم اینكه تیمارهاي 

 (.6اند )داري ندارند و همه تیمارها در یك گروه مشترك قرار گرفتهمعني

 زني رقم خزر :تأثیر شوري بر پنجه -

هاي موثر در رقم خزر در دهد كه اثر شوري بر روي تعداد پنجههاي موثر نشان ميتجزیه واریانس تعداد پنجه        

 (. 6باشد )دار ميسطح احتمال یك درصد معني

 

 برنج :ارقام  یتأثیر شوري بر روي ارتفاع گیاه*** 

 تأثیر شوري بر ارتفاع  رقم سپیدرود : -

دار است. میانگین تیمارهاي رتفاع گیاه برنج رقم سپیدرود در سطح احتمال یك درصد معنيشوري بر روي ا       

زیمنس برمتر اثر مشابهي بر روي ارتفاع گیاه داشت و در دسي 2و  5/1مختلف نشان مي دهد كه تیمارهاي با شوري 

ري داشته و در گروههاي دیگر واقع دااند. بقیه تیمارها با این دو تیمار اختالف معنيیك گروه مشترك قرار گرفته

آستانه كاهش ارتفاع  ECداري را در سطح احتمال یك درصد نمایان ساخت، اند. واریانس رگرسیون خطي معنيشده

 (.6باشد )زمنس بر متر ميدسي 9/5گیاه براي رقم سپیدرود 
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 سرایي :تأثیر شوري بر ارتفاع رقم حسن -

دار بوده است. این اثر مانند اثر شوري بر روي اثر شوري بر روي ارتفاع این رقم در سطح احتمال یك درصد معني 

هاي باشد. مقایسه میانگیندار ميمعنيباشد و اثرات درجه دوم و به باالتر غیرارتفاع گیاه رقم سپیدرود یك اثر خطي مي

زیمنس بر متر از نظر تاثیر بر روي ارتفاع گیاه، فاقد اختالف دسي 2و  5/1ي داد كه تیمارها با شورارتفاع گیاه نشان مي

توان اند. در واقع ميبود و مشتركًا در یك گروه  قرار گرفت و تیمارهاي بعدي نیز در یك گروه مشترك دیگر قرار گرفته

اند. رگرسیون خطي ایجاد نموده زیمنس بر متر بیشترین ارتفاع را در این رقمدسي 2و  5/1گفت تیمارهاي با شوري 

آستانه كاهش  ECدار بوده است. شوري با ارتفاع گیاه نیز در تجزیه واریانس رگرسیون در سطح احتمال یك درصد معني

 (.6)باشدزینس بر متر ميدسي 9/5دود درصد افت ارتفاع در ح 10سرایي بر اساس ارتفاع براي رقم حسن

 

 خزر :تأثیر شوري بر ارتفاع رقم  -

دهد كه در رقم خزر اثر شوري بر روي ارتفاع گیاه در سطح احتمال یك تجزیه واریانس ارتفاع گیاه نشان مي        

باشد و رابطه خطي شوري در سطح احتمال یك درصد و رابطه درجه دوم آن نیز در سطح احتمال دار ميدرصد معني

 6و  4، 2، 5/1آید كه تیمارهاي با شوري اي ارتفاع گیاه  چنین بر ميهباشد. از مقایسه میانگیندار ميپنج درصد معني

 10و  8زیمنس بر متر از نظر تاثیر بر روي ارتفاع گیاه، در یك گروه مشترك قرار گرفته و تیمارهاي با شوري دسي

آستانه  ECاند. گرفتهاند در گروه مشترك دیگر قرار زیمنس بر متر كه ارتفاع كمتري را در این رقم ایجاد نمودهدسي

 (.6باشد)زیمنس بر متر ميدسي 7/6درصد افت ارتفاع، در حدود  %10كاهش ارتفاع براي رقم خزر براساس 

 

 برنج :ارقام تأثیر شوري بر روي طول خوشه *** 

 تأثیر شوري بر طول خوشه رقم سپیدرود : -

باشد. دار مياثرات درجه دوم و سوم آن غیر معنيتاثیر شوري روي طول خوشه این رقم از نوع خطي بود و         

زمنس بر دسي 6و  4، 2، 5/1اي بر روي طول خوشه دارد. با وجود این تیمارهاي با شوري افزایش شوري اثر كاهنده

 (.6متر از نظر تاثیر بر روي طول خوشه در یك گروه مشترك قرار گرفتند )

 

 :سرایي تأثیر شوري بر طول خوشه رقم حسن -

آستانه كاهش  ECباشد. دار ميرگرسیون خطي شوري با طول خوشه این رقم در سطح احتمال یك درصد معني        

 (.6باشد )زیمنس بر متر ميدسي 7/3درصد( در حدود  10سرایي )به میزان طول خوشه در رقم حسن

 

 : تأثیر شوري بر طول خوشه رقم خزر -

باشد و این اثر از نوع خطي دار مياثر شوري بر روي طول خوشه رقم خزر در سطح احتمال پنج درصد معني        

هاي طول باشد. مقایسه میانگیندار ميبوده و اثرات درجه دوم و درجه سوم شوري بر روي طول خوشه خزر غیر معني

نیز   6Tو  5Tدر یك گروه مشترك و تیمارهاي  5Tو  1T ،2T ،3T، 4Tخوشه نشان مي دهد كه در این رقم تیمارهاي 

  ECدر گروههاي دیگر قرار گرفتند. با وجود این روند كاهش طول خوشه از شوري كم به شوري زیاد مالحظه گردید.

 (.6باشد )زیمنس بر متر ميدسي 5/3درصد افت(  10آستانه كاهش طول خوشه در رقم خزر )براساس 

 

 برنج : ی ارقامهاهاي پوك به كل دانهنسبت دانه تأثیر شوري بر*** 

كي در ارقام مورد مطالعه شده توان گفت افزایش شوري باعث افزایش نسبت پوآید ميبطور كلي چنانكه در زیر مي

 (.6)است
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 هاي رقم سپیدرود :تأثیر شوري بر پوكي دانه -

باشد با وجود اینكه با دار ميها در سطح احتمال پنج درصد معنيهاي پوك به كل دانهاثر شوري بر روي نسبت دانه        

از این نظر با یكدیگر  4Tو1T ،2T ،3Tیابد ولي تیمارهاي ها افزایش ميهاي پوك به كل دانهافزایش شوري نسبت دانه

زیمنس بر متر در دسي 10و 8گیرند و تیمارهاي با شوري داري ندارند و در یك گروه مشترك قرار مياختالف معني

 35/2درصد افزایش( در حدود  %10آستانه افزایش نسبت پوكي )براساس  ECگیرند. هاي بعدي قرار ميگروه

 (.6باشد )زیمنس برمتر ميدسي

 

 سرایي :هاي رقم حسنشوري بر پوكي دانهتأثیر  -

دهد كه اثر سطوح مختلف شوري بر روي نسبت پوكي در رقم تجزیه واریانس شوري بر روي نسبت پوكي نشان مي      

 (.6هاي آماري صرفنظر گردید )باشد لذا از ادامه بررسيدار ميسرایي غیر معنيحسن

 

 :هاي رقم خزر تأثیر شوري بر پوكي دانه -

ها در رقم خزر در سطح احتمال یك درصد هاي پوك به كل دانهاثر سطوح مختلف شوري بر روي نسبت دانه      

دار بود هاي پوك در سطح احتمال یك درصد معنيباشد. اثرات خطي و درجه دوم شوري بر روي نسبت دانهدار ميمعني

دهد ها نشان ميهاي پوك به كل دانههاي نسبت دانهیسه میانگینباشد. مقادار ميولي اثرات درجه سوم و باالتر غیرمعني

از  4Tو1T ،2T ،3Tیابد. با وجود این بین تیمارهاي ها افزایش ميهاي پوك به كل دانهكه با افزایش شوري، نسبت دانه

بت پوكي در رقم داري مشاهده نگردید. در تجزیه رگرسیون شوري با نسنظر تاثیر بر روي نسبت پوكي، اختالف معني

آستانه افزایش نسبت پوكي در رقم خزر  ECباشد. دار ميخزر  نیز اثر رگرسیون خطي در سطح احتمال یك درصد معني

 (.6باشد )زیمنس بر متر ميدسي 75/2درصد افزایش(  10)براساس 

ق، دشت، فجر و خزر ( با بررسي ارقام پر محصول ندا، ،کادوس، ساحل، نعمت شف1378همچنین اسدي و همكاران )

 ارقام مناسب کاشت در شرایط آب شور به نتایج زیر رسیدند:

 

 برنج :ارقام شوری بر عملکرد  ات ثیرأتنتایج بررسی  -

روند کاهش عملکرد برنج با افزایش شوری را می توان به صورت نمودار نشان داد. بر اساس این نمودار عملکرد ارقام 

ی کم تغییر نمی کند ولی با افزایش آن رفته رفته از میزان محصول کاسته می شود. مختلف برنج در شوری آب آبیار

شود، شوری آستانه شوری آبی را که تا آن نقطه، عملکرد ثابت مانده ولی در صورت افزایش شوری عملکرد کاسته می

مقایسه با ارقام اصالح شده  گویند. آستانه شوری برای ارقام مختلف متفاوت می باشد. ارقام محلی درکاهش محصول می

باشد ولی از مقاومت بیشتری در مقابل شوری برخوردار هستند لذا آستانه شوری در آنها بیشتر از ارقام پر محصول می

می باشد و  dSm 5/1 -1 به طورمتوسط آستانه کاهش عملکرد برای ارقام برنج پر محصول شوری آب آبیاری  حدود 

 پس از آن به ازای هر واحد افزایش در شوری آب  بر حسب

 1- dSm    درصد کاهش می یابد که نشان دهنده حساسیت  15عملکرد این ارقام نسبت به حداکثر محصول به میزان

ر نباشد در زیاد این ارقام به شوری آب می باشد. بنا براین در مواقعی که آب آبیاری از کیفیت مناسبی برخوردا

بکارگیری این ارقام دقت کافی به عمل آید در غیر این صورت عملکرد آنها حتی از عملکرد ارقام محلی نیز کمتر خواهد 

این ارقام می باشند و ارقام مختلف اصالح شده نسبت به  العملبود. الزم به ذکر است كه اعداد فوق متوسط عکس

دهند. بر اساس مطالعات انجام یافته در موسسه تحقیقات برنج نشان می هاي متفاوتیالعملهای مختلف عکسشوری

 (2توان: )معاونت آمل می -کشور
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 ارقام اصالح شده را به سه گروه عمده تقسیم کرد: 

 گروه یک :

 شامل : ندا، کادوس، ساحل و نعمت ؛ارقام برنج نسبتًا مقاوم به شوری های کم  

دهند و یا به ( افت زیادی را نشان  نمیdSm 2 -1این ارقام در مقایسه با بقیه ارقام مقاومتر بوده و تا شوری کم آب )

باشد. با افزایش شوری عملکرد این می dSm 2 -1عبارت بهتر آستانه کاهش عملکرد این دسته در شوری های باالتر از 

توان از این ارقام استفاده نمود . کند بنا بر این در صورتی که آب آبیاری منطقه کم شور باشد، میشدت افت میارقام به 

توان از افت جزیی آن صرف نظر باشد، میبا توجه به اینکه عملکرد این ارقام در مقایسه با ارقام محلی بسیار بیشتر می

عملکرد به کمتر  dSm  4 -1 شود به حدی که در شوری شدت کم مي نمود ولی با افزایش شوری عملکرد این ارقام به

 (.2باشد )از نصف تقلیل می یابد. در بین این ارقام نیز به ترتیب ندا مقاومترین و نعمت حساس ترین رقم می

 

 گروه دوم :

 شامل : ارقام شفق و دشت؛ ارقام نیمه حساس برنج نسبت به شوري كم  

(  از خود  نشان می دهند dSm 2 -1گروه قبلی حساسیت بیشتری نسبت به شوری های کم تا حد ) این ارقام در مقایسه با

 (.2ولی در مقایسه با گروه بعدی کمی مقاومتر هستند )

 

 : گروه  سوم

 شامل : ارقام فجر و خزر؛ ارقام کامال حساس برنج به شوري كم  

دهند. روند افت عملکرد ی افت زیادی در عملکرد را نشان میاین ارقام به شدت به شوری حساس بوده و با کمترین تنش

شود بنابراین چنانچه آب آبیاری موجود دارای کیفیت مناسبی نباشد، کمتر می dSm 4 -1 در این ارقام بعد از شوری

 (.2یابد )عملکرد این ارقام به شدت کاهش می

 

 نتیجه گیري :

عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد خوشه در بوته،  شود كه( نتیجه مي1385) "یوسفي"هاي بر اساس پژوهش        

و  یابند در حالیکه عملکرد کل گیاه )وزن دانه و کاههاي پر شده و وزن ریشه با افزایش شوري کاهش ميدرصد دانه

هنگامیکه توأم با اعمال تنش یابد. بطور کلي کاربرد آب آبیاري شور کلش( با افزایش شوري تا حد آستانه افزایش مي

تواند عملکرد و اجزاي عملکرد را به مقدار کمتري کاهش دهد. همچنین با افزایش شوري آب آبیاري تا خشکي باشد، مي

حد آستانه عملکرد دانه برنج، وزن کاه و کلش، وزن هزار دانه، درصد دانه هاي پر و وزن ریشه با اعمال تنش خشکي 

یابند. عملکرد دانه برنج هاي آب آبیاري بیشتر از حد آستانه با اعمال تنش خشکي افزایش ميشوريیابد ولي در کاهش مي

داري ندارد در حالیکه با روش آبیاري در روش آبیاري غرقابي پیوسته با آبیاري متناوب با دور یک روز تفاوت معني

 (.9شود )دار ميمتناوب با دور دو روز تفاوت معني

درصد افت محصول را مالك شوري آستانه كاهش  10اگر شود كه(  نتیجه مي1375) "كاووسي"هاي بر اساس پژوهش

درصد افت عملكرد را  50باشد. اگر ترین رقم، سپیدرود ميمحصول قرار دهیم، در بین سه رقم مورد بررسي حساس

باشد و در رقم اهش عملكرد ميزیمنس بر متر آستانه كدسي 4/4مالك آستانه شوري قرار دهیم، در رقم سپیدرود 

تري زیمنس بر متر است. با وجود اینكه رقم سپیدرود در شوري پاییندسي 4/5و در رقم خزر  6/6سرایي این عدد حسن

توان گفت كه در این سطح شوري نسبت به خزر دهد ولي ميدرصد افت عملكرد از خود نشان مي 50نسبت به خزر 

 (.6د )نمایمحصول بیشتري تولید مي

نسبي  عملکرد

 )درصد( 

1گروه  
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شود، میزان افت عملكرد رقم سپیدرود به ازاي هر واحد افزایش شوري از هر چه به شوري محلول خاك بیشتر افزوده مي

زیمنس بر متر، عملكرد این رقم بیشتر از عملكرد خزر و دسي 10شود تا حدي كه در شوري شدت كمتري برخوردار مي

العمل ضعیفي در برابر رتفاع گیاه در هر سه رقم مورد مطالعه، عكسهاي مؤثر و اباشد. تعداد پنجهسرایي ميحسن

ها در رقم سپیدرود با افزایش شوري شدیدًا افزایش هاي پوك به كل دانهاند. نسبت وزني دانهتغییرات شوري نشان داده

زیمنس دسي 35/2 قم شوريباشد. در این ریافته است و این افزایش پوكي با كاهش عملكرد در این رقم كاماًل هماهنگ مي

باشد. در رقم خزر شوري آستانه افزایش نسبت پوكي درصد( مي 10بر متر، شوري آستانه افزایش نسبت پوكي )به مقدار 

درصد افزایش پوكي را مالك شوري آستانه قرار  50درصد و  25در مقایسه با رقم سپیدرود باالتر است در حالیكه اگر 

ها هاي پوك به وزن كل دانههاي باالتر نسبت وزن دانهتر بوده و در شوريبا سپیدرود حساس دهیم، رقم خزر در مقایسه

 (.6ها در این دو رقم هماهنگي دارد )یابد كه با روند عملكرد دانهدر آن بیشتر افزایش مي

گیرد و تأثیر شوري قرار ميها در رقم سپیدرود و رقم خزر شدیدًا تحت هاي غیر مؤثر به تعداد كل پنجهنسبت تعداد پنجه

تر از شوري آستانه كاهش ها در این ارقام پایینهاي غیر موثر به كل پنجهدر واقع شوري آستانه افزایش نسبت تعداد پنجه

 (.6باشد )محصول در همین ارقام مي

 صورت زیر است:  ( در شوری های مختلف آب آبیاری اولویت کاشت ارقام ب1378و همكاران ) ی"اسد"بر اساس نتایج 

باشد؛ ارقام ندا، کادوس، ساحل، نعمت، شفق، فجر، دشت و خزر كشت شوند.   dSm 2 -1 اگر شوری آب آبیاری

اگر شوری آب  باشد.درصد می 50و  30، 5متوسط افت عملکرد گروه های سه گانه فوق در این شوری  به ترتیب 

باشد، ارقام ساحل، شفق، ندا ، نعمت و دشت كشت شوند. متوسط افت عملکرد گروه های سه گانه  dSm 4 -1 آبیاری 

فوق در این شوری به  شدت به هم نزدیک می باشند. اگر شوری آب آبیاری بیشتر این مقدار باشد متوسط عملکرد بدست 

شدید عملکرد، کاشت ارقام اصالح شده توصیه  درصد عملکرد واقعی ارقام می باشد بنابراین به دلیل افت 10آمده تنها 

شوند. در این شرایط می توان با اختالط آب شور با آب معمولی از شدت شوری آب کاست به طوریکه شوری آب نمی

 (.2آبیاری به حد مناسب که اشاره شده است برسد آنگاه به کاشت برنج  اقدام نمود )
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 : 16عنوان پروژه 

 «بیماری های ویروسی گیاه برنج » 

"Rice virus diseases" 
 

 

 زهرا رمضـــانپور  جو :ــــــــدانش

 اسماعیل پورکاظم ... کارشناس ارشد زراعتاستاد راهنما :  

 

 

 :مقدمه 

برنج اصواًل یك گیاه آسیائي است و به همین دلیل حداكثر سطح كشت برنج در كشورهاي آسیائي و بویژه در آسیاي جنوب 

خود ه درصد سطح كشت این محصول را ب 49چین حدود شرقي كشت مي شود و برنج قوت غالب آنها است. تنها هند و 

هزار سال  6 -7اگر چه اكثر نوشته هاي مربوط به تاریخ كشاورزي رواج كشت و تولید برنج را در  احساس داده اند.

است دانه برنج شده  59ا عملیات باستان شناسي در استان چانگباك كره جنوبي منجر به پیدا شدن قبل از میالد مي دانند اّم

 د.نهزار ساله دار 15000كه قدمتي 

در مورد ایران نیز اگر چه مورخین گسترش كشت برنج را به زمان ادغام دو فرهنگ سومر و ایالم در غرب آسیا و 

تمدن باستاني كناره رود سند در جنوب آسیا در هزاره ششم تا پنجم قبل از میالد مي دانند و اگر چه امپراطوري 

از میالد ( دست به توسعه كانالها و  بزرگي از آسیا حكم مي راند ) قرن ششم تا چهارم قبل هخامنشي كه بر قسمت

د حاكي نبرنج در كشور ما وجود دارزراعت اندكي كه در مورد تاریخ  یا نوشته هاتأسیسات آبي و آبیاري زده است اّم

ر دوره ساساني و بویژه در قرون ششم و از این است كه كشت برنج در ایران در اوایل قرن اول میالدي شروع شد و د

هفتم میالدي توسعه پیدا كرد. برنج تقریبًا دومین قوت غالب كشور است و تنوع غذائي برنج بویژه در شمال كشور از 

قبیل شیریني هاي برنجي ، فرني ، نان برنجي ، رشته   خوشكار ، آرد برنج ، شیر برنج ، آش برنج ، حلواي برنج ، شله 

 16است. در حال حاضر برنج در  آنوفته برنج و انواع پلوها و غیره حاكي از این امر و گسترش مصرف زرد ، ك

درصد آن به دو استان مازندران و گیالن اختصاص دارد. سطح زیر كشت برنج  75ا استان كشور كشت مي شود اّم

 38مصرف سرانه برنج در ایران است.  ی% تولید جهان 4/0% سطح زیر كشت دنیا و تولید آن  4/0ایران حدود 

كیلوگرم شلتوك در هكتار مي  4435هزار هكتار با تولید متوسط  630كیلوگرم مي باشد. سطح زیر كشت برنج در حدود 

تن مي گردد. برنج تولیدي حدود دو سوم مصرف ساالنه كشور را  1 /650 /000باشد كه برنج تولیدي آن در حدود 

گیالن ،  :د در حدود یك سوم مصرف ساالنه وارد گردد. استانهاي برنج خیز ایران عبارتند ازتأمین مي كند و هر ساله بای

مازندران ، خوزستان ،  فارس ، اصفهان ، گلستان ، لرستان ، ایالم ، چهارمحال بختیاري ، كهكیلویه و بویراحمد ، 

 (3)بي ، سیستان و بلوچستان و اردبیل.زنجان ،   قزوین ، خراسان ، كرمانشاه ، كردستان ، آذربایجان شرقي و غر

 

 گیاه شناسي برنج :

( زیر تیره  Gramineae، تیره ) خانواده ( غالت )  ( Glumi flowerداران ) از راسته غالف یبرنج گیاه

Oryzoideae  و از جنسOryza  242و داراي n  كروموزوم مي باشد. در تكوین ارقام زراعي برنج آسیا گونه

O.Sativa  و در تكوین ارقام زراعي آفریقا گونهO.glaberrima  نقش مهمتر و اساسي تري دارند. بخش زیرین برگ

داراي محورهاي  O.Sativaبدون كرك است. خوشه در  O.glaberrimaداراي كرك و در گونه  O.Sativaگونه 

اي مورد كشت ممالك مختلف دنیا از اكثر برنج ه بدون محورهاي ثانویه مي باشد. O.glaberrimaثانویه بوده ولي در 
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مي باشند كه به علت گستردگي كشت در نقاط مختلف جهان به دلیل شرایط متفاوت آب و هوائي و  O.Sativaگونه 

( تقسیم مي  Javanica( و جاوه اي )  japonica( ، ژاپني )  Indicaجغرافیایي به سه تیپ یا زیر گونه هندي ) 

 شوند.          

 

 ست ؟ویروس چی

ویروس ها ذرات بسیار ریزي مي باشند كه با میكروسكوپ معمولي قابل رؤیت نبوده و درون سلول زنده تكثیر مي 

( تشكیل شده اند که مي توانند یك رشته اي و دو  RNAو یا  DNAویروس ها از ژنوم و یك پوشش پروتئیني )  .(4)شوند

مي تواند كروي ، میله اي و یا رشته اي باشد. که د نرشته اي باشند. مولكول هاي پروتئین اطراف ژنوم را پوشش مي ده

اخل در دفقط قادر به تكثیر و حركت نیستند ) در واقع در فضاي خارج سلول زنده نیستند ( بلكه ویروس ها بصورت آزاد 

 قارچي و یا باكتري قادر به تكثیر هستند.  –جانوري  –سلول زنده گیاهي 

 راه هاي ورود ویروس به سلول ها عبارتند از:

از طریق زخم ها و یا تكثیر گیاهي سپس توسط سلول های میزبان از ویروس كپي برداري  –نیش حشرات –بذر آلوده 

 (6)مي شود ) هر ژنوم و پوشش پروتئیني (.
 

 یح كلي در مورد بیماري هاي ویروسي :تشر

(ایجاد MLoبیماري هاي ویروسي و كوتولگي زرد كه به وسیله موجودات شبه میكوپالسمایي) 1950اواسط سال هاي  از

. این بیماري ها بویژه در مناطق گرمسیري كه شرایط ایجاد و گسترش آن ها مستعد ندد،اهمیت روز افزوني یافتدنشده بو

د بعالوه ني زودرس و كوتاه كشت مي شوند و حشرات ناقل فراوان وجود دارند ، شدت بیشتري داررقم ها وبوده 

یا ناقلین آن ها حساسیت زیادتري نسبت به ارقام تجاري دارند.  MLoبسیاري از ارقام اصالح شده به عوامل ویروسي و 

( RNMVویروس نكروزه برنج ) لینوع آن ها توسط حشرات ناقل منتقل مي شوند و 14نوع این نوع بیماري ها  16از 

 ( كه بیشتر به وسیله قارچ هاي خاكزي انتقال مي یابند ، مستثني هستند.  RNSVو ویروس نكروز خطي برنج ) 

Leafhoppers , planthoppers ناقل بیشتر این عوامل اند. ویروس ها اغلب بصورت گردشي  (Circulative  )

انتقال مي  حشره ( در حشرات ناقل بوده و برخی از نسلي به نسل دیگر از طریق تخم propagativeو تكثیر شونده ) 

ن ها ارتباط با جمعیت ناقل دارد. در جاهاي گرم در یابند. كنترل این بیماري ها اغلب مشكل است و معمواًل بروز آ

سراسر سال این حشرات یافت مي شوند ولي در جاهایي كه نمي توانند زمستان گذراني كنند ، عامل بیماري متجاوز از 

كیلومتر توسط ناقل براي مثال زنجرك قهوه اي منتقل مي گردد. كاربرد حشره کش ها به منظور كاهش جمعیت  1000

 مسئله مقاومت نیز در مقابل سموم پدید مي آید. وت كافي نبوده بعالوه حشرات مفید كه پارازیت اند را تقلیل داده حشرا

روش هاي زراعي چنداني مانند كاهش تراكم ، كاشت زمان مناسب و كاشت همزمان برنج ممكن است جمعیت حشرات 

مؤثرترین روش كنترل  MLoومت بر حشرات یا ویروس و . مقاندد ولي در همه حاالت میسر و مؤثر نیستنرا تقلیل ده

تشخیص  از رشد و میزان محصول مي كاهد. واین بیماري ها است. آلودگي در مرحله نشایي مخرب ترین عوامل بوده 

یك زیرا مانند بسیاري از عوامل بیماریزا،عالئم مشابهي ایجاد مي كند و با بیماریهاي فیزیولوژ این بیماري مشكل مي باشد

  (1)مي برند. ها ، شباهت دارند بنابراین از طریق روش هاي سرولوژیك پي به وجود ویروس

 

 در ایران : برنج ویروسي هایبیماری

( در بعضي از شالیزارهاي استان فارس و كهكیلویه و بویراحمد  RMAVویروس همراه با موزائیك برنج )  "رابدو"

ویروس موزائیك  "رابدو"در آزمایش هاي سرولوژیكي و دامنه میزباني با  .موجب آلودگي بوته هاي برنج مي گردد

توانست بوته هاي برنج ، جو ، گندم ، ذرت ، دژگال   RMAV( مقایسه شد. در گلخانه  IMMRVایراني ذرت ) 
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با  عصاره این گیاهان آلوده  ELISA( را آلوده نماید. در آزمایش هاي  Eleusine indica)سوروف ( و رشدي ) 

( داراي واكنش مثبت بوده در ضمن دامنه میزباني ، انتقال به وسیله زنجركها ، ایجاد عالئم و  IMMRVآنتي سرم ) 

( با یكدیگر بسیار نزدیك یا احتمااًل  IMMRV( و )  RMAVآزمایش نشست دو طرف انجام شد و به نظر رسید كه ) 

 یكي باشند.

شیراز گزارش شده است.  "رامجرد"( از  Mild Mosaieیك خفیف ) ( و موزائ Stripingبیماري هاي نواري ) 

( در بعضي شالیزارهاي استان فارس  RBGDVگزارش ها حاكي است كه ویروس همراه با كوتولگي گال سیاه برنج ) 

، موجب خسارت مي گردد. از نظر انتقال طبیعي ، مورفولوژي ، سرولوژي و مقایسه دامنه میزباني آن با ویروس 

در برنج عالئم ایجاد شده توسط هر دو ویروس  بصورت  .( مورد مطالعه قرار گرفت MRDVر ذرت ) بتولگي زكو

تشكیل گالهاي كوچك بر روي رگبرگهاي سطح زیرین برگها ، كوتولگي بوته ها و خشك شدن تعدادي از آنها بوده که 

 ( بود. MRDV ( شدیدتر از ) RBGDVایجاد گال روي برگ ، غالف و ساقه توسط    ) 

شالیزارهاي مناطق ممسني و فیروزآباد در استان فارس در تعدادي از نمونه  1371و  1370در بررسي های سالهاي 

هاي بوته هاي برنج عالئم موزائیك ، كوتولگي و بد شكلي مشاهده گردید و عالئم مذبور به حالت نواري كه قباًل در مورد 

بود. انتقال بوسیله زنجیركها ، دامنه میزباني و مرفولوژي عامل بیماري مطالعه گزارش شده ، متفاوت  "رامجرد"برنج 

 (1)ویروس با این بیماري همراه است. "رابدو"شد و معلوم گردید كه یك 

 

 بیماري ویروسي كوتولگي گال سیاه برنج : -1

 منابع انتشار :  -1-1

برنج خیز مختلف خسارت زیادي از این ویروس گزارش برخی گزارش ها از استان فارس وجود دارد و از كشورهاي 

 (6) شده است.

 عالئم این بیماری به شرح زیر است : -2-1

كوتولگي قد بوته ها ، ظهور گال هاي سبز متمایل به سفید ) سفید كم رنگ ( كه نهایتًا قهوه اي و سیاه  مي شوند و محل 

اوقات گال ها روي غالف برگ ها یا ساقه برنج هم دیده مي شود  آن در پشت برگها و در ناحیه رگبرگ ها است ، گاهي 

 پنجه ها به خوشه نمي روند و یا در صورت خوشه دهي خوشه هاي كوتاه و عقیم تولید مي كنند.

 طرز انتقال : -3-1

ي هرز ذرت و تعدادي از     علف ها –جو  –عامل انتقال بیماري توسط زنجرك ها است ) این ویروس مي تواند گندم 

ذرت مي توانند آلودگي به برنج  –جو  –زنجرک ها با تغذیه از علف هاي هرز و یا گندم  خانواده غالت را آلوده كند (.

 را انتقال دهند.

 عامل انتقال : -4-1

ویروس كروي)ایزومتكریك(  ویروس بعد از پوست اندازي در نسل بعدي زنجرک باقي مي ماند ولی وارد تخم نمي شود.

نانومتر مي باشد و در ویروس در سلول هاي آوند آبكش و گال یافت می شود.انتقال بیماري توسط زنجرک  65به قطر 

 .( عامل انتقال این بیماري هستند( ankanodess , Laodelphaxspانجام مي شود.) زنجرک 

 كنترل بیماري ) مبارزه ( : -5-1

استفاده از ارقام مقاوم ، استفاده از حشره كش ها . وسي از طریق ویروس كش ها مرسوم نیستكنترل بیماري هاي ویر

 (6)براي كنترل ناقلین ) زنجرک ( ، تنظیم تاریخ كشت در ارتباط با غالت دیگر.

 

 بیماري ویروسي كوتولگي نوار سیاه : -2

 مناطق انتشار : -1-2
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 فقط در ژاپن گزارش شده و كاهش محصول در اثر آن ناچیز است.این بیماري تا كنون در مناطق خاصي از آسیا 

 عالئم بیماري: -2-2

گیاهان بیمار از رشد بازمانده و برگ ها تیره تر از معمول مي گردند. مهمترین نشانه بارز این بیماري ظهور گال در 

برگ ها تولید مي شوند. گال ها برگ ها است. گال ها كشیده و متورم بوده و در طول رگبرگ میاني و در سطح زیرین 

در غالف برگ ها و ساقه ها نیز یافت مي شوند كه در اثر پاره شدن اپیدرم ،شكسته شده و به نوارهاي خطي سیاه تبدیل 

مي شوند. پهنگ برگ ها در اثر این بیماري ممكن است پیچیده شود. این بیماري معمواًل كشنده نبوده ولي گیاهان آلوده 

وشه تولید مي كنند و یا اصاًل خوشه تولید نمي كنند. محور خوشه آلوده نیز كوتاه تر از معمول شده و فقط معدودي خ

بهمین علت دانه ها بطور كامل ظاهر نمي شوند. چنانچه دانه اي تولید شود اغلب بي رنگ بوده و نقاط قهوه اي تیره 

توان از روي سن آن ها و مرحله اي كه آلودگي  میزان عقب ماندگي رشد گیاهان را مي روي آن ها بوجود مي آید.

( درصد از ارتفاع آن كاسته مي شود  %20برگي آلوده شده )  3صورت گرفته مشخص نمود. مثاًل گیاهي كه در مرحله 

 برگي كاهش محسوسي در ارتفاع گیاهان ایجاد نمي كند. 14در حالي كه آلودگي در مرحله 

 ویروس عامل بیماري : -3-2

گندم و جو در مزرعه حمله كرده و مخصوصًا خسارت  – امل بیماري به میزبان هاي متعددي از قبیل ذرتع ویروس

 مي این ویروس زیادي به ذرت وارد مي سازد. بسیاري از علف هاي هرز تیره گندمیان در زمره  میزبان هاي

از میزبان هاي ثانویه مهم  ( یكي  Alopecurus aegualis Var.amur.amurensis) باشند.علف آبزي دمروباهي

  (این ویروس بشمار مي رود. بیماري كوتولگي نوار سیاه برنج توسط زنجیره هاي الئودلفاكس استریاتلوس

Laodelphax astviatellus (  و اونكانودس ساپورونوسUnkanodes Sapporonus )  معمواًل روي ذرت )

 ر برنج اهمیت چنداني ندارد.جو زندگي كرده لذا از نظر سیکل بیماري د –گندم  –

 روش هاي مبارزه : -4-2

كنترل این بیماري بستگي به مبارزه با زنجره قهوه اي كوچك دارد. نظر باینكه زنجیره ها مرتبًا از محصولي كه زمستان 

با آنها مشكل را روي آن گذرانده اند مثاًل ) گندم و جو ( و یا از علف هاي هرز به مزارع مهاجرت می كنند لذا مبارزه 

مي گردد. ویروس عامل بیماري قادر به عبور از تخمدان هاي حشره نیست لذا اولین پوره هاي نسل اول عاري از 

ویروس بوده ولي بمجرد تغذیه از میزبان هاي زمستاني ویروس را كسب مي كنند. براي جلوگیري از انتقال این ویروس 

اواخر فصل و قدري دیرتر از معمول كشت نمود. براي اطالع از روش  از برنج به گندم و جو مي توان آن ها را در

چند واریته از برنج به  هاي مبارزه با حشرات ناقل به مبحث مبارزه با بیماري ویروسي نواري برگ برنج مراجعه شود.

لب كنترل مي ( توسط یك ژن اصلي و غا Telepبیماري كوتولگي نوار سیاه مقاومت دارند. مقاومت در قسم ) ته لپ 

 (4)شود. از این خاصیت در برنامه هاي اصالح برنج استفاده          مي شود.

 

 بیماري ویروسي كوتولگي برنج : -3

 مناطق انتشار : -1-3

بیماري كوتولگي از نظر انتشار محدود به كشورهاي ژاپن و كره بوده و اولین بیماري ویروسي كه در برنج شناخته شده 

الف :   بیماري گیاهي بوده كه انتقال آن توسط حشرات به ثبت رسید. این بیماري اسامي مختلفي دارد :همچنین اولین 

Rice Stunt   : بRice mosaic   : جOryza virus (4) 

 :عالئم  -2-3

 عالئم تشخیص این بیماري عبارتند از :

( Chlorotic specksكه هاي رنگ پریده )( عمومًا دچار بازماندگي رشد مي گردند و ل Oryza sativaالف( گونه ) 

 نیز بروي برگ ها مشاهده مي شوند.
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( نیز مشابه عالئم بیماري  Echinocloa cras – galli var aryzicolaب( عالئم ایجاد شده بیماري بر روي گونه ) 

 بر روي بوته هاي برنج است. 

 Single)  حاوي ارگانل هاي درون سلولي منفردج( در بیماري هاي ویروسي برنج ، سلول هاي رنگ پریده غالبًا 

intracellular body آن ها بسیار ضعیف و نیمه پوك و لكه هاي روي آن ها بچشم  .(2) ( در جوار هسته سلول هستند

 مي خورند.

  : طرز انتقال بیماري -3-3

و ) ن.  Nephotettix cincticeps( : ي سپسبیماري كوتولگي برنج توسط زنجره هاي ) نفوتیتكس سینكت

منتقل مي شود. اولي مهمترین ناقل این  Reciliadorsalis( رسیلیا دور سالیسو ) N.nigripictusنیگروپیكتوس ( 

ویروس است. ویروس عامل بیماري توانائي عبور از تخمدان حشرات ماده را داشته ولي نسبت عبور آن ها به اندازه 

ات ناقل براي تمام عمر مي توانند بیماري را انتقال دهند. زیان و آلودگي ناشي اغلب حشر ویروس نواري برنج نمي باشد.

از زنجیره هاي بالغ و اولین پوره هاي نسل اول ناچیز است. زنجیره هاي بالغ نسل اول بطور مؤثر ویروس را انتشار 

 (4)داده و پوره نسل دوم در مزارعي كه زود كاشته شود خسارت زیادي وارد مي سازد.

 میزبان ویروس : -4-3

گونه از گیاهان تیره گندمیان كه گندم و جو را نیز شامل مي شود به این ویروس حساسیت نشان داده اند. در  15تاكنون 

و ) پاسپالوم تونبرگي (  chinochloa crusgalliشرایط مزرعه علف هاي هرز ) اكینوکلوا آكروس گالي ( 

Paspalum thunbergii  نشان داده و به عنوان منبع آلودگي عمل مي كنند. با وجود اینكه گندم و جو عالئم بیماري را

را مي توان بوسیله مایه زني آلوده نمود ولي هنوز در شرایط طبیعي آلودگي در آن ها مشاهده نشده است. نقش سایر 

از موعد برنج در ژاپن گیاهان غیر از برنج به عنوان منبع آلودگي زیاد مهم نیست. از زماني كه كاشت زود و قبل 

معمول شده ، این بیماري شدت یافته است. زیرا حشره ناقل در ارقام برنجي كه زود كاشت مي شود به سرعت بیشتري 

 (4) تكثر یافته و ویروس را انتقال مي دهد.

 روش هاي مبارزه : -5-3

چنانچه بیماري كوتولگي با كوتولگي  درصد از كپه های نشاء آلوده شود مبارزه شیمیایي ضرورت دارد. 15هنگامي كه 

زرد برنج همراه باشد ) در ژاپن ( ، در این صورت سمپاش هوائي در پائیز و در اوائل بهار قبل از نشاء در كاهش 

انبوهي زنجره ها ضرورت دارد. سموم مناسب عبارت از : كارباریل ، بي پي ام سي ، فني تروتیون ، ام تي ام سي و 

در موارد لزوم بایستي بالفاصله بعد از نشاء نیز سمپاشي صورت گیرد. روش مبارزه با این  ند.پروپوكسور مي باش

بیماري بیشتر به مبارزه با بیماري ویروس نواري برگ برنج بوده با این تفاوت كه در این مورد مي توان منطقه كمتري 

 : د. در این مرحله مي توان از سمومي شونرا سمپاشي نمود زیرا حشرات ناقل به طور خیلي گسترده اي پراكنده نم

، بي پي ام نسي و كارباریل استفاده نمود. در حال حاضر ارقام مقاوم به بیماري كوتولگی وجود امیدوتیون، ماالتیون

     (4)ندارد. 

 

 بیماري ویروسي گیالوم ) زردي ( برنج : -4

 عالئم بیماري : -1-4

براي زردي بكار رفته مي شود. گیاهان بیمار از رشد بازمانده ، پنجه كمتري تولید گیالوم یك اصطالح ایتالیایي است كه 

مي كنند ، و برگ هاي آن ها به رنگ زرد در مي آید. عالئم بیماري شبیه به بیماري كوتولگي زرد برنج است ، جز 

نیز به جاي اینكه قدري افزایش  اینكه گیاهان به جاي رنگ پریدگي عمومي به رنگ زرد در مي آیند و تعداد پنجه هاي آن

 یابد مختصري كاهش مي یابد.

 ویروس عامل بیماري : -2-4
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ویروس عامل این بیماري شبیه به ویروس كوتولگي زرد جو مي باشد. گزارش هایی نیز مبتني به شباهت ویروس گیالوم 

  ذكر کرده اند.  با ویروس كوتولگي زرد جو وجود دارد كه در آن عامل هر دو بیماري را یك ویروس

 طرز انتقال : -3-4

انتقال مي یابد. این ویروس بعد از تغییر  Rhopalosiphum padiبیماري گیالوم توسط ) شته روپالوسیفوم پادي ( 

جلد حشره در بدن آن باقي مي ماند. این شته مي تواند ویروس را به برنج ، گندم ، جو ، یوالف ، ذرت ) علف لیرسیا 

منتقل نماید. عالوه بر این ویروس مي تواند در بدن حشره ناقل و یا در میزبان  Leersia oryzoidesاریزوئیدس ( 

هاي ثانوي از تیره گندمیان زمستان گذراني كند. مبارزه شیمیایي از طریق مبارزه با شته امكان پذیر است ، بعالوه مي 

، مبارزه نمود. استفاده از ارقام مقاوم برنج نیز یكي از  تواند با سایر علف هاي هرز كه ممكن است ویروس را پنهان كنند

     (4)راه هاي پیشگیري و مبارزه با این بیماري مي باشد.

            

 بیماري ویروسي كوتولگي چمني ) علفي ( برنج : -5

Grassy stunt : یا بازماندگي رشد رویشي برنج 

 مناطق انتشار :  -1-5

در فیلیپین مشاهده شد و از آن زمان تا كنون بررسي هاي متعددي در مورد  1963بار در سال این بیماري براي اولین 

آن بعمل آمده است. عالوه بر این وجود بیماري از سري النكا ، تایلند ، هندوستان و آنرونزي نیز گزارش شده است. 

گزارش بیماري در فیلیپین این بیماري در بطور كلي بیماري به دنبال طغیان زنجره قهوه اي شایع مي گردد. در تاریخ 

آلودگي مشاهده مي شود. بررسي هاي  %50سایر كشورها نیز گزارش شده است. در بعضي از مزارع برنج بیش از 

مایه زني نشان داده است كه این بیماري مي تواند به شدت خسارت بزند. در مایه زني هائي كه در اوائل رشد گیاه 

در اندونزي بیماري كوتولگي چمني حداقل دویست  1975و  74ه دانه تولید ننموده. در سال هاي صورت گرفت گیاه آلود

 هزار هكتار از مزارع برنج را كاماًل از بین برد.

 عالئم بیماري : -2-5

روز  15،  8یكي از عالئم بیماري كوتولگي چمني برنج ، كوتاه ماندن بیش از حد گیاه مي باشد. چنانچه رقم برنج آي آر 

درصد از ارتفاع گیاه كاسته مي شود. در مایه زني هاي دیرتر كاهش ارتفاع گیاه  55پس از جوانه زدن مایه زنی شود 

كمتر مي باشد. عالوه بر این گیاهان آلوده تعداد زیادي پنجه هاي كوچك تولید مي كنند. به طوري كه گیاه به شكل چمن 

رشد كرده ، برگ هاي آن به رنگ سبز روشن و یا زرد در آمده و منقوش به در مي آید. گیاه آلوده به صورت ایستاده 

تعدادي لكه هاي زنگ مانند مي گردد. در برگ هاي مسن تر ، این لكه ها پخش شده و گیاه را به رنگ مسي در مي 

ید شد دانه آن یا كوچك آورد. گیاهان بیمار معمواًل از بین نمي روند ولي خوشه نیز تولید نمي كنند. چنانچه خوشه اي تول

 بوده یا عقیم مي شود. عالئم كلي آن شباهتي با بیماري كوتولگي زرد برنج دارد ولي مي توان آنها را از هم تفكیك كرد.

 طرز انتقال بیماري : -3-5

قریبًا منتقل مي گردد. ت Nilaparvata Lugensبیماري كوتولگي چمني از طریق زنجره قهوه اي ) نیالپارواتا لوگنز ( 

جمعیت زنجره ها به طور فعال در انتقال عامل بیماري دخالت دارند. عامل بیماري توسط بذر غیر قابل  40% -20

ولي در بدن سنین مختلف پورگي حشره ناقل قابل انتقال  انتقال بوده و از تخمدان هاي حشره ناقل نیز نمي تواند عبور كند

 گونه برنج مي باشند. 15است : میزبان هاي عامل بیماري مشتعل بر 

 روش هاي مبارزه : -4-5

آزمایشات گلداني با استفاده از تترا سیلكین در مبارزه با این بیماري با عدم موفقیت توأم بوده است. بسیاري از ارقام برنج 

بنام ) اریزا مقاوم مي باشد. یك رقم از برنج وحشي  26 –مي توانند این بیماري را تحمل كنند در حالي كه رقم آي آر 
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به طور كامل به این بیماري مقاوم بوده ولي به حشره ناقل آن حساس است. بعضي از ارقام  Oryza nivaraنیوارا ( 

 (4)به حشره ناقل مقاوم بوده و به بیماري حساسیت نشان مي دهند. Mudgoنیز مانند رقم ) مودگو ( 

 

 : ((Hoja blancaبیماري هوجابالنكا  -6

 انتشار :مناطق  -1-6

در زبان اسپانیایي هوجابالنكا به معني برگ سفید مي باشد. این بیماري تاكنون فقط از نیمكره غربي شناخته شده و در 

مركزي و جنوبي انتشار دارد. خسارت بیماري گاهي مختصر بوده و گاهي باعث نابودي تمام  –آمریكاي شمالي 

 درصد محصول در اثر این بیماري از بین رفت. 50ونزوئال درصد و در 25در كوبا1959محصول مي شود. در سال

 عالئم بیماري : -2-6

گیاهان مورد حمله بشدت از رشد باز مي مانند. عالوه بر این نوارهاي سفید رنگي در سطح برگ ها پدیدار مي شود. در 

كنده در سطح برگ ها و ساقه ها موارد آلودگي شدید برگ ها ممكن است تمامًا برنگ سفید در آیند. گاهي نیز ابلقي پرا

پدیدار مي شود. رشد خوشه ها بطور بارز كوتاهتر از عادي شده و اغلب بطور كامل ظاهر نمي شوند. این خوشه ها 

ممكن است معدودي دانه و یا اصاًل دانه تولید نكرده و بعلت سبكي بطور ایستاده باقي بمانند. چنانچه گیاه در مراحل 

مله قرار گیرد ، ممكن است در اثر بیماري از بین برود. عالئم بیماري در ارقام مختلف برنج متفاوت ابتدائي رشد مورد ح

 بوده و در گیاهان جوان تر با شدت بیشتري ظاهر مي گردد.

 طرز انتقال بیماري : -3-6

و ) س. كوبانوس (  Sogatodes oryzicolaبیماري هوجابالنكا توسط دو گونه زنجره ) سوگاتودس اریزي كوال ( 

S.cubanus  دقیقه است. زنجره هاي  15منتقل مي شود. كوتاهترین زمان تغذیه برداشتي ویروس توسط    زنجره ها

درصد از جمعیت آنها در انتشار بیماري دخالت دارند. این وضعیت موجب شده  15-5مذكور نسبتًا غیر فعال بوده فقط 

دود شود. شواهدي مبتني بر عبور ویروس عامل بیماري از طریق تخمدان حشره كه شدت انتشار و آلودگي تا حدودي مح

بسیاري از علف هاي هرز نسبت به حمله این ویروس حساسیت نشان مي دهند كه مهم  ماده به نوزادان آن وجود دارد.

لفهاي هرز معمولي میباشد. این گیاه یكي از ع Echinochloacolonumترین آنها سوروف یا ) اكینوکلوا آكولونوم ( 

مزارع برنج بوده و در مناطق نسبتًا گرم مي تواند منبع آلودگي بادوام بیماري باشد. معمواًل زنجره       س. كوبانوس 

براي تغذیه ، سوروف را به برنج ترجیح مي دهد. ولي میزان تغذیه از گیاه برنج به حّدي است كه مي تواند بیماري را از 

ل دهد با این حال گزارش هاي متفاوتي در این باره منتشر شده است. زنجره ) س. اریزي كوال ( سوروف به برنج انتقا

گیاه برنج را ترجیح مي دهد. بنابراین یكي از مهم ترین عوامل اشاعه بیماري در محصول بشمار مي رود. این بیماري 

ترین عامل اشاعه بیماري وجود تعداد زیادي زنجره از طریق خاك ، بذر ، مكانیكي یا مایه زني قابل انتقال نمیباشد. مهم 

در داخل و اطراف مزرعه است. انبوهي زنجره ها در مواقع مختلف سال بسیار متفاوت بوده بنابراین نسبت انتشار 

 (4)ویروس در   زمان هاي مختلف متفاوت است. 

 روش هاي مبارزه : -4-6

ه بیماري هوجابالنكا وجود دارد. مقاومت به بیماري ارتباطي با در حال حاظر در ارقام اصالح شده و مقاوم برنج ب

شت ارقام مقاوم باشد در   مقاومت گیاه به زنجره س. اریزي كوال ندارد. روش مبارزه شیمیایي چنانچه توأم با كا

 (4)پیشگیري از اشاعه بیماري مؤثر است.

 بیماري ویروسي ابلقي زرد برنج : -7

 مناطق انتشار : -1-7

در حوالي دریاچه ویكتوریا در كنیا گزارش گردید و تصور   مي رود كه از  1970ویروس براي اولین بار در سال  این

 نظر انتشار محدود به آن منطقه باشد.
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 عالئم بیماري : -2-7

ده شده عالئم بیماري مشتمل بر عقب ماندگي رشد و كاهش پنجه زدن در گیاهان است. بعالوه برگ هاي گیاهان آلوده پیچی

و لكه هاي ابلق و زرد در آن به چشم مي خورد. خوشه هاي آلوده نیز بد شكل شده و ممكن است فقط قسمتي از آنها 

    ظاهر شود. در موارد شدت آلودگي ، این بیماري منجر به مرگ گیاه مي گردد.

 ویروس عامل بیماري : -3-7

و  Oryza bar thiنه هاي ) اریزا از قبیل اریزا بارتي پي ( ویروس عامل بیماري به روش مكانیكي به برنج و سایر گو

منتقل مي شود. آزمایش هاي انتقال در سایر میزبان ها از تیره گندمیان تاكنون  Oryza punctata) اریزا پونكتاتا ( 

است. در  نتیجه منفي داده است. این ویروس در ترشحات برگ گیاهان و همچنین در آب مزارع بسیار آلوده یافت شده

بعنوان ناقل بیماري شناخته شد ، پس سوسك هاي دیگر بنام  Sesselia pusilaابتدا ) سوسكي به نام سیسیال پوسیال ( 

و دي كالدیسپا           Trichispa sericeaو ) تري خیسپا سري سیا (  Chaetocnema pullaهاي ) کایتوکینما پوال ( 

به عنوان سایر ناقلین ویروس  Dicladispa ( chrysispa ) viridi cyanes) كري سیس پا ( ویریدي سیانه 

 (4)مشخص شدند.

 

 : Orange leaf))بیماري برگ نارنجي برنج  -8

 مناطق انتشار : -1-8

براي اولین بار در تایلند بیماري برگ نارنجي برنج مورد توجه قرار گرفت سپس از فیلیپین و سري النكا  1960در سال 

بعنوان یك بیماري ویروسي جدید برنج مشخص شد. این بیماري در شرایط مزرعه  1963گردید و در سال نیز گزارش 

به طور پراكنده وجود داشته و بنظر میرسد كه خسارت آن با مقایسه با سایر بیماري هاي ویروسي نسبتًا كم باشد. بیماري 

چشم مي خورد و عالئم آن نیز براحتي با عالئم تونگرو برگ نارنجي در مزارع آلوده اغلب همراه با بیماري تونگرو به 

 اشتباه مي گردد.

 عالئم بیماري : -2-8

گیاهان آلوده رنگ پریده مي شوند. این تغییر رنگ در ابتدا بصورت نوارهاي زرد طالئي و یا برنگ نارنجي در برگ 

یر برگ ها مي گردد. گیاهان بیمار پنجه هاي مسن گیاهان یك ماهه بروز كرده و بتدریج موجب پیچیدگي و پژمردگي سا

كمتري تولید كرده و در آنها رشد ریشه نیز ضعیف مي گردد ، بدنبال آلودگي رشد گیاهان نیز متوقف شده و منجر به 

نابودي آن ها مي شود. چنان چه گیاهان تا تولید خوشه زنده بمانند خوشه هاي حاصله ظاهر نشده و عقیم مي مانند. 

 هفته از بین مي روند. 4-3كه در مرحله سه برگي مایه زني شوند در مدت  گیاهچه هائي

 طرز انتقال بیماري : -3-8

تنها ناقل آن مي باشد.  Recilia dorsalisعامل این بیماري ویروس است كه زنجره زیگزاگي ) رسیلیا دورسالیس ( 

ال نبوده و به نظر    مي رسد كه در بدن حشره این ویروس به رویش هاي مكانیكي و یا از طریق بذر و خاك قابل انتق

درصد جمعیت حشرات ناقل بطور فعال در انتقال بیماري دخالت دارند. حداقل  14ناقل وضع پایا داشته باشد. هفت تا 

ساعت بوده و پس از آن ویروس براي تمام عمر در بدن حشره باقي مي  5دوره تغذیه برداشتي ویروس توسط حشرات 

ون میزبان ثانویه دیگري براي این ویروس شناخته نشده است. در حال حاظر بعضي از ارقام اصالح شده برنج ماند. تاكن

 (4)نسبت به این بیماري متحمل و یا مقاوم بوده و در دسترس زارعین قرار دارند. 

 : Stripe )  (بیماري ویروسي نوار برگ برنج -9

به علت كاشت زودتر از موعد برنج در  1950بار در اوائل سال مناطق انتشار :این ویروس براي اولین  -1-9

كشورهاي ژاپن و كره بطور گسترده انتشار یافت. بیماري ویروس نواري برگ برنج اغلب همراه بیماري ویروسي 
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كوتولگي نوار سیاه برنج در مزارع به چشم مي خورد. كاهش محصول در اثر بیماري بستگي به سن گیاه در موقع 

 ي دارد.آلودگ

 عالئم بیماري : -2-9

یكي از عالئم بارز این بیماري باز نشدن طبیعي برگ ها است. كه منجر به كشیده شدن ، پیچیدگي و پژمردگي آن ها مي 

گردد. عالوه بر این برگ هاي آلوده به طور عمومي رنگ پریده شده و یا روي آن ها لكه هاي نواري با حاشیه كمرنگ 

مت هاي رنگ پریده بعدًا به صورت نكروزه در    مي آید و منجر به از بین رفتن برگ ها مي شود. به وجود مي آید. قس

گیاهان معمواًل در مرحله گیاهچه اي و یا هنگام  در غالف برگ نیز ممكن است عالئم رنگ پریدگي و ابلقي بوجود آید.

منجر به از بین رفتن آن ها مي شود. در غیر این  پنجه زدن به این بیماري حساستر بوده و آلودگي در مراحل اولیه رشد

صورت گیاهان از رشد بازمانده و تعداد   پنجه هاي آن كم مي شود. در مواقعیكه گیاه در مراحل آخر رشد آلوده شود ، 

بد شكل  گیاهان آلوده چنانچه زنده مانده و خوشه تولید كنند معمواًل سنبلچه های آن ها اثر بیماري خیلي كمتر مي گردد.

شده و بطور كامل ظاهر نمي گردد. در آلودگي هاي مالیمتر ممكن است فقط بعضي از عالئم بیماري در گیاهان بروز 

 كند که در این صورت نیز دانه ها بد شكل و نیمه پوك مي گردد.

 طرز انتقال بیماري :  -3-9

، ) اونكانودس  Laodel phax striatellusبیماري ویروسي نواري توسط زنجره هاي ) الئودلفاكس استریاتلوس ( 

منتقل مي شود. این .albifascia  Uو ) اونكانودس آلبي  فاسیا (  Unkanodes Sapporonusساپورونوس ( 

ویروس مي تواند از تخمدان هاي حشرات ماده ناقل به   تخم ها عبور كند. شدت بیماري بستگي به زنجره نسل اول و 

دارد. چنانچه جمعیت زنجره ها بالفاصله پس از نشاء گیاهچه ها در مزرعه زیاد شود این بیماري با زمان آلودگي گیاهان 

 شدت بیشتري شیوع  مي یابد.

 میزبان هاي ویروس : -4-9

گونه هاي متعددي از گیاهان تیره گندمیان از قبیل گندم ، جو و ذرت در زمره میزبانهاي ویروس مي باشند. عالئم 

 بان هاي ثانویه کمتر از برنج است.بیماري در میز

 روش هاي مبارزه : -5-9

از طریق سمپاشي و مبارزه با حشرات ناقل مي توان تا حدودي از بروز بیماري ویروس نواري جلوگیري نمود. با این 

ي مبارزه حال مبارزه با زنجره ها بعلت مهاجرت دائمي آنها از میزبان هاي زمستاني به برنج مشكل است. بعالوه روشها

شیمیایي چنانچه در منطقه كوچكي معمول شود مؤثر نخواهد شد. در ژاپن سمپاشي هوایي در ماههاي فروردین و 

اردیبهشت براي كاهش جمعیت زنجره هاي زمستان گذران صورت مي گیرد. براي احتراز از خطرات احتمالي و اثر 

ستفاده از تركیبات دانه اي بسیار ریز انجام میگردد ، اگر سوء سموم به پستانداران ، سمپاشي با حجم خیلي كم و یا ا

جمعیت پوره هاي نسل اول زیاد شود در این صورت سمپاشي در ماه هاي خرداد و تیر به طور گسترده ضرورت مي 

 (11)یابد. سموم ) بي پي ام سي ، منفي تر و نیون (

سب هستند عملیات مبارزه با زنجره هاي بالغ نسل اول براي مبارزه در این مرحله منا  "كارباریل"و  "ام تي ام سي"

بایستي تا حد امكان در تمام سطح منطقه معمول شود كه در اینصورت مي توان از سموم مختلف استفاده نمود. براي 

. مبارزه با پوره هاي نسل دوم كه كمتر مهاجرت مي كنند استفاده از سموم دانه اي در مناطق كوچك نتیجه مؤثر مي دهد

هنگام مصرف سموم در مواقع گل دهي و برداشت محصول ، بایستي احتیاط هاي الزم معمول گردد. در حال حاضر 

ارقام متعددي مقاوم به ویروس نواري برگ برنج موجود   مي باشد. در مناطقي كه این بیماري همراه با بیماري 

نج مقاوم به ویروس نواري استفاده شود. برنج ) مینه كوتولگي نوار سیاه برنج بروز مي كند بهتر است كه از ارقام بر

به بیماري ویروس نواری كاماًل مقاوم است. صفات ژنتیكي مربوط به مقاومت به این بیماري  Mineyutakoیوتاكو ( 

 (4)در ارقام مقاوم برنج متفاوتست.
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 : (Transitory yellowing)بیماري ویروس زردي موقت برنج  -10

 انتشار :مناطق  -1-10

این بیماري فقط تاكنون از تایوان گزارش شده است با وجود اینكه ممكن است از سال ها قبل در آنجا وجود داشته ، ولي 

 32-25كه در جنوب جزیره گسترده و در تمام تایوان شیوع دارد. كاهش محصول در اثر این بیماري به  1960از سال 

 چكتر و كمتر از گیاهان سالم بوده و دانه هاي آن ها نیز نیمه پوك مي شوند.درصد مي رسد. خوشه هاي گیاهان بیمار كو

 عالئم بیماري : -2-10

از بعضي جهات عالئم بیماري ویروسي زردي موقت و تونگرو بهم شبیه اند. در گیاهان آلوده برگ ها از قسمت نوك 

نگ زرد یا نخودي متمایل به نارنجي در مي رنگ پریده مي شوند. برگ هاي پائیني بطور بارز تغییر رنگ داده و بر

بعالوه لكه هاي قهوه اي نیز ممكن است روي برگ ها ظاهر شوند كه از نظر تشخیص چندان اهمیت ندارند. گیاهان  آیند

آلوده از رشد باز مانده و پنجه كمتري تولید مي كنند. گاهي برگ هایي كه بعدًا تولید مي شوند عالئم بیماري را بروز 

ده و برگ هاي آلوده نیز پژمرده شده و كلیه آلودگي در گیاه از بین  مي رود بطوري كه به نظر مي رسند كه گیاه ندا

بطور كامل بهبود یافته است. بدیهي است كه عالئم بیماري در ارقام مختلف برنج نیز متفاوت است. در سلول هاي 

ات ) النكوژن ( نسبتًا درشت و گرد را كه از تجمع ویروس پارانشیمي برگ ها و در اطراف آوندهاي چوبي  مي توان ذر

 ها درست شده مشاهده كرد.

 طرز انتقال بیماري : -3-10

، ) ن.  Nephotettix nigropictusبیماري ویروس زردي موقت توسط زنجره هاي ) نفوتتیكس نیگروپیكتوس ( 

قال مي یابد. تاكنون دلیلي مبتني بر انتقال انت N.virescensو ) ن. ویري سنس (  N.cincticepsسینكتي سپس ( 

بیماري از طریق بذر ، مكانیكي و یا خاك ارائه نشده است. نسبت زنجره هاي كه به طور فعال در انتقال بیماري دخالت 

 47درصد در گونه ن. سینكتي سپس و  71-35درصد در گونه هاي ن. نیگروپیكتوس ،  65تا  41دارند عبارت اند از : 

در گونه ن. ویرس سنس      مي باشد. ویروس عامل بیماري از طریق پوست اندازي حشره در سنین مختلف قابل درصد 

انتقال بوده ولي از تخمدان هاي حشرات ماده ناقل عبور نمي كند. تاكنون میزبان ثانویه گیاهان دیگري براي این ویروس 

 یافت نشده است.

 روش هاي مبارزه : -4-10

به نظر مي رسد كه استفاده از ارقام مقارم برنج به بیماري ویروس زردي موقت امید بخش ترین روش پیشگیري از 

، ) ووكو چین یو(  chung-lin-chun، ) چونگ لین چون (  chu-tzeبیماري باشد. ارقام برنج به اسامي ) چوتزه ( 

wu-ku-chin-yu  )هولوتوئن (Hu-lu-tuen ( 22و ) كائو هیسیونگKao-hsiung22  به بیماري ویروس زردي

 (4)موقت بسیار مقاومند.

 

 بیماري تونگروي برنج : -11

 مناطق انتشار : -1-11

، بیماري برگ نارنجي زرد برنج ، برگ  Penyakit merahاین بیماري به اسامي مختلفي مثل ) پن یاكیت مراه ( 

خوانده مي شود. همان طور كه مالحظه مي شود این اسامي در نواحي مختلف دنیا  Mentekزرد برنج ، ) منتك ( 

بیماري تونگرو در فیلیپین ، مالزي ،  متفاوت بوده ولي تصور مي رود كه همگي به یك نوع بیماري اطالق مي گردد.

درصد  4زارش شده كه تا تایلند ، هندوستان ، اندونزي و بنگالدش وجود دارد. یك بیماري بیشتر تونگرو در ژاپن گ

نیز بیماري تونگرو خسارت شدیدي به محصول برنج وارد مي سازد. گیاهان " سوماترا"در  محصول را از بین مي برد.

 4روزگي آلوده شود زمان گلدهي آن15وقتي در سن 8مثاًل برنج رقم آي آر  آلوده به تونگرو معمواًل دیرتر گل مي دهند

 .(6)گزارش شد ( 1371ایران از استان فارس در سال  هفته به تأخیر مي افتد.)در
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 عالئم بیماري : -2-11

گیاهان آلوده از رشد بازمانده ولي تعداد پنجه هاي تولیدي در حد طبیعي باقي مي ماند. برگ ها به طور بارز بي رنگ 

معمواًل گیاهان آلوده برنگ زرد یا مي شوند. این بي رنگي در ارقام مختلف و همچنین در سنین مختلف گیاه فرق مي كند. 

نارنجي در مي آیند. این تغییر رنگ از قسمت هاي فوقاني گیاه شروع شده و به سمت پایین توسعه یافته بطوریكه قسمت 

هاي كوچكي از گیاه و گاهي نیز تمام گیاه را در بر    مي گیرد. در برگ هاي مسن تر ممكن است نقطه هاي كوچك قهوه 

نند ایجاد شود. پیشرفت عالئم بیماري بستگي زیادي به رقم برنج دارد. در بعضي از ارقام برنج عالئم اي و زنگ ما

بیماري براي تمام عمر گیاه باقي مانده به طوري كه گیاهان آلوده بشدت از رشد باز مي مانند در حالیكه در ارقام دیگر 

خیر در أاین بیماري عالوه بر ت كه گیاه بهبود یافته است. ممكن است تمام عالئم پس از مدتي ناپدید شده و بنظر برسد

گلدهي گیاهان منجر به كاهش وزن دانه ها مي گردد بعالوه گیاهان بیمار نسبت به گیاهان سالم سنبلچه كمتري تولید كرده 

است بیرنگ شده و و نسبت دانه هاي پوك در آن ها زیادتر و وزن دانه ها كمتر مي گردد بعالوه بعضي از دانه ها ممكن 

 منجر به كاهش قابل توجهي در مورد وزن محصول شود.

ارقام مقارم به آلودگي قدري كوتاه تر شده ولي فقط قسمتي از برگ هاي آن ها تغییر رنگ مي دهد بعالوه برگ هایي كه 

ها بتدریج در مراحل آخر بعدًا تولید مي شود فاقد عالئم رنگ پریدگي است. در ارقام نیمه مقارم برنج تغییر رنگ  برگ 

رشد ناپدید شده و گیاهان محصول خوبي تولید مي كنند. گیاهاني كه در مراحل آخر رشد آلوده شوند ممكن است قبل از 

برداشت محصول عالئم بیماري از خود بروز ندهند. با این حال ممكن است عالئم بیماري در پنجه هائي كه پس از 

 جود مي آید بروز كند.برداشت محصول در این مزارع بو

 طرز انتقال بیماري : -3-11

تاكنون دلیلي مبتني بر انتقال بیماري تونگرو از طریق بذر و یا خاك ارائه نشده است. حشرات ناقل ویروس شامل زنجره 

و نموتتیكس  Recilia dorsalis، ) رسیلیا دورسالیس (  Nephotettix virescensهاي ) نفوتتیكس ویري سنس ( 

مي باشند. درصد كمي از افراد زنجره ) ن.       N.malayanusو ) ن. ماالیانوس (  N.parvusووس پار

 قادر به انتقال بیماري بوده ولي مهمترین ناقل آن ) ن. ویري سنس ( مي باشد. N.nigropictusنیگروپیكتوس ( 

ه ویروس قادر به عبور از تخمدان هاي ویروس عامل بیماري فقط براي مدت كوتاهي در بدن ناقل دوام مي آورد بعالو

 حشره ماده نبوده و پوره هاي زنجره پس از تعویض جلد نیز خاصیت آلودگي و بیماري زائي را از دست مي دهند.

 میزبان هاي ویروس : -4-11

 گونه هاي متعددي از علفهاي هرز  گندمیان و برنج هاي وحشي در زمره میزبان هاي ویروس تونگرو مي باشند.

 روش هاي مبارزه : -5-11

به نظر مي رسد كه مقاومت به بیماري تونگرو با مقاومت گیاه به حشرات ناقل مرتبط باشد. در حال حاضر ارقام اصالح 

براي كسب نتیجه مؤثر در مبارزه عالوه بر  شده و مقاوم برنج به بیماري تونگرو و یا به حشره ناقل آن موجود مي باشد.

كوتولگي بوته . (4) سمپاشي بر علیه حشره ناقل در خزانه ها و یا در گیاهان جوان ضرورت دارد كاشت ارقام مقاوم ،

های برنج در استان گیالن بر اثر كمبود روي باشد ، همچنین ارتباط نزدیکی بین عناصر غذایي با بعضي از علف كش 

ها ) بر اساس نوع علف كش ، زمان مصرف و دوز علف كش ها و نحوه مصرف آن ( منجر به كمبود یا زیاد بود 

 (6)عناصر غذایي متحمل می باشد. 

 

 : yellow dwarf))تولگي زرد برنج بیماري كو -12

 مناطق انتشار : -1-12

از ژاپن گزارش گردید. این بیماري به طور گسترده در آسیا  1919بیماري كوتولگي زرد برنج براي اولین بار در سال 

. با وجود دارد. در شرایط صحرائي بیماري به صورت پراكنده شیوع داشته و میزان خسارت معمواًل چندان شدید نیست
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این حال آلودگي در گیاهاني كه پس از برداشت محصول پنجه مي زنند و همچنین در محصول هاي بعدي شدیدتر شده به 

درصد نیز مي رسد. كاهش محصول در گیاهان را مي توان از روي سن و زمان آلودگي 50طوري كه میزان خسارت تا 

ار از شالیزارهاي ژاپن شیوع داشته و بطور متوسط سالیانه هكت 20000مشخص نمود. بطور كلي این بیماري تقریبًا در 

عامل بیماري كوتولگي زرد ، ویروس عصایي شكل و تك رشته اي و ِگرم منفي  تن محصول را از بین مي برد. 10000

 (2)مي باشد. RNAبا ژنومي از 

 عالئم بیماري : -2-12

بازمانده ولي تعداد زیادي پنجه مي زنند. عالئم بیماري در گیاهان آلوده به این بیماري مانند كوتولگي برنج از رشد 

گیاهان مشخص بوده و برگ ها به رنگ عمومي سبز روشن و یا زرد روشن در مي آید. گیاهاني كه در مرحله اولیه 

دگي گیاه رشد آلوده میشوند قبل از رسیدن از بین مي روند و چنانچه زنده بمانند فاقد خوشه و دانه مي گردند. هنگام آلو

در مراحل آخر رشد ممكن است عالئم بوجود نیاید درصورتیکه پنجه هاي ثانویه این قبیل گیاهان پس از برداشت 

    محصول عالئم رنگ پریدگي مشخص این بیماري را بروز مي دهد.

 طرز انتقال بیماري : -3-12

ن شامل زنجره هاي ) نفوتتیكس نیگروپیكتوس ( بیماري كوتولگي زرد مي تواند از راه بذر انتقال یابد. حشرات ناقل آ

Nephotettix nigropictus  ) ن. ویري سنس ( وN.virescens  ) ن. سینكتي سپس ( ،N.cincticeps  .ن ( ،

مي باشد. نسبت زنجره هائي كه قادر به انتقال       N.malayanusو ) ن. ماالیانوس (  N.parvusپارووس ( 

كوتولگي زرد بیشتر از كوتولگي برنج بوده بعالوه این زنجره ها قادرند بیماري را در تمام بیماري هستند در بیماري 

طول عمر خود انتقال دهند. برخالف بیماري هاي كوتولگي برنج عامل كوتولگي زرد قادر به عبور از تخمدان هاي 

و گلیسریا آکوتي فلورا  Alopecurus aequalisگونه هاي گیاهان ) آلوپكروس اكوالیس (  زنجره هاي ماده نمي باشد.

Glyceria acutiflora  ) و در آخر سر گیاه ) اریزا كوبن سیسOryza cubensis  در زمره میزبان هاي ثانوي

    عامل بیماري بوده ولي اهمیت چنداني در تداوم بیماري ندارد.

 روش هاي مبارزه : -4-12

درصد تجاوز كند مبارزه  10نان چه تعداد گیاهان بیمار از در پنجه هاي ثانوي گیاهان پس از برداشت محصول چ

شیمیائي ضرورت مي یابد. مبارزه شیمیایي به همان ترتیبي كه در مورد كوتولگي برنج گفته شد صورت مي گیرد. در 

حال حاضر ارقام برنج مقارم به بیماري كوتولگي زرد موجود مي باشد. صفت مقاومت توسط یك ژن نیمه غالب و یا 

  11Xiushuiتاكنون دو رقم از برنج حساس كه از ارقام ژاپونیكا مي باشند به نام هاي . (4) غالب در گیاه كنترل مي شود

 (2)تا حدود زیادي اصالح و مقاوم گردیده اند. Biolisticmethodبه كمك روشي به نام   88Bingو 

      

 ( یا بازماندگي دسته اي برنج : Banchy stuntكوتولگي پر پنجه )  -13

 مناطق انتشار : -1-13

و همكارانش در سال  chenاز مناطق جنوبي كشور چین توسط  Oryza sativaاولین گزارش بروز بیماري در 

مي توانند پذیراي عامل این بیماري باشند و هیچ گونه حفاظتي را نمي  O.sativaمیالدي منتشر شد. كلیه ارقام  1978

بعمل آورد.  ragged stunt virusو  dwarfvirusتوان براي بوته هاي برنج مبتال به این بیماري نظیر بیماري هاي 

طوح مزارع ( حاكي از بروز گاه و بیگاه و پراكنده بیماري در س Xie:1982 ; chen:1978گزارشات مطالعاتي ) 

درصد در سال  1مي باشند و میزان شیوع در سال هاي مختلف ، ارقام برنج و اقلیم شالیزار تفاوت دارند و از كمتر از 

 2/3و بیشترین میزان حدود  1979و  1976درصد در سال هاي  3و حدود  1981،  1980،  1975،  1974هاي 

    (2)رو به كاهش گذاشته است. 1981رضه از سال وقوع یافت ، اّما مقدار بروز عا 1977درصد در سال 

 عالئم بیماري : -2-13
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( میباشد و برگهاي جوان گاهي  rice dwarf virusبوته هاي آلوده و پر پنجه بوده ، برگها كوتاه و باریك شبیه به ) 

 موزائیكي است. در ارقام بشدت آلوده انشعابات از گره هاي باالیي شروع شده برگ مي دهد.

 عامل بیماري : -3-13

نانومتر است كه آوند خط كشي گیاه بدون عالئم یافت مي شود. بوته هاي آلوده در اثر  60-30اجزاي ویروس به قطر 

( حفاظت تقاطعي ، نشان نمي دهد و آنتي سرم آن با آثار گیاه آلوده عكس العمل ندارد. ناقل این  RDVآلودگي به ) 

ساعت وقت الزم دارد كه ویروس را  12، ویروس به صورت گردشي است و مدت  ویروس زنجرك بوده كه در بدن آن

  (1)روز ( بیماریزا گردد. 12روز دوره كمون ) متوسط  8-25دقیقه ( و پس از  5گرفته ) حداقل 

 

 : (Necrosis mosaic) برنج موزائیك نكروز -14

 عالئم ویژه بیماري : -1-14

دوكي شكل یا كشیده روي برگهاي پاییني است و گاهي لكه هاي سوخته در قاعده بیماري به صورت نقاط و خطوط زرد 

 ساقه ها و غالفها به وجود مي آید. بوته هاي آلوده ، كمي كوتوله شده ، پنجه زني كاهش یافته و رشد آنها پراكنده است.

 عامل بیماري : -2-14

Rice Necrosis mosaic virus عامل بیماري است و احتمااًل م ( تعلق به گروهPotyvirus  مي باشد ولي با شته )

( به این ویروس و      وابسته هاي آن نسبت داده شده است. این  bymovirusها منتقل نمي شود. گروه جدیدي بنام ) 

5551413ویروس  - α -  نانومتر و از نظر سرولوژیكي متعلق به ویروس هاي الدي موزائیك جو و گندم مي باشد. اجزاي

ویروس و اجسام خارجي سوري در سلولهاي برنج وجود دارد و بعضي از جدا شده ها ، به طریقه مكانیكي ، بسختي 

بوده كه خاكزاد  Plymyxa graminis Ledinghemمنتقل مي شوند و بذر زا هم نیستند. ناقل این ویروس قارچ 

دوام ویروس در خاك ، برنج و چند علف هرز است. حرارت  است و به وسیله ) سم هاي مقاوم ( ایجاد آلودگي مي كند.

درجه سانتیگراد و رطوبت كم ، شرایط مناسب آلودگي مي باشد. زمین غرقاب براي آلودگي ، مناسب نبوده و  30تا  25

براي مبارزه ، بذركاري در خزانه  زانه اي كه غرقابي نیست ، آلودگي آغاز مي گردد.در محیط خشكه كاري یا در خ

 (1)هاي غرقابي و ضد عفوني خزانه با قارچكشها و مواد عقیم كننده مؤثر علیه ناقل بیماري از شدت بیماري مي كاهد.

 

 : برنج بیماري ویروسي كوتولگي ناموزون -15

 مناطق انتشار : -1-15

 در كشورهاي اندونزي، فیلیپین، بنگالدش، چین ، هند ، ژاپن ، مالزي ، سریالنكا و تایلند شایع است. این بیماري

 عالئم بیماري : -2-15

این بیماري باعث توقف رشد گیاهان آلوده مي شود. سایر عالئم بیماري در مراحل مختلف رویش متفاوت است. تعداد 

یكسان است ، ولي گیاهان آلوده تا موقع رسیدن سبز و تعداد پنجه بیشتري تولید  پنجه هاي اولیه در بوته هاي بیمار و سالم

در مراحل اولیه رویش وجود برگهاي ناصاف از عالئم مهم بیماریست. قبل از باز شدن برگها ، پارگي و  مي كنند.

رد مایل به قهوه اي در ناصافي حاشیه آنها قابل رؤیت است. قسمتهاي ناصاف برگ تغییر رنگ داده و برنگ زرد یا ز

با رشد گیاه تعداد برگ ناصاف كمتري ظاهر مي شود و معمواًل پیچیدگي در نوك و یا پایین برگ  آمده و پاره میشوند.

در پهنك و غالف برگ مخصوصًا در ناحیه یقه برگ  Phloemبرجستگي رگبرگ بر اثر سلولهاي  ایجاد مي گردد.

سانتي متر و بعرض  10میلي متر تا  1زرد كمرنگ یا سفید تا قهوه اي تیره بطول  ایجاد میشود. این برجستگیها به رنگ

در مراحل بعدي رشد برگ پرچم ،  میلي متر در سطح برگ دیده مي شوند. 1تا  1/0میلي متر و به ضخامت  1تا  2/0

شه بطور كامل انجام نمي گیرد. پیچیده ، بد شكل و پاره پاره بنظر مي رسد. گیاه آلوده معمواًل دیر گل كرده و خروج خو

انشعابات مذبور غالبًا خوشه هاي كوچكي بوجود مي آورند. در  پنجه ها انشعاباتي در گره هاي باالیي ایجاد مي نمایند.
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این طریق گیاه آلوده نسبت به گیاه سالم تعداد خوشه و دانه ي بیشتري تولید مي كنند ولي دانه ها الغر یا پوك مي 

 (5)باشند.

 انتقال عامل بیماري : -3-15

ویروس از طریق تلقیح مكانیكي ، تماس بین میزبان ها و از طریق بذر قابل سرایت است در حالیكه از طریق گرده ها 

( از راسته  arthropodsمنتقل مي شود. عامل اصلي انتقال ویروس به میزبان ها حشرات مفصل داري  ) 

Himiptera  و خانوادهDelpacidae م علمي با ناNilaporvat     مي باشند. تكثیر ویروس در حشرات ناقل انجام

مي پذیرند و انتقال ویروس بطور مداوم توسط حشره صورت مي گیرد به صورتیكه روند انتقال حتي در زمان پوست 

نین ( نیز حفظ مي شود. انتقال ویروس از طریق حشره والد به فرزندان صورت نمي پذیرد همچ Moultsاندازي ) 

 Brownویروس عامل بیماري توسط   (.2) ( براي انتقال از ناقل نیست helper virusنیازمند ویروس كمكي  ) 

planthopper ویروس هاي پایا است از طریق تخم حشره قابل انتقال به نسل  منتقل مي شود. ویروس مذبور كه از

  هاي بعدي نیست.

   

 بیماري ویروسي :شناسایي و بعضي از زنجره هاي ناقل  -16

 : Brown plantopper Nilaprata lugens) (زنجره قهوه اي ( الف

این آفت عمومًا به ارقام حساس حمله مي كنند. گیاهان آلوده ابتدا حالت سوختگي پیدا كرده سپس به رنگ زرد در آمده و 

 مي باشد. ragged stunt  ،wilted stunt , grassy stunاز بین مي روند ، این حشره ناقل بیماري ویروسي ، 

حشره بالغ با بال هاي دراز به مزارع برنج حمله برده و تخم هاي خود را روي غالف یا رگبرگ          مي گذارند. 

سن مي باشد. دوره پوره  5روز ظاهر و داراي  9تا  7تخم ها داراي پوشش پهن و كوتاهي مي باشند ، و پوره هایش از 

ول مي كشد. پوره سن اول سفید رنگ و در مراحل بعدي برنگ قهوه اي در آمده و باالخره تبدیل روز ط 15تا  13گي 

به حشره بالغ با بال هاي بلند یا كوتاه مي شوند. حشرات بالغ با بال هاي كوتاه عمومًا قبل از ظهور گل و ماده ها در 

الغ با بال بلند جهت مهاجرت به بوته هاي دیگر قسمت تحتاني گیاه دیده مي شوند. در مراحل بعدي رشد گیاه حشرات ب

 (5)بوجود مي آید.

 

 : Whitebached planthopper – sogatella))زنجره پشت سفید  (ب

این آفت عمومًا همراه زنجره قهوه اي به مزارع برنج حمله مي كنند و تشخیص آن ها از یكدیگر كمي مشكل است. پوره 

میلي متر و در  5حشرات بالغ به طول  ري تیره و یا لكه هاي مشكي و سفید مي باشند.ها به رنگ سفید با لكه هاي خاكست

ناحیه پشت داراي یك خط سفید رنگ مي باشند و فقط ماده ها داراي بال كوتاه هستند. این حشره ناقل بیماري نبوده و 

ایجاد مي نماید. در صورت شدت چون جمعیت آفت هنگام گل كردن كاهش پیدا مي كند ، بندرت در گیاه حالت سوختگي 

 (5)آلودگي فقط برگ هاي خارجي بوته عالئم سوختگي را نشان مي دهند.

                                              

 : (Smaller brown)زنجره قهوه اي كوچك  (پ

مي باشند. حشرات  black streaked dwarfاین آفت بیشتر در مناطق معتدل و نیمه استوایي دیده شده و ناقل بیماري 

 hojanlancaبالغ ممكن است بال هاي بلند یا كوتاه داشته باشند. این آفت ها در آمریكا دیده شده و ناقل عمده بیماري 

white leaf virus .مي باشد. حشره بالغ ممكن است بال هاي كوتاه یا بلند داشته باشد 
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 : (Green leaf hopper Nephotettix spp)زنجره سبز  (ت

 Transitoryاین آفت گسترش زیادي در مناطق برنج خیز داشته و ناقل عمده و مهم بیماري هاي ویروسي 

yellowing   وTongro  وRice dwarf .میلي متر به رنگ سبز روشن با لكه  5تا  3حشره بالغ بطول  مي باشد

سن پورگي و با عالئم متفاوت در  5غالف گذاشته مي شوند.  تخم ها روي رگبرگ پهنك یا هاي غیر یكنواخت مي باشند.

    (5)این حشره دیده شده است.

 

 : ( (Zigzagleaf hopper. Recilja dorsalisزنجره زیگزاگ  )ث

بوده و از شیره گیاهي تغذیه مي نماید. بال  gall dwarf  ،tongro  ،Orangeleaf virusاین حشره ناقل بیماري 

 (5)هاي حشره بالغ رنگ آمیزي زیگزاگ مانند داشته و پوره برنگ قهوه اي متمایل به زرد   مي باشند.
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 : 17عنوان پروژه 

 «ارقام اصالح شدۀ برنج ایران » 

"Rice improved cultivars in Iran" 
 

  محمـــــود لقمانی  جو :ــــــــدانش

 اسماعیل پورکاظم ... کارشناس ارشـد زراعت د راهنما : تااس

 

 

 مقدمه:

. درصد كالري مصرفي روزانه مصرف كنندگان 4دهد. حدود برنج غذاي اصلي بیش از نیمي از مردم دنیا را تشكیل مي

شود. در ایران بعد از گندم، برنج غذاي اصلي مردم كشور ما را مي برنج در منطقه آسیا و اقیانوسیه از برنج تأمین

دهد و با توجه به تغییر الگوي مصرف در سالهاي بعد از انقالب حداقل یك وعده برنج در جیره غذایي مردم تشكیل مي

 ایران گنجانده شده است.

با دارا بودن خصوصیات زودرسي و پا  استراتژي تحقیقات در حال حاضر ارقام جدید با كمیت و كیفیت باال همراه

هاي نزدیكي بین مؤسسه تحقیقات برنج كشور و هاي گذشته همكاريباشد. جهت نیل به اهداف فوق در دههكوتاهي مي

هاي هاي متقابل تبادل ژرم پالسم جهت فعالیتالمللي برنج )ایري( به وجود آمده است. یكي از همكاريمؤسسه بین

ر این راستا هر ساله الینهاي مختلف برنج كه با توجه به اهداف مشخص از قبیل كیفیت، زودرسي، باشد. داصالحي مي

( به مؤسسه برنج Ingerاند در قالب پروژه اینجر)سازي شدهخوار، شوري و ... خالصمقاومت به بالست، كرم ساقه

برنج )رشت( و معاونت مؤسسه )آمل( گردند. با هماهنگي بعمل آمده در مؤسسه، در مزارع موسسة كشور ارسال مي

كشت شده و بسته به اهداف طرح، الینهاي مطلوب انتخاب و در نهایت به صورت رقم به جامعه كشاورزي معرفي و یا 

گیرند. براي این منظور ارقام مختلف برنج مانند آمل سه، آمل دو، خزر، هاي اصالحي مورد استفاده قرار ميدر برنامه

امعه كشاورزي معرفي شدند كه هر كدام از ارقام، اگر چه تحولي را در میزان تولید در زمان خود فجر و ساحل به ج

هاي جدید در ایجاد نمودند اّما داراي اشكاالتي از نظرآلودگي ویروسي، كیفیت نامطلوب و عملكرد نامناسب بودند. الین

باشند. مازندران و گیالن به عنوان یشین ميدست معرفي داراي صفات مطلوبتري نسبت به همه ارقام معرفي شدة پ

درصد سطح زیر كشت برنج كشور در این دو استان  80آیند و حدود خیز كشور به شمار مياستانهاي اصلي برنج

 (.9باشند و بالطبع در این استانها برنج به عنوان غذاي اصلي و در درجه اول اهمیت قرار گرفته است)متمركز مي

 

 : رنجتاریخچه گیاه ب

است كه به انگلیسي گرفته شده (Chalto)گردد كه از كلمه هندي واژه شلتوك به دانه برنج همراه با پوست آن اطالق مي

Rice Paddy  و به زبان هندي به آنArisi شود. برنج به انگلیسي گفته ميRice در فرانسه ،Riz در ایتالیا ،Rizo ،

باشد. چین و اندونزي( مي وطن اصلي برنج در آسیاي جنوب شرقي )هند،شود.منامیده مي Riesدر آلمان و روسیه 

شلتوك از هند و برمه و به تدریج به سایر نقاط جهان راه یافته و كشت برنج كه امروزه جزء الینفك حیات میلونها نفر از 

لند، فیلیپین، ژاپن، ویتنام، هزار ساله و پس از آن در كشورهاي تای 7سابقه  باشد در چین و هند مردم سراسر جهان مي

سابقه كشت برنج در ایران به پایان دوره  كره شمالي و جنوبي، مالزي و تایوان در آسیاي جنوب شرقي سابقه دارد.

رسد و گسترش وسیع آن از قرن دهم میالدي به بعد صورت گرفته )تیروفسكي( و برخي نیز معتقدند شلتوك ساسانیان مي

است. " الئوفر" نیز رونق كشت برنج را به پس از ن خسرو انوشیروان از هند به ایران آورده شدهبراي اولین بار در زما

 .(4تسلط اعراب در ایران نسبت داده و عقیده دارد كه در دوره ساسانیان برنجكاري در ایران وجود نداشته است)
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 مشخصات گیاهشناسي برنج:

ها متعلق به قبیله "لگومي فلوره" و تیره گرامینه ايه تك لپهبرنج گیاهي است مخصوص مناطق پر آب و گرم از رد

(Graminae)  "یا "پوآسه(Poaceae) باشد. جنس اوریزا داراي و زیره تیره "اوري زوئیده" و جنس "اوریزا" مي

وال روز زمان نیاز دارد. برنج گیاهي است معم 270تا  80گونه مختلف است. گیاه برنج از كاشت تا برداشت به  25

اي راست و توخالي است باشند. برنج داراي ساقهروز كوتاه و یك ساله ولي بعضي از انواع چند ساله آن نیز موجود مي

متر متغیر میلي 12تا  6عدد و قطر ساقه برنج بین  20تا  10متر، تعداد برگ بین سانتي 50-200كه ارتفاع آن بین 

باشد. برگ برنج شامل كند و اصواًل تولید پنجه در برنج خیلي زیاد ميید ميپنجه تول 5تا  4است. هر بوته برنج معموال 

دارد. این زبانك پهنك و غالف بلندي است. زبانك یا لیگول برنج غشایي و بلند بوده و در موقع رسیدن شكاف بر مي

 متر است.میلي 10-15غشایي سه گوش بوده و داراي طولي در حدود 

ت پاینكول بوده و در انتها واقع شده است. از محل هر گره محور اصلي خوشه یك یا چند گل آذین در برنج به صور

شود كه بعد از هر یك از این آید كه بعد از همین انشعابات اولیه، چندین انشعاب ثانویه تولید ميانشعاب اولیه به وجود مي

ه پري شكل از دو شاخه تشكیل یافته است. تعداد پرچم آید. كاللانشعابات ثانوي یك یا چند خوشه چه یا تك گل به وجود مي

هاي میوه و پوسته دانه با هم باشد. میوه برنج گندمه بوده و بدین معني كه پوستهعدد مي 6در برنج بر خالف اكثر غالت 

برنج در حدود هاي مختلفي از قبیل زرد، سفید، قرمز و سیاه است. وزن هزار دانه نمایند. دانه برنج داراي رنگرشد مي

 (5گرم است. ) 40-20

 

 تاریخچه اصالح گیاه برنج :

هاي هاي خالص از طریق روشآوري ارقام بومي و ثبت مشخصات آنها با هدف تهیه الینتحقیقات برنج كشور با جمع

خارجي به  در مازندران آعاز گردید. با ورود ارقام 1342در گیالن و در سال  1339اي و انفرادي از سال گزینش توده

گیري، تحقیقات برنج وارد مرحله جدیدي شد. دراین راستا گروه تحقیق اقدام به و شروع دورگ 1342ایران در سال 

نژادي نمودند و این گیري بر طبق اهداف بهمطالعات خصوصیات ژنتیكي برنج براي انتخاب والدین برتر جهت دورگ

اسب، پاكوتاه ، زودرس ، مقاوم به ورس، آفات و بیماریها و... بوده اهداف شامل تولید ارقام هر محصول با كیفیت من

 (1است.)

 

 روشهاي اصالح برنج :

هاي جدید، روشهاي اصالح برنج همان روشهایي است كه در اصالح گندم و جو معمول است. یعني: وارد كردن واریته

 گیري.سلكسیون و دورگ

 :هاي جدیدوارد كردن واریته –الف 

هایي كه صفات ها و لیئههاي زیادي از این راه بدست آمده است. در ایران واریتهبه خصوص آمریكا واریتهدر دنیا 

اند و مورد خوار را دارند از كشورهایي آسیایي وارد شدهمختلفي نظیر كودپذیري، مقاومت به بیماري بالست و كرم ساقه

هاي گیري، از واریتهاند لذا در برنامه دورگكیفیت پخت نامناسب اند كه اكثر آنها از نظرآزمایش و مطالعه قرار گرفته

 شود.هاي ایراني كه خاصیت پخت خوب را دارند استفاده ميخوب با واریته

 :سلكسیون –ب 

هاي زیادي به وسیله سلكسیون انفرادي در توانند مورد استفاده قرار گیرند. واریتهاي و انفرادي در برنج ميسلكسیون توده

هاي نامناسب و تصفیه هاي ایراني براي حذف تیپتوان در واریتهاي ميبرنج تولید شده است. از سلكسیون توده

هاي كم و بیش هاي ایراني كه از لینههاي مطلوب و پر محصول در تودههاي محلي استفاده كرد. براي تهیه لینهواریته
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هاي پر محصول یز مورد استفاده قرار گرفته است: نتیجه آن تهیه لینهاند، روش سلكسیون انفرادي نشبیه به هم تشكیل شده

 و مطلوب است.

 :گیريدورگ –ج 

اي یا بالك، هاي انتخاب تودهاند. روشهاي برنج در آمریكا از این راه به دست آمدهتا به حال، بیشتر واریته 1940از سال 

گیري براي برطرف كردن شده است. در ایران، از برنامه دورگ اي و تالقي برگشتي هر سه در برنج استفاده واقعشجره

هاي ایراني عبارت از كمي محصول، عدم مقاومت به خوابیدگي شود. ضعف واریتههاي ایراني استفاده ميعیوب واریته

هاي تهدار( و حساسیت به بیماري بالست است. از طرفي واری)خوابیدگي ناشي از كاربرد زیاد كودهاي شیمیایي ازت

توانند در این مورد با هاي خارجي اغلب نميایراني از نظر كیفیت پخت، طعم و عطر بسیار مطلوب هستند و واریته

شود. اي استفاده ميهاي ایراني رقابت كنند. در ایران پس از انجام دورگ گیري براي اصالح برنج از روش شجرهواریته

 گیرند.اي و بالك بهره ميوش شجرهدر حالیكه كشورهاي خارجي، بیشتر از دو ر

توان تا سه نسل در سال اقدام به كشت با كشت هیبرید در گلخانه، در مناطق گرمسیري به علت مساعد بودن آب و هوا مي

شود. در و برداشت محصول برنج كرد ولي در مناطق معتدله و در شرایط مزرعه، فقط یك نسل محصول برداشت مي

كنند و در این شرایط تا دو نسل )در ع در اصالح برنج از كاشت هیبریدها در گلخانه استفاده مياین مناطق براي تسری

شود. در ژاپن بیشتر از كاشت هیبریدها در گلخانه فصول پاییز، زمستان و بهار( اقدام به كشت نسلهاي مختلف برنج مي

 (12شود. )استفاده مي

 

 : هدفهاي اصالح برنج 

 اصالح برنج به قرار زیرند:به طور كلي هدفهاي 

هاي مقاوم به هاي مناسب از حیث دوره رویش در هر محل، به دست آوردن واریتهازدیاد عملكرد، به دست آوردن واریته

هاي مقاوم به هاي مناسب براي زراعت مكانیزه، به دست آوردن واریتهخوابیدگي ساقه و ریزش دانه، تهیه واریته

 هایي با كیفیت مناسب براي آسیاب شدن و خاصیت مطلوب پخت.بیماریها، ایجاد واریته

 : ازدیاد عملكرد –الف 

تواند محصول زیادي تولید كند. یكي از دانشمندان آمریكایي به نام "گرافیوس" مقدار اصوال برنج  گیاهي است كه مي

حجم این چند وجهي ، شان دهیم كند كه اگر عملكرد را به صورت یك چند وجهي نعملكرد را به این صورت تشریح مي

 عبارتند از:و شوند این ابعاد در حقیقت عواملي هستند كه عملكرد را موجب ميو بستگي به ابعاد سه گانه آن دارد 

 متوسط تعداد خوشه در واحد سطح. -1

 متوسط تعداد دانه در خوشه.  -2

 وزن متوسط دانه. -3

شود. پس یاد شود حجم چند وجهي )ودر نتیجه عملكرد محصول( بیشتر ميواضح است چنانچه هر یك از ابعاد سه گانه ز 

 براي ازدیاد محصول باید به عوامل فوق توجه كرد.

هایي را ایجاد كرد كه تعداد كمتري گلهاي عقیم و در نتیجه تعداد بیشتري توان واریتهدر برنج براي ازدیاد محصول مي

هایي انتخاب كرد كه وزن دانه آنها بیشتر است. پس از انتخاب چنین وان واریتهتدانه در خوشه داشته باشند. همچنین، مي

هایي، باید توجه داشت آنهایي كه مقاوم به خوابیدگي هستند تولید شوند تا بتوانند سنگیني خوشه برنج را تحمل كنند. واریته

ع به مرحله بلوغ برسند در ازدیاد عملكرد كمك هایي كه بتوانند به موقها و واریتههاي مقاوم به بیماريهمچنین واریته

 كنند.مي

 : هاي مناسب از حیث دوره رویش در هر مرحلهبه دست آوردن واریته –ب 
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هایي كه طول دوره رشد توان به سه گروه زودرس، متوسط رس و دیر رس تقسیم كرد. در ناحیههاي برنج را ميواریته

درس تهیه كرد به طوري كه گیاه قبل از آغاز سرما به مرحله بلوغ برسد. در هاي زوگیاهان كوتاه است باید واریته

هاي زودرس در هاي دیررس ممكن است محصول بیشتري بدهند. واریتهمناطقي كه طول دوره نموزیاد است، واریته

 رسند.روز مي 180تا  170روز و دیررس در مدت  160تا  150روز، متوسط رس در  145تا  130مدت 

هاي موجود در خصوص رسیدن برنج، بر اثر تفاوت در طول روز است. برنج گیاهي روز كوتاه است ولي وتتفا

هاي مختلف از این حیث با هم تفاوت دارند و تاریخ كاشت هم در زودرسي و دیررسي مؤثر خواهند بود. در هر واریته

مطالعات ژنتیكي نشان داده است كه  محصول باشند. هایي را انتخاب كرد كه هم زودرس و هم پرناحیه، بهتر است واریته

اند. هاي زودرس و دیررس پیدا شدهشوند. از راه تفرق برتر از والدین، واریتهخاصیت رسیدن برنج با چند ژن كنترل مي

در بیشتر موارد، زودرسي غالب است ولي در بعضي آزمایشها دیررسي غالب بوده است. یكي از عوامل  رسیدن برنج، 

دماي هوا و آبیاري است. وقتي كه متوسط دما باالست، برنج ممكن است زودتر برسد. به كار بردن آب سرد براي آبیاري 

هاي مختلف نسبت به آب سرد متفاوت است و باید در شود كه رسیدن برنج به تعویق افتد. مقاومت واریتهباعث مي

 اصالح برنج به آن توجه داشت.

 : هاي مقاوم به خوابیدگي ساقه و ریزش دانهتهبه دست آوردن واری –ج 

شود. دلیل این موضوع افزایش بیماري در گیاهان خوابیده شده و خوابیدگي در برنج موجب كاسته شدن محصول مي

تر از همچنین عدم توانایي در درو كامل محصول با كمباین است. از طرف دیگر، كیفیت محصول خوابیده شده پایین

 هاي سالم است. مقاومت به خوابیدگي بستگي دارد به:بوتهكیفیت محصول 

 وضع و توسعه ریشه -1

 اندازه ساقه و ضخامت دیواره آن -2

 ضخامت و قدرت غالف -3

 هافاصله بین گره -4

 ارتفاع بوته. -5

ها كردن این واریتههاي كوتاه قد است كه بر اثر مصرف كود نخوابند درو یكي از هدفهاي مهم اصالح برنج ایجاد واریته

با وسایل مكانیكي نیز آسانتر است. مقاومت به پوسیدگي ریشه و ساقه هم از عوامل مهم در جلوگیري از خوابیدگي است. 

مقاومت به ریزش دانه از هدفهایي است كه باید مورد توجه قرار گیرد. معموال باید دانه طوري باشد كه به سهولت از 

 ه قبل از درو بیفتد. ریزش دانه به زمان و كیفیت پیدایشخوشه جدا شود ولي نه اینك

شود و بر اثر آن دانه مقاومتش اي است كه در قسمت دنباله دانه تولید مي( دارد و آن الیهObscissionالیه ابسیژن ) 

از دانه بلند ریزش هاي دانه كوتاه كمتر هاي وحشي، به ریزش مقاومت ندارند. به طور كلي واریتهافتد. گونهكم شده و مي

 دارند.

 : هاي مناسب براي زراعت مكانیزهتهیه واریته –د 

 در این زمینه باید به چند نكته توجه كرد: 

 مقاومت به خوابیدگي -1

 سهولت كنده شدن دانه -2 

 هاي پا كوتاه تهیه واریته -3 

 شود.ایجاد غبار در موقع درو ميدار بودن موجب كرك است زیرا كركهایي كه دانه آنها بيتهیه واریته -4

 هایي با كیفیت مناسب براي آسیاب شدن وخاصیت مطلوب پخت :ایجاد واریته –و 

هاي مختلف برنج متفاوت است اما شرایط محیط از قبیل وضع آب و هوا، خاك، بیماري، و حتي این خواص در واریته

 گذارد.چگونگي درو و خشك كردن برنج در آنها تاثیر مي
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اي )برنج سفید نشده( به دست یاب شدن برنج به معني آن است كه پوسته شلتوك را بردارند و از آن برنج با پوسته قهوهآس

شود. ارزش برنج اي رنگ هم برداشته شده و برنج معمولي )برنج سفید شده( حاصل ميآورند. پس از آن سبوس قهوه

اب كردن، برنج كمتر بشكند آن برنج خوب است. از طرفي، به علت بستگي به كیفیت آسیاب شدن آن دارد. اگر هنگام آسی

توان در آزمایشگاه به كیفیت آسیاب شدن شكند. ميدراز و باریك بودن دانه مقدار بیشتري از آنها بر اثر آسیاب كردن مي

روشن داشته باشند بیشتر هاي دانه بلند كه رنگ برنج به وسیله آسیابهاي كوچك پي برد. پس از آسیاب كردن برنج، واریته

 مورد پسندند تا آنها كه دانه كوتاه و مات دارند.

در مورد خاصیت پخت برنج باید گفت كه دو نوع برنج از این حیث موجود است یكي برنج خشك و دیگري برنج چسبیده. 

نجي است كه پس از پختن كند. برنج خوب برچسبد و شكل خود را حفظ ميبرنج دانه بلند معموال پس از پختن به هم نمي

هاي آن نشكند. مقدار آمیلوز، دماي ژالتیني شدن نشاسته و جذب آب توسط نشاسته اثر مهمي بر كیفیت به هم نچسبد و دانه

كند. این نوع برنج را میلي گرم در گرم تغییر مي 330تا  30هاي غیر بومي بین پخت برنج دارند. مقدار آمیلوز در برنج

 مقدار آمیلوز به سه گروه تقسیم كرد:  توان بر حسبمي

 میلي گرم در گرم( 200گروه اول با آمیلوز كم )كمتر از 

 میلي گرم در گرم( 250تا  200گروه دوم با آمیلوز متوسط ) 

 میلي گرم در گرم(  250گروه سوم با آمیلوز باال )بیشتر از  

هاي با آمیلوز باالدر موقع شوند. واریتهد و زود شكسته ميچسبنهایي كه آمیلوز كمي دارند هنگام پخت به هم ميواریته

ها شكننده نیستند. در برنجهاي غیر چسبنده، كشد و پس از سرد شدن دانهچسبد و خوب قد ميپخت، دانه آنها به هم نمي

درجه  50تا دماي ژالتیني شدن متوسط و میزان جذب آب آنها متوسط تا كم است وغلظت خمیر برنج پخته شده وقتي كه 

شود، زیاد است. دستگاه آمیلوگراف درجه ژالتیني شدن نشاسته و مقدار غلظت را محاسبه و به سانتیگراد سرد مي

درصد است و با افزایش مقدار پروتئین، مقدار  7كند. مقدار پروتئین در برنج سفید شده حدود صورت منحني رسم مي

 (12یابد. )آمینواسید لیزین آن كاهش مي

 

 قام جدید برنج اصالح شده ایران :ار

 رقم درفك:-1

 1367روش اصالح: به منظور رسیدن به رقمي با كیفیت پخت مناسب بین دو رقم ساالري و رقم سپیدرود در سال 

سال  5آوري گردیدند و به مدت جمع 2Fكشت و به عنوان بذر و  1368هاي بدست آمده در سال  1Fتالقي داده شد. 

الین خالص در آزمایش مقایسه عملكرد  11تعداد  1373ز روش پدیگري استفاده شد در سال سازي اجهت خالص

ها مجددًا جهت بررسي بیشتر در آزمایش مقایسه عملكرد در قالب طرح اي مورد ارزیابي قرار گرفتند كه این الینمشاهده

 منظور گردیدند. 1374بلوكهاي كامل تصادفي در سال 

هاي خوش كیفیت به همراه رقم اصالح شده الین انتخابي از آزمایش الین 2این آزمایش به همراه الین انتخاب شده از  5

به  75اي در سه نقطه از مناطق گیالن از سال خزر براي تعیین میزان سازگاري و پایداري آنها ضمن آزمایش چند ناحیه

ترین سطح كود بهزراعي جهت تعیین مناسبتآزمایش  79و  78هاي سال مورد ارزیابي قرار گرفتند. در سال 3مدت 

كیلوگرم ازت خالص در هكتار  90متر و سانتي 25×25ازته و تراكم بوته انجام گرفت نتایج نشان دادند كه تراكم بوته 

ترویجي در سه نقطه از مناطق استان  –طرح تحقیقي  78باشد. در سال ترین فاصله كاشت و سطح كودي ميمناسب

 ط زارعین انجام گرفت كه مورد استقبال واقع شد.گیالن در شرای

هاي الزم در طول اجراي آزمایشات مختلف نسبت به بیماري بالست، محاسبه درصد تبدیل و بررسي كیفیت ارزیابي 

تن در هكتار( و كیفیت مطلوب پخت و  5تا  5/5با دارا بودن عملكرد قابل قبول ) 424پخت انجام گرفت. در نهایت الین 

 (8م بودن نسبت به بیماري بالست به عنوان الین برتر انتخاب و جهت معرفي ارائه گردید. )مقاو
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 دستورالعمل فني كاشت، داشت و برداشت رقم درفك :

الین جدید برنج ، طي سالها تالش محققین مؤسسه تحقیقات برنج در رشت تولید و معرفي شد. این رقم از طریق دورگ 

ساالري حاوي عطر و طعم و دانه بلند با رقم پر محصول سپیدرود بدست آمد. رقم مذكور از گیري یك رقم محلي به نام 

اي داشته و طول دانه برنج بسیار بلند به رنگ نظر كیفیت پخت نسبت به سایر ارقام اصالح شده برتري قابل توجه

 5داراي عملكرد نسبتا مناسب بین  استخواني، معطر و رویت ظاهري مناسب كه بازارپسندي قابل قبولي دارد. رقم جدید

 تن در هكتار است. 5/5تا 

 110تا  100از نظر خصوصیت ظاهري بوته یا گیاه كه نقش مهمي در پایداري تولید دارد، این رقم نیز با ارتفاع 

س روز و متوسط ر 125تا  120متر متحمل به ورس )خوابیدگي( است. دوره رویش از مرحله بذرپاشي تا رسیدن سانتي

متر و سانتي 283عدد و طول خوشه  17باشد. رنگ شلتوك كاهي و برگها سبز روشن تا سبز تیره است.  تعداد پنجه مي

 باشد.مهمترین ویژگي این رقم داشتن مقاومت زیاد به بیماري شایع و خطرناك بالست مي

با رعایت نكات فني به تولید باالتري مؤسسه تحقیقات برنج و واحدهاي ترویج كشاورزي استان امیدوارند كه كشاورزان 

دست یافته سهم بیشتري از تولید ملي ایفا نمایند. چنانچه كشاورزان تمایل به كشت این رقم داشته باشند نكات زیر را مورد 

 توجه و عمل قرار دهند:

 :( زراعت به روش نشاءكاري1

فروردین ماه در مكان مناسب در داخل  15تا  10متر مربع را حوالي  200براي این منظور زمین خزانه را به مساحت 

كیلوگرم كود فسفات آمونیوم  2كیلوگرم كود اوره و  2مزرعه انتخاب نمایند و دو بار شخم زده شود. با آخرین شخم مقدار 

اد را به صورت یكنواخت درخزانه پخش نمایند تا مدت چند روز بماند. چند روز قبل از بذرپاشي بسترهاي مناسب به تعد

متر بین بسترها ایجاد نمایند. بسترها را پر از آب نموده و سانتي 30متر با فاصله  2/1و عرض  10بستر با طول  10

كیلوگرم كه سبك سنگین نموده به  60لیتر در هكتار مصرف نمائید. سپس بذر برنج را به مقدار  5كش به میزان علف

دار شدن انتقال  و مدت دو روز دیگر مواظبت الزم م جهت جوانهساعت در آب خیسانده شود سپس به مكان گر 24مدت 

گرم خشك( را در هر متر مربع خزانه  300دار شده )گرم بذر جوانه 400دار شود. سپس مقدار صورت گرفته تا جوانه

 فروردین تا اول اردیبهشت انجام شود. 25به صورت یكنواخت پاشیده و ... بذرپاشي بین 

متر بیشتر سانتي 75تا  50اي چوبي یا پالستیكي به نحوي زده شود كه ارتفاع كمان از سطح زمین روي بسترها كمانه

بایستي با دقت هاي الزم از جهت كنترل حرارت نیز ميشود و مواظبتهاي پالستیكي پوشانده مينباشد. روي كمانها ورق

 انجام شود.

 :اي براي ماشین نشاءكاري(خزانه جعبه2

هاي نماییم و در سینيلوط با كود حیواني یا گیاهي پوسیده و شیمیایي را خوب مخلوط كرده و سپس الك ميابتدا خاك مخ

دار كه در روش قبل عنوان شد ها باشد. آنگاه بذر جوانهریزیم به نحوي كه سطح خاك یكنواخت و قالب سینيپالستیكي مي

هاي نشاء به كنیم. تعداد سینير به ازاي هر سیني بذرپاشي ميداگرم بذر جوانه 250گرم بذر خشك یا  200را به میزان 

كیلوگرم در هكتار در نظر گرفته  40باشد كه مقدار بذر مصرفي نیز حدود عدد مي 200-220ازاي هر هكتار حدود

ه حتما الزم به ذكر است كه در استفاده از این روش تهیه خزانه بایستي بذور بر اساس دستورالعمل ارائه شد شود.مي

سازي بسترهاي خزانه هاي بذرپاشي شده را مستقیما بعد از آمادهبراي جلوگیري از فساد خزانه ضد عفوني گردند. سیني

2ردیفه  4متر مربع بستر ) 40به روش قبل به ازاي هر هكتار حدود 
متر( در كنار یكدیگر بر روي بستر چیده و  80*1

هاي خزانه شامل آبیاري، هوادهي، پاشیدن كود سرك افظت میكنند. مراقبتبا نصب كمان و كشیدن پالستیك روي آنها مح

 گیرد.گرم به ازاي هر باكس در طول مرحله داشت از خزانه انجام مي 3به میزان 

در طي مرحله رشد بذور در خزانه اقدام به آماده كردن زمین اصلي گردد. بدین صورت كه دو بار شخم عمود بر هم 

كیلوگرم به همراه  50كیسه  3درصد آن حدود  70كیلوگرم كود اوره كه  200كشي براي این رقم الهانجام و قبل از م
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كیلوگرم سولفات پتاس به زمین اصلي به طور یكنواخت پخش گردد، كه زمین  100كیلوگرم كود فسفات آمونیوم و  100

باشد به تعدا برگه مي 3-4س از بذرپاشي كه روز پ 25-30انتقال نشاء براي رقم فوق حدود  باشد.آماده نشاء كاري مي

گردد هاي نشاء استفاده ميگیرد. در شرایطي كه از سینيمتر انجام ميسانتي 25×25در هر كپه با فاصله نشاء  4-3

متر با ماشین نشاء كار سانتي 15*30باشد با فاصله نشاءكاري برگه مي 3-4روز پس از بذرپاشي كه  20-25حدود 

متر پر آب نمود اقدام به پاشیدن سانتي 3-5حدود یك هفته پس از نشاءكاري كه نهایتا تقریبا تا ارتفاع  شود.انجام مي

ساعت  48پاشي كرده و ورودي و خروجي كرتها را به مدت هاي رایج به میزان توجیه شده قطرهعلفكش از نوع علفكش

 ت رشد مجدد علفهاي هرز اقدام به وجین دستي شود.حدود دو هفته پس از پاشیدن علفكش در صدر گردد.مسدود مي

درصد باقي مانده یك  30در طي رشد و نمو برنج در مرحله داشت ضرورت استفاده از كود سرك از نوع اوره به میزان 

روز پس از نشاءكاري )بعد از تشكیل جوانه اولیه خوشه در  40-45كیسه در هر هكتار به صورت یكنواخت در بین 

خوار برنج با استفاده از سموم دیازینون یا پادان به مقدار توصیه شده در مورد مبارزه علیه كرم ساقه ش شود.غالف( پخ

در دو مرحله در صورت نیاز و یا به صورت تلفیقي با استفاده از زنبور تریكوگراما اقدام گردد. سایر مراقبتهاي حین 

با عنایت به طول دوره رشد و زمانهاي اعالم شده در طي مراحل برداشت این رقم  رشد نظیر آبیاري نیز انجام گردد.

 باشد.رشد حدودا از هفته دو مرداد ماه رسیدگي انجام یافته و محصول آماده برداشت مي

ساعت شالي درو شده را جهت از دست دادن رطوبت  24چنانچه برداشت دستي یا با ماشین دروگر انجام شود حدود 

رود با رعایت نكات مذكور محصول مناسبي برداشت و شود. امید ميكلش )اشكل( قرار داده مياضافي روي باقي مانده 

 هاي كشاورز ایجاد گردد.اي بر اقتصاد خانوادهارزش افزوده

 ( مشخصات كامل رقم درفك1جدول 

  

 ردیف

 وضعیت رقم ُدرفک مشخصات مورد نظر

 روز 120 طول دوره رشد 1

 مترسانتي 110 ارتفاع بوته 2

 مترسانتي 25×25 متر(فاصله مناسب كاشت )سانتي 3

 عدد 17 تعداد پنجه درهركپه 4

 درهكتار ازت خالص كیلوگرم 90 مورد نیازازت  5

 تریپلسوپرفسفات كیلوگرم درهكتار 100  مورد نیازفسفر  6

 درهكتار سولفات پتاسیمكیلوگرم 200 مورد نیازپتاس  7

 كامل خروج خوشه از غالفوضعیت  8

 كاهي رنگ شلتوك 9

 ندارد وضعیت ریشك 10

 مترسانتي 28 طول خوشه 11

 بارور وضعیت دانه درخوشه 12

 ندارد ریزش دانه 13

 گرم 5/25 وزن هزاردانه 14

 عدد 115 تعداد دانه بارور درخوشه 15

 16 تعداد بوته در مترمربع 16

 عدد 18 تعداد دانه پوك درخوشه 17

 5-5/5 عملكرد شلتوك تن درهكتار 18
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 11 متر(دانه شلتوك )میليطول 19

 9/7 طول دانه برنج سفید )میلیمتر( 20

 2/1 عرض دانه برنج سفید )میلیمتر( 21

 درصد 4/68 درصد تبدیل 22

 93/53 درصد دانه سالم 23

 47/14 درصد خرده برنج 24

 گچي فاقد وضعیت دانه ازنظر گچي بودن 25

 میلیمتر 12 /1 آمدن(دانه پس از پخت)ريطول 26

 3 درجه حرارت ژالتیني شدن 27

 3/23 درصد آمیلوز 28

 2/58 غلظت ژل 29

 داردكمي عطرو طعم 30

 نسبتًا مقاوم برگخوار حساسیت به كرم 31

 نسبتًا مقاوم خوارساقه حساسیت به كرم 32

 مقاوم  حساسیت به بیماري بالست 33

 مقاوم حساسیت به بیماري پوسیدگي طوقه )ژیبرال( 34

 ندارد حساسیت به بیماریهاي دیگر 35

 

 

 

 رقم كادوس : -2

المللي تحقیقات برنج در فیلیپین به الین برنج با كیفیت مطلوب از مؤسسه بین 185میالدي(، تعداد  1994) 1373در سال 

الین برتر از نظر خصوصیات مرفولوژیكي و میزان  23ایران ارسال گردید. پس از كاشت و برداشت محصول تعداد 

ه همراه دو رقم بجار و سپیدرود به عنوان شاهد در قالب طرح هاي انتخابي در سال بعد بعملكرد انتخاب شدند. الین

الین داراي عملكرد باال و صفات  8مورد ارزیابي مقایسه عملكرد قرار گرفتند و از بین آنها تعداد  5×5التیس ساده 

د. آزمایش الین منتخب به همراه دو رقم شاهد وارد آزمایش سازگاري شدن 8زراعي و كیفي خوب انتخاب گردیدند. این 

تكرار و به  4منطقه رشت، فومن، آستانه، تنكابن، آمل و ساري در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با  6سازگاري در 

مدت دو سال اجرا گردید. تجزیه واریانس ساده بر روي عملكرد هر سال و هر منطقه بر اساس طرح بلوكهاي كامل 

 2یانسهاي اشتباهات آزمایشي )آزمون بارتلت( تجزیه واریانس مركب در تصادفي انجام گرفت. با توجه به یكنواختي وار

باشد، یعني بین سالها و بین مكانها دار نميمكان انجام گرفت و نتایج نشان داد كه اثرات سال و مكان معني 6سال و 

ر بوده است و این بدان دامعني %1داري وجود نداشته است. ولي اثر متقابل سال * مكان در سطح احتمال اختالف معني

 اي از سالي به سال دیگر متغیر بوده است. معني است كه اثر مكان به طور قابل مالحظه

دار وجود داشته دار بوده یعني بین تیمارها از نظر میزان محصوالت اختالف معنيمعني %5اثر ارقام در سطح احتمال 

باشد. داراي بیشترین پایداري عملكرد مي 4شان داد كه الین است. نتایج تجزیه پایداري به روش آبرهارت و راسل ن

عملكرد آن بیش از میانگین كل بوده و ضریب رگرسیوني آن در حد یك و انحراف از خط رگرسیون آن كمتر از بقیه 

جام شد. باشد. مقایسه میانگین عملكرد در هر دو روش تجزیه مركب و تجزیه پایداري به روش آزمون دانكن انها ميالین

تن در  6/5/5با شاهد نعمت با میانگین  4دار بین الین نتایج هر دو روش مشابه بوده و حاكي از عدم وجود اختالف معني
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هكتار بوده است. این الین عالوه بر داشتن عملكرد باال، داراي سایر خصوصیات زراعتي و كیفي مطلوب و مناسب 

یماري بالست، مقاومت به ورس یا خوابیدگي، ارتفاع بوته متوسط، طول دوره باشد. از جمله داراي مقاومت كامل به بمي

 باشد.رشد متوسط )میان رس( مي

( و غلظت ژل 3/3(، درجه حرارت ژالتیني شدن متوسط )82/23با داشتن آمیلوز متوسط ) 4از نظر كیفیت پخت الین 

میلي  06/8نین به علت داشتن طول دانه بلند )گردد. همچ( از برنجهاي با كیفیت پخت مطلوب محسوب مي52متوسط )

درصد برنج سالم از  51متر( در ردیف برنجهاي دانه بلند قرار دارد و نیز به علت دارا بودن درصد تبدیل باال با 

 باشد.برنجهاي با كیفیت تبدیل مناسب بوده و داراي عطر و طعم مي

نشان داد  79و  78هاي امیدبخش برنج در سالهاي كودي الین نتایج آزمایش بهزراعي براي تعیین فاصله كاشت و سطوح

كیلوگرم  90ترین سطح كودي متر و مناسبسانتي 25*25كه براي این الین بهترین فاصله كاشت در روش نشاءكاري 

رقام ترویجي نشان داد كه این الین با توجه به عملكرد بیشتر از ا -باشد. نتایج طرح تحقیقيازت خالص در هكتار مي

بومي، مقاومت به خوابیدگي، مقاومت به بیماري بالست و كیفیت پخت قابل قبول )تقریبا مشابه ارقام بومي( مورد تأئید 

 كشاورزان قرار گرفته است.

 ( مشخصات كامل رقم كادوس2جدول 

 وضعیت رقم کادوس مشخصات مورد نظر ردیف

 5/124 طول دوره رشد)روز( 1

 3/105 متر()سانتي ارتفاع بوته 2

 25×25 متر(فاصله مناسب كاشت )سانتي 3

 2/18 تعداد پنجه درهركپه 4

 200   مورد نیاز)كیلوگرم در هكتار( اوره 5

 100 مورد نیاز )كیلوگرم در هكتار( فسفات آمونیوم 6

 100 مورد نیاز)كیلوگرم در هكتار( كلرورپتاسیم 7

 كامل وضعیت خروج خوشه از غالف 8

 زرد روشن رنگ شلتوك 9

 1 وضعیت ریشك 10

 25/30 متر()سانتي طول خوشه 11

 متوسط وضعیت دانه درخوشه 12

 ندارد ریزش دانه 13
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 9/126 تعداد دانه بارور درخوشه 15
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 47/16 درصد خرده برنج 24

 غیرگچي وضعیت دانه ازنظر گچي بودن 25

 32/12 پختدانه پس از طول 26

 3/3 درجه حرارت ژالتیني شدن 27

 82/23 درصد آمیلوز 28

 52 غلظت ژل 29

 متوسط عطرو طعم 30

 2–مقاوم  حساسیت به بیماري بالست 31

 حساسكمي بالیتحساسیت به بیماري شیت 32

 

 دستورالعمل فني زراعت رقم كادوس :

باشد، به عنوان یكي از والدین از بهترین ارقام كیفي برنج در دنیا ميبراي دستیابي به این الین از رقم باسماتي كه یكي 

المللي برنج تحت پس از انجام دورگ گیري و رسیدن به خلوص در مؤسسه تحقیقات بین 4تالقي استفاده شده است. الین 

الین كیفي و  185اي به ایران وارد شد. این الین پس از ارزیابي در آزمایش مشاهده 1373عنوان الین كیفي در سال 

الین انتخابي دیگر در آزمایش مقایسه عملكرد با  21مقایسه با رقم شاهد خزر، مورد انتخاب واقع شدند و به همراه 

مقایسه و مورد بررسي قرار گرفت. الین مذكور در سالهاي بعد به  1374همدیگر و با ارقام سپیدرود و بجار در سال 

اي و سازگاري شد. سپس به عنوان الین برتر و و نعمت وارد آزمایش مقایسه عملكرد ناحیهالین انتخابي و خزر  6همراه 

 1378ترین میزان كودي آن در آزمایش بهزراعي سالهاي داراي پایداري عملكرد خوب، بهترین فاصله كاشت و مناسب

 تعیین گردید. 1379و 

یج كشت ارقام جدید در سطح مزارع برنجكاران و در به منظور آشنایي كشاورزان و مروجان و توسعه و ترو 4الین 

ترویجي مورد كشت و ارزیابي قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده، نشان داد كه الین  –قالب طرح تحقیقي 

لوز باشد. مقدار آمیدرصد داراي كیفیت تبدیل مطلوب مي 52تا  50تن در هكتار و برنج سالم بین  6تا  5/5با داشتن  4

درصد بوده به طوري كه در گروه برنجهاي آمیلوز متوسط و داراي كیفیت پخت مطلوب قرار دارد.  25تا  20آن بین 

میلیمتر از گروه برنجهاي صدري محسوب شده و داراي تیپ بوته  7این الین به علت دارا بودن طول دانه بیشتر از 

 125تا  120طول دوره رشد ببن  سانتیمتر قد، 110تا  105ود آل، عطر و طعم مناسب، ارتفاع مناسب بوته با حدایده

عالوه بر داشتن خصوصیات زراعي، مرفولوژي،  4باشند. الین عدد مي 18تا  17روز )متوسط رس(  و تعدد پنجه 

 كمي و كیفي مناسب، مقام به ورس یا خوابیدگي بوته، مقاوم به بیماري بالست برنج است. 

دن بذور به منظور حذف بذور پوك و نارس و امكان استفاده از بذور سالم و قوي توصیه عملیات سبك و سنگین كر

درصد و یا سموم  40شود. همچنین ضد عفوني بذور براي جلوگیري از خسارت بیماریها با استفاده از محلول وایتكس مي

الزم براي كاشت در خزانه براي هر  گردد. میزان بذردر هزار پیشنهاد مي 3كش نظیر بنومیل و تیرام به میزان قارچ

گردد زیرا اي پیشنهاد ميكیلوگرم در هكتار در نظر گرفته شود. تهیه خزانه به روش جوي و پشته 60هكتار شالیكاري 

مقدار بذر مصرفي در این روش كمتر از خزانه سنتي است و مراقبتهاي زراعي از خزانه شامل آبیاري و مبارزه با 

 باشند.تر ميشود بنابر این نشاهاي تولید شده سالمتر و قويولت و به نحو مطلوبتري انجام ميعلفهاي هرز به سه

بذرپاشي در خزانه به طور یكنواخت انجام شود به طوري كه بذور پاشیده شده بر روي همدیگر انباشته نشوند به عبارت 

خسارت ناشي از سرماي بهاره از پوشش نایلوني دیگر از تراكم بیش از حد بذور اجتناب گردد. به منظور جلوگیري از 

روز بعد از بذرپاشي  15استفاده شود و عملیات تهویه مطلوب در زیر پوشش نایلوني به خوبي انجام شود. چنانچه  حدود 

متر مربع خزانه نیم كیلوگرم به صورت سرك استفاده شود.  100رشد نشاها كم و ضعیف باشد، از كود اوره به ازاي هر 
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نشاء در هر  4تا  3اي شامل برگي رسیدند به زمین اصلي منتقل شده و به صورت كپه 4-5اني كه نشاها به مرحله زم

 متر نشاءكاري شوند.سانتي 25×25كپه و به فواصل 

پذیر كودهاي شیمیایي بهتر است بر اساس آزمون خاك مصرف گردند. در صورتي كه به هر دلیلي آزمون خاك امكان

كیلوگرم در هكتار توصیه  100و  100، 200ف كودهاي اوره، فسفات آمونیوم و پتاس به ترتیب به میزان نباشد، مصر

درصد باقیمانده اوره  30درصد كود اوره و تمام كودهاي فسفاته و پتاسه قبل از نشاءكاري و  70گردند. به طوري كه مي

 در مرحله شروع تشكیل خوشه در ساقه به زمین اصلي داده شود.

متر آبیاري نموده و از سانتي 5تا  3روز قبل از بذرپاشي، بستر خزانه را به عمق  3تا  2براي مبارزه با علفهاي هرز، 

كش نظیر ساترن و ماچتي استفاده شود. در این مدت از ورود و خروج آب ممانعت به عمل آید. پس از خروج سموم علف

باشد. مبارزه با علفهاي هرز در زمین اصلي نیز مشابه روش فوق شي ميآب در پایان روز سوم، بستر خزانه آماده بذرپا

كش استفاده نمود و دو هفته بعد نیز یكبار وجین دستي توان یك هفته بعد از نشاءكاري نیز از سموم علفاست. البته مي

 انجام داد.

باشد. مبارزه شي علیه این بیماري نمينسبت به بیماري بالست مقاوم بوده و هیچگونه نیازي به سمپا 4خوشبختانه الین 

شود. زمان دقیق شیمیایي با آفت كرم ساقه خوار برنج همانند سایر ارقام برنج با سمومي نظیر دیازینون گرانول انجام مي

گردد. آبیاري زمین اصلي به صورت غرقابي و ها اعالم ميمبارزه با این آفت هر ساله از طریق اداره حفظ نباتات استان

زني به حداقل كاهش یابد به طوري كه خاك متر انجام شود. عمق آب آبیاري در زمان حداكثر پنجهسانتي 7تا  5به عمق 

توان عمق رسد، در این مرحله ميحالت اشباع داشته باشد. از آنجایي كه نیاز آبي برنج در مرحله گلدهي به حداكثر مي

هاي پر درصد دانه 95تا  90باشد. وقتي كه روز قبل از برداشت مي 10 آب را افزایش داد. بهترین زمان قطع آب حدود

هاي پایین گردد. در این حالت به استثناي تعداد كمي از دانهشده برنج به رنگ زرد درآیند مرحله رسیدن دانه، كامل مي

 (3نج اقدام نمود. )توان نسبت به برداشت برباشند ودر این مواقع ميخوشه كه سبز هستند بقیه زرد و سفت مي

 

 رقم نعمت : -3

به منظور افزایش كیفیت ارقام پر محصول با استفاده از تركیبهاي مختلف حاصل از تكنیك دورگ گیري از ارقام كیفي 

( استفاده گردید.  RNR 1446و  PND 160-21و  3محلي )سنگ طارم و حسن سرائي( و ارقام پر محصول )آمل 

 پذیري صفات كمي و كیفي در یك آزمایشصي و عمومي و نیز قابلیت توارثپذیري خصواثرات ژن، تركیب

، در ایستگاه برنج  P(P-1)هاي ممكن بین والدین یاد شده "داي آلل كراس" كامل مورد بررسي قرار گرفتند. كلیه تالقي 

 انجام گردید. 1364آمل در سال 

)تالقي معكوس( در یك طرح بلوك كامل تصادفي با سه تكرار در زمین آزمایشي  F1)تالقي مستقیم( و  F1والدین، 

و  Griffing( 1956) 1و متد  1پیاده شده و براي تجزیه و تحلیل صفات كمي از مدل  1365ایستگاه برنج آمل در سال 

ك دانه بصورت ت F2)بصورت بالك( و  F1,F1استفاده گردید. صفات كیفي والدین،  Hayman( 1954روش )

(single grain)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، عالوه بر آن كیفیت پخت و خوراك الینهاي انتخاب شده نیز تجزیه

 و ارزیابي شدند.

هاي در حال تفكیك به روش پدیگري صورت پذیرفت. انتخاب بر پایه اطالعات حاصل از تجزیه و ها در نسلانتخاب الین

یت ژنتیكي والدین یعني اثرات ژن )افزایشي یا غیر افزایشي، غالب یا مغلوب و نسبتهاي غالبیت تحلیل كمي و كیفي و ماه

پذیري عمومي و خصوصي صفات به مغلوبیت در تظاهر صفات( و قابلیت تركیب پذیري عمومي و خصوصي و توارث

ر هر بوته، طول خوشه، تعداد دانه كمي صورت پذیرفت. براي كلیه صفات كمي )تاریخ گلدهي، ارتفاع گیاه، تعداد پنجه د

پذیري عمومي و خصوصي در سطح یك در خوشه، درصد عقیمي، وزن هزار دانه و عملكرد هر بوته( قابلیت تركیب
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دار بوده و بیانگر تنوع ژنتیكي افزایشي و غیر افزایشي است. اثرات مادري )سیتوپالسمي( دركنترل طول درصد معني

 دار بودند.معني %5ح خوشه و تاریخ گلدهي در سط

هاي محلي براي ارتفاع بوته، تعداد هاي توزیع ژنهاي غالب و مغلوب نشان داد كه واریتهتجزیه و تحلیل حاصل از منحني

هاي اصالح شدة پر محصول براي تاریخ پنجه در هر بوته، طول خوشه، وزن هزار دانه و غلظت ژل و همچنین واریته

دارند و این نتایج راهنماي  (complementary)وشه و وزن هزار دانه خاصیت تكمیلي گلدهي، تعداد دانه در هر خ

ها براي افزایش عملكرد بوده است زیرا تعداد پنجه، طول خوشه، تعداد دانه در خوشه و بسیار خوبي براي انتخاب الین

 باشند.وزن هزار دانه از فاكتورهاي مهم تعیین كننده عملكرد مي

هاي اصالح شده از لحاظ طول دانه و نسبت طول به عرض )خواص فیزیكي دانه( اختالف ي و واریتههاي محلواریته

دار بین آنها وجود دارد. توزیع داري ندارند، لیكن از لحاظ كیفیت پخت و خوراك )خواص شیمیایي( تفاوت معنيمعني

 100الي  20درجه( و غلظت ژل )از  7 الي 2درصد(، درجه حرارت ژالتیني شدن )از  34الي  10درصد آمیلوز )از 

باشد. بنابر این بیانگر تنوع وسیع ژنتیكي و اثرات فوق غالبیت ژنهاي كنترل صفات كیفي یاد شده مي F2متر( در میلي

به بعد نیز مورد تجزیه و  F4هاي اي از نسلها صفات كیفي آنها به صورت تودهسعي گردید كه پس از انتخاب كمي الین

 رار گیرند.تحلیل ق

-28الین كه به تدریج معرفي خواهند شد( كه از بین آنها الین  6هاي خالصي بود )نتیجه این تالش بدست آوردن واریته

12-2 D  كه حاصل تالقي بین یك رقم محلي به نام سنگ طارم با كیفیت بسیار مطلوب و كم محصول و رقم اصالح شده

 1370( همراه الینهاي دیگر )شاهد( در سال 2D-12-28باشد. الین مورد نظر )با عملكرد باال و كیفیت پائین مي 3آمل 

در آزمایشات سازگاري مورد بررسي قرار گرفتند. متوسط  1372و  1371اي و در سالهاي در آزمایشات مشاهده

كیلوگرم  7124)، 3كیلوگرم در هكتار بود كه در مقایسه با آمل  7426عملكرد این الین در طي سالهاي مورد آزمایش 

 كیلوگرم در هكتار( از عملكرد باالتري برخوردار بود. 6532در هكتار( و سپیدرود )

عالوه بر افزایش علمكرد نسبت به شاهد از ویژگیهاي مهم این الین كیفیت پخت مطلوب آن و مقاوم به آفات )كرم 

بنا بر آزمایشات انجام شده توسط واحد  باشد.خوار( و امراض )بیماري بالست و شیت بالیت( رایج منطقه ميساقه

هاي رایج منطقه بیماریها و آفات برنج )مؤسسه تحقیقات برنج، معاونت مازندران( نیاز به سمپاشي بر علیه بیماري

 باشد. نمي

براي كرم ساقه خوار هم مقاومت نسبي خوبي نشان داده و بر اساس گزارش كتبي مسئول واحد آفات حداكثر یك نوبت 

ن است نیاز به سمپاشي بر علیه كرم ساقه خوار باشد و نسبت به همه ارقام اصالح شده موجود و ارقام شاهد به ممك

 عنوان مقاوم از مقاومت بهتري برخوردار است .

كیلوگرم  7426حاصل این مطالعات به شكرانه خداوند سبحان، معرفي رقمي است بنام طارم نعمت كه با متوسط عملكرد 

برابر( و بیش  5/2درصد افزایش عملكرد نسبت به ارقام محلي )حدود  240ر )در سطح آزمایشي( با حدود در هر هكتا

برابر ارقام محلي( در مزارع كشاورزان گامي بلند در  3تن بر اساس گزارشهاي دریافتي از كشاورزان )حدود  5/8از 

در هكتار( در سطح آزمایشي این است كه در كیلو  7426باشد. علت پائین بودن عملكرد )جهت خودكفائي كشور مي

كیلوگرم در هكتار( روند عملكرد همچنان صعودي بوده و بیانگر آن است كه نیاز  230و  200، 170آزمایشات كودي )

نهائي الین تأمین نشده تا حداكثر عملكرد را نشان دهد و از آن به بعد در نقطه تراز قرار گیرد و با رشد منفي عملكرد 

 گردید.قرار 

كنند. نمایند عملكرد بیشتري هم دریافت ميبه همین دلیل چون زارعین براي ارقام پر محصول كود بیشتري مصرف مي

تن هم برداشت شده است. از  11تن بدست آمد و در مواردي تا  10الي  9در  غالب موارد در شرایط كشاورز میانگین 

چنین عملكرد از لحاظ كیفیت بسیار مناسب و در صورت رعایت نكات  نكات بسیار حائز اهمیت این است كه این رقم با
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از تایلند و  AAAگیرد و صد در صد قابل رقابت با برنج وارداتي درجه یك فني پخت بعد از ارقام كیفي طارم قرار مي

 (11باشد. )غیره مي

 ( مشخصات كامل رقم نعمت3جدول 

   

 ردیف

 وضعیت رقم نعمت مشخصات مورد نظر

 15/8 متر(طول دانه قبل از پخت)میلي 1

 78/1 متر(عرض دانه قبل از پخت)میلي 2

 69/11 متر(طول دانه پس از پخت)میلي 3

 43/1 نسبت طویل شدن  4

 5/6 (G.Tدرجه حرارت ژالتینه شدن) 5

 5/38 (G.Cغلظت ژل) 6

 4/26 (A.Cمیزان آمیلوز) 7

 27/64 درصد تبدیل 8

 100 متر()سانتيارتفاع بوته  9

 21 تعداد پنجه 10

 140 طول دوره رسیدن)بذرپاشي تا رسیدن دانه به روز( 11

 7426 عملكرد دانه )كیلوگرم در هكتار( 12

 

 

 رقم شفق : -4

كیفیت پخت و عطر و طعم برنج از عوامل تعیین كننده وضعیت یك رقم در بازار و مقبولیت آن در بین مصرف كنندگان 

شوند عالوه بر عملكرد باال از این خصوصیت باشد. در سالهاي اخیر كوشش شده است ارقامي كه معرفي ميميایراني 

با همت محققین و كارشناسان كشاورزي  1377ویژه نیز برخوردار باشند. در هچنین راستا ارقام فجر و ساحل در سال 

هاي طرح رقم فجر به تأیید كمیسیون بررسي 1379استان مازندران به جامعه كشاورزي ایران عرضه شد، كه در سال 

 1373تحقیقاتي سازمان تحقیقات و آموزش رسیده است. در تداوم معرفي رقم با كیفیت مطلوب و عملكرد باال در سال 

المللي تحقیقات برنج در فیلیپین به مؤسسه تحقیقات برنج كشور الین برنج خالص از مؤسسه بین 185( تعداد 1994)

اي و آماري هاي مشاهدهگردید. این الینها در دو سال اول در مؤسسه تحقیقات برنج كشور )رشت( مورد ارزیابي ارسال

اند، الین كه از نظر صفات مورفولوژي، زودرسي و عملكرد برتر از سایر الینها بوده 8قرار گرفت و سرانجام تعداد 

ن و بجار و سفیدرود در گیالن وارد آزمایش سازگاري در نواحي انتخاب و همراه با ارقام شاهد دشت و نعمت در مازندرا

مختلف این دو استان شدند. نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در مناطق مختلف استان مازندران نشان داده كه الین 

ده است. الین از پایداري خوبي برخوردار بوده و تقریبا در اكثر مناطق، بیشترین عملكرد را به خود اختصاص دا 7602

عالوه بر داشتن عملكرد باال، از نظر ویژگي هاي كیفي بهتر از سایر الینها و ارقام شاهد و از نظر صفات  7602

تر از سایر الینها بوده است. بدین جهت بعد از دو سال آزمایش زراعي مانند زودرسي، پاكوتاهي، طول دانه و ... مناسب

 1378و  1377یت تحقیقاتي و بررسي وضعیت بهزراعي انتخاب شده و در سالهاي سازگاري، الین فوق جهت ادامه فعال

بهترین تاریخ كاشت، تراكم كاشت و مقدار مناسب كود ازته در قالب طرح آماري مشخص گردید. نتایج حاصل از 

و در  25×25ترین فاصله كاشت براي این الین، در روش نشاءكاري سنتي آزمایشات بهزراعي نشان دادند كه مناسب

باشد. بهترین تاریخ كاشت در منطقه آمل براي الین فوق دهه سوم اریبهشت ماه متر ميسانتي 18×30روش ماشیني 
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كیلوگرم  100كیلوگرم اوره،  250توصیه شده است. توصیه كودي بر اساس نتایج آزمایشات تغذیه براي الین مذكور 

مقاومت كلي  7602باشد. از نظر مقاومت به بیماري بالست، الین مي كیلوگرم سولفات پتاسیم 100سوپر فسفات تریپل و 

در قالب  1379در سال  7602باشد.الین نسبت به این بیماري دارد اما نسبت به بیماري شیت بالیت كمي حساس مي

نگین ترویجي در شهرستانهاي بهشهر، ساري، سوادكوه و بابل مورد ارزیابي قرار گرفته است. میا –طرح تحقیقي 

كیلوگرم بود  كه در بیشترین مناطق، میزان محصول آن از ارقام  7782در چهار شهرستان برابر  7602عملكرد الین 

هاي خوار متحمل است و بیماريشاهد نعمت، هراز، فجر و ندا بیشتر بوده است.این الین همچنین نسبت به آفت كرم ساقه

ترویجي مشاهده نشده ولي  بیماري شیت بالیت به طور جزئي مشاهده  –بالست و ژیبرال در مناطق اجراي طرح تحقیقي 

 شده است.

 

 و رقم شاهد نعمت 7602مشخصات برنج الین  -(4جدول 

 وضعیت رقم نعمت IR67015-94-2-3شماره الین   مشخصات مورد نظر ردیف

 140   130 )روز(         دوره رشد از كاشت تا برداشت 1

 112        7/109 ارتفاع بوته )سانتیمتر(                         2

 20       27/17 تعداد پنجه در هر كپه       3

 زرد روشن زرد روشن      رنگ شلتوك    4

 سانتیمتر 25 سانتیمتر      28 طول خوشه                            5

 متوسط متوسط وضعیت دانه در خوشه                              6

 ندارد ندارد ریزش دانه                               7

 میلیمتر 36/7 میلیمتر   61/7 طول دانه قبل از پخت  8

 میلیمتر 6/11 میلیمتر    10 طول دانه بعد از پخت   9

 2/59     8/67 درصد تبدیل    10

 46      51/46 درصد دانه سالم     11

 2/13     29/21 درصد خرده برنج    12

 6      17/3 درجه حرارت ژالتینه شدن        13

  4/26    69/21 درصد آمیلوز   14

 60 92 غلظت ژل    15

 متحمل متحمل نسبت به كرم برگخوار 16

 متحمل متحمل خوارنسبت به كرم ساقه 17

 مقاوم مقاوم بیماري بالست سبت به ن 18

 متحمل متحمل   نسبت به بیماري پوسیدگي طوقه   19

 كمي حساس كمي حساس   نسبت به بیماري شیت بالیت  20

 تن 7-5/7 تن   7-5/7 عملكرد شلتوك )در هكتار(   21

 3/26     16/25 وزن هزار دانه )گرم(    22

 101 117 تعداد دانه بارور در خوشه   23

 14 22 تعداد دانه پوك در خوشه    24

 115 140 تعداد دانه كل                                                      25
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 تائیدیه یا نظر آزمایشگاه تعیین كیفیت :

و غلظت دهد كه این الین با آمیلوز متوسط، درجه حرارت ژالتینه پایین نشان مي 7602نتایج حاصل از تجزیه كیفي الین 

 باشد.ژل نرم از الینهاي با كیفیت مطلوب مي

 فاطمه توسلي الریجاني –مسئول آزمایشگاه كیفیت 

 دستورالعمل فني زراعت رقم شفق:

با نامهاي پیشنهادي شفق ، كوش یا نوید كه قرار است به طور رسمي  7602براي رسیدن به پتانسیل بالقوه عملكرد الین 

 اند :هاي فني زیر جهت دستیابي به حداكثر عملكرد پیشنهاد شدهرفي شود، توصیهبه عنوان رقم جدید برنج مع

 انتخاب بذر سالم -1

 سبك و سنگین كردن بذر -2

 ضد عفوني بذر -3

 دار كردن بذرجوانه -4

 بذرپاشي در خزانة هموار و صاف -5

 كش در خزانه قبل از بذرپاشيمصرف علف -6

 برگي 3-4انتقال نشاء به زمین اصلي در مرحله  -7

 مترسانتي 18×30متر و به روش ماشیني سانتي 25×25كشت به روش سنتي  فاصله -8

كیلوگرم  100كیلوگرم سوپر فسفات تریپل و  100كیلوگرم اوره،  250مصرف كودهاي شیمیایي به مقدار  -9

 باشدسولفات پتاسیم در هكتار مي

 بل از نشاكاري مصرف شوندكود اوره ق %40كود سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل به طور كامل و  -1-9

 روز بعد از نشاء مصرف شوند 45بقیه  %30روز بعد از نشاء و  25كود اوره  30% -2-9

 5كیلوگرم ) 20درصد( براي نسل اول و  10كیلوگرم سم دیازینون ) 15خوار مقدار جهت مبارزه با كرم ساقه -10

هاي فني حفظ نباتات نظیر مبارزه و طبق توصیهدرصد( براي نسل دوم گرانول پاشي و یا با سایر سموم موجود 

 بیولوژیك، مصرف سموم مایع و غیره انجام گیرد.

 %10دهي )باشد حتما در مرحله خوشهبا توجه به اینكه رقم فوق نسبت به بیماري شیت بالیت كمي حساس مي -11

 ( 9ي گردد.)لیتر در هكتار سمپاش 1دهي( با سموم تیلت و یا رورال تي اس به مقدار خوشه

 

 رقم شیرودی :  -5

 :شیرودي، رقم جدید برنج پرمحصول و داراي كیفیت مطلوب Cultivar Release)) معرفي رقم

هاي منابع تولید، عالوه بر افزایش كمي محصول در حد بسیار باتوجه به روند رو به رشد جمعیت در ایران و محدودیت

( الزم است در انتخاب ارقام جدید برنج به مسائلي مانند كیفیت باال، مقاومت تن در هكتار 5باالتر از میانگین فعلي)حدود 

با  1369هاي نامساعد و خصوصیات برتر زراعي نیز توجه شود. در سال ها، تحمل به خشكي و خاكبه آفات و بیماري

خزر با عملكرد باال و مقاوم  هدف دستیابي به رقم یا ارقامي با عملكرد مناسب و كیفیت پخت نسبتًا مطلوب، دو رقم برنج

كاشته  F1بذرهاي  1370به بیماري بالست و دیلماني طارم با خواص كیفیت پخت مطلوب تالقي داده شدند. در سال 

طور جداگانه تا رسیدن به خلوص كامل به بوته به ازاي هر تركیب( به 2000با تعداد مناسب)حداقل  F2شدند و بذرهاي 

ها با در نظر هاي در حال تفكیك انتخاب(. در نسلMohadesi, 1990 and 1992ند)مدت پنج سال ارزیابي شد

گرفتن صفات مطلوبي مانند دارا بودن ارتفاع مناسب، زودرسي، مقاومت به ریزش و ورس، طول دانه بلند، تعداد بیشتر 

الین خالص  40، تعداد 1375سال دانه در خوشه و تعداد بیشتر دانه در خوشه و تعداد بیشتر خوشه بارور انجام شد. در 

به منظور انجام آزمایش مقدماتي عملكرد به همراه پنج رقم شاهد نعمت، دشت، بجار، دیلماني و  F6عنوان الین به
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)رقم شیرودي( نیز جزء بهترین  5رمضانعلي طارم مقایسه شدند كه منجر به گزینش ده الین برتر شد و الین شماره 

و  1377هاي عنوان شاهد در سالهاي انتخابي به همراه دو رقم دشت و اوندا به(. الینMohadesi, 1997ها بود)الین

در سه شهرستان آمل، تنكابن و چالوس از نظر سازگاري و پایداري عملكرد و سایر خصوصیات ارزیابي شدند.  1378

ها این الین در شرایط جوي و این آزمایش ها بیشترین عملكرد را تولید كرد. در)رقم شیرودي( در بین الین 5الین شماره 

هاي آزمایشي، از سازگاري بیشتري نیز برخوردار بود. مكاني متفاوت عالوه بر عملكرد بیشتر نسبت به سایر الین

 250بوته در هكتار،  330000یا  cm10×30زراعي انجام شده،  براي الین جدید تراكم هاي بهبراساس نتایج آزمایش

(. در سال Mohadesi, 2000اردیبهشت ماه مناسب تشخیص داده شد) 25اوره در هكتار و تاریخ كاشت كیلوگرم كود 

ترویجي در چهار منطقه -براي بررسي وضعیت رشد و عملكرد الین جدید در شرایط كشاورزان طرح تحقیقي 1381

و در بابل از رقم ندا كه به تازگي  اجرا شد. در رامسر، تنكابن، نوشهر از رقم دیلماني طارم كه رقم غالب منطقه بود

ها بیشترین عملكرد را تولید كرد و مورد استقبال عنوان شاهد استفاده شد. الین جدید در تمامي مكانمعرفي شده بود به

هاي مربوط به كیفیت پخت، الین جدید از نظر بیشتر خصوصیات پخت مثل مقدار كشاورزان قرار گرفت. در آزمایش

ها و هاي مربوط به ارزیابي بیماريژالتیني شدن و قوام ژل نسبت به ارقام شاهد برتر بود. در آزمایشآمیلوز، درجه 

هاي اختصاصي، الین جدید به بیماري بالست مقاوم، به بیماري شیت بالست نیمه حساس و به آفت كرم آفات در خزانه

ارش نهایي معرفي الین جدید برنج در (. گزBahrami, 2002؛ Oskoo, 2002خوار متحمل ارزیابي شد )ساقه

وزیر  14/8/86مورخ  222/52245شوراي عالي سازمان ترویج، آموزش تحقیقات كشاورزي تائیدو طي نامه شماره 

 (6محترم جهاد كشاورزي نام شیرودي براي آن تصویب شد. )

 

 ( خصوصیات كامل رقم شیرودي5جدول 

 وضعیت رقم شیرودی مشخصات مورد نظر ردیف

 18/8 متر(طول دانه قبل از پخت)میلي 1

 33/7 متر(عرض دانه قبل از پخت )میلي 2

 48/12 متر(طول دانه پس از پخت )میلي 3

 61/1 نسبت طویل شدن 4

 00/5 (G.Tدرجه حرارت ژالتینه شدن) 5

 50/82 (G.Cغلظت ژل) 6

 00/23 (A.Cمیزان آمیلوز) 7

 ندارد عطر و طعم 8

 2/67 درصد تبدیل)%( 9

 106 متر(ارتفاع بوته)سانتي 10

 18 تعداد پنجه 11

 104 طول دوره رسیدن)بذرپاشي تا رسیدن دانه به روز( 12

 5/6-5/8 عملكرد دانه)كیلوگرم در هكتار( 13

 

 

 :  1رقم هیبرید بهار  -6

 : 1مشخصات و دستورالعمل زراعي رقم جدید برنج هیبرید بهار
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اي از طوري كه قسمت عمدهباشد، بهاي برخوردار مياست كه در ایران نیز از اهمیت ویژهبرنج دومین غله مهم جهان 

دلیل ازدیاد دهد. براساس آمارهاي موجود بههاي گیالن و مازندران را تشكیل ميغذاي مردم، بخصوص در استان

ف نبوده و به ناچار با وارد طوري كه تولید داخل جوابگوي مصرجمعیت، میزان مصرف برنج نیز افزایش یافته، به

دلیل پا بلند بودن، كودپذیري هاي بومي بهگردد. اكثر برنجاي برنج از خارج این كمبود جبران مينمودن مقادیر قابل توجه

هاي آتي باشند، لذا نیاز به واردات و خروج ارز در سالها و خوابیدگي، داراي عملكرد پائین ميكم و حساسیت به بیماري

ورت كشت این ارقام افزایش خواهد یافت. ازدیاد جمعیت و نیاز روزافزون بشر به مواد غذایي از یك سو و در ص

محدویت منابع تولید از سوي دیگر بیانگر آن است كه تنها راه دستیابي به تولید بیشتر، افزایش عملكرد در واحد سطح 

اي جدید و پرمحصول بویژه برنج هیبرید به همراه اعمال هباشد كه این امر از طریق تولید و استفاده از واریتهمي

هاي افزایش تولید در واحد باشد. بكارگیري تكنولوژي برنج هیبرید یكي از راهپذیر ميزراعي امكانهاي مناسب بهروش

ن درصد افزایش عملكرد نسبت به ارقام اصالح شده در شرایط محیطي یكسا 20-25باشد. برنج هیبرید با سطح مي

هاي دستیابي به افزایش تولید برنج متناسب با نرخ رشد جمعیت باشد. برنج هیبرید یك رقم تجارتي تواند یكي از راهمي

باشند. به عبارت دیگر، است و در واقع بذر نسل اول حاصل از تالقي دو والدي است كه از نظر ژنتیكي متفاوت مي

اندام نر)دانه گرده( گیاه برنجي كه متعلق به واریته یا الین متفاوت دیگري  زمانیكه اندام ماده)تخم( یك گیاه برنج بوسیله

گیرد كه باعث شود. بذر هیبرید از پدیده شناخته شده هتروزیس بهره ميگردد، برنج هیبرید تولید مياست بارور مي

ل قابل استفاده است، در صورت گردد. بذر هیبرید تنها براي یك ساهاي والدیني ميافزایش عملكرد آنها نسبت به الین

هاي پوك تولید خواهد شد. بنابراین، در صورت عالقه به كشت برنج هیبرید، بذر هاي دیگر، دانهاستفاده از آن براي سال

هاي خاص تولید گردد و در اختیار كشاورزان قرار داده اي جداگانه با اعمال تكنیكبایست هر ساله در منطقههیبرید مي

( عالوه بر داشتن IRH1هاي متفاوت نشان داده است كه یكي از هیبریدهاي تولید شده)یشات مختلف در سالشود. آزما

باشد كه خصوصیات آن به عملكرد باال و سازگاري خوب با شرایط استان گیالن ازكیفیت پخت مناسبي برخوردار مي

 باشد. شرح زیر مي

 :مشخصات رقم جدید هیبرید

باشد. اولین عنوان والد پدري ميبه IR42686Rعنوان والد مادري و به IR58025Aتركیب  رقم جدید هیبرید حاصل

انجام شد و در بررسي اولیه باروري خوب، رسیدگي یكنواخت و برتري عملكرد  1374تالقي بین دو الین فوق در سال 

وبي نسبت به رقم اصالح شده خزر آن نسبت به والدین مورد توجه قرار گرفت. این رقم معطر بوده و از كیفیت پخت خ

 برخوردار است.

 باشد.برخي از خصوصیات این رقم به شرح زیر مي

 متر ارتفاع بوتهسانتي 114

 عدد تعداد پنجه  18

 روز دوره رشد از خزانه تا رسیدن كامل 130-125

 تن در هكتار متوسط عملكرد  5/7-7

 درصد میزان آمیلوز 5/21

 درصد قوام ژل 54

 حرارت ژالتیني شدن درجه 2/4

 درصد راندمان تبدیل 4/73

 درصد میزان برنج سالم 54

 مقاوم مقاومت به ورس

 مقاوم مقاومت به بیماري بالست
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 خوب سازگاري با شرایط گیالن و مازندران

یر توان بهبود در مدیریت زراعي نظدهد كه ميهاي مختلف روند افزایش عملكرد را نشان ميارزیابي این رقم طي سال

انتقال به موقع نشاء به زمین اصلي، تغذیه صحیح و سایر عملیات داشت را فاكتور دانست. این رقم در برابر بیماري 

 بالست تحت شرایط آلودگي مصنوعي مقاومت بسیار خوبي نشان داده است.

 مجموعه عملیات براي زراعت رقم هیبرید عبارتند از:

 :سازي خزانه و بذرپاشيمرحله آماده -1

 روز قبل از تاریخ نشاكاري 30تا  25فروردین و یا  20-25بهترین زمان بذرپاشي:  -

 عنوان خزانه به ازاي هر هكتارمترمربع از زمین اصلي به 400اختصاص دادن  -

 روز قبل از بذرپاشي 7انجام شخم اول در خزانه،  -

 كیلوگرم كود پتاسه 4+ كیلوگرم فسفات آمونیم  5/6كیلوگرم اوره +  10كاربرد كود اوره به میزان  -

 متر در خزانهسانتي 2-5داري آب با ارتفاع نگه -

 روز قبل از بذرپاشي 3انجام شخم دوم در خزانه،  -

 كش براساس عرف، در خزانهاستفاده از علف -

 كیلوگرم بذر براي یك هكتار 20میزان بذر مورد نیاز:  -

آب( به منظور سبك و سنگین كردن بذور و شستشوي لیتر  10كیلوگرم نمك در  65/1شستشوي بذر با محلول آب نمك) -

 بذور سالم و سنگین با آب تازه و شیرین.

 در هزار( 2كش رایج براساس میزان توصیه شده)معمواًل ضدعفوني بذور سالم با سموم قارچ -

در یك محل گرم  داري آنهاهاي كنفي و نگهساعت و بعد از آن انتقال بذر به كیسه 24خیساندن بذر در آب ولرم به مدت  -

 ساعت و آبیاري آن با آب ولرم 48به مدت 

 گرم بذر در هر مترمربع در خزانه( 50دار شده در خزانه به صورت تنك)مصرف بذرپاشي بذور جوانه -

 هاي هرز قابل تشخیص هستند(روز بعد از بذرپاشي)زمانیكه علف 15انجام وجین دستي  -

 اوره در خزانه كیلوگرم 5/2اعمال كود سرك ازته به میزان  -

 سازي مزرعه و زمین اصلي:آماده  -2

 10-20تن در هكتار( و یا استفاده از كودهاي سبز مثل شبدر برسیم) 10-15نمودن كود دامي خشك یا تجزیه شده)اضافه -

 ماه قبل از شروع نشاكاري 1-2تن در هكتار( و تركیب آن با خاك 

 متر آب در مزرعهسانتي  5-10داري نگهانجام عملیات شخم سه هفته قبل از زمان كشت و  -

 كاربرد كودهاي شمیایي: -3

 كیلوگرم كود پتاسه 50كیلوگرم فسفات آمونیم + 160كیلوگرم اوره +  250كاربرد كود به میزان 

گردد. یك چهارم كود ازته در عنوان كود پایه مصرف مينصف كود ازته باضافه كل كود فسفره و نصف كود پتاسه به

عنوان كود سرك اول و یك چهارم كود ازته و نصف كود پتاسه باقیمانده در مرحله آبستني دهي بهشروع خوشهمرحله 

توان استفاده از كود ( ميLCCشود. با استفاده از دیاگرام رنگ برگ)عنوان كود سرك دوم به زمین اصلي داده ميبه

 ازته را مدیریت نمود.

 كاري:ءنشا -4

 : یك تا دو عدد نشاء سالم و قوي در هر كپهتعداد نشاء در هر كپه

 متر بین ردیفسانتي 25متر روي ردیف و سانتي 25فاصله نشاكاري: 

 مدیریت آبیاري: -5

 متر سانتي 5داري آب تا عمق نگه
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 هاي هرز:مدیریت علف -6

 وز قبل از نشاكاري(ر 4هاي رایج)بوتاكلر( قبل از نشاكاري براساس عرف و توصیه كارخانه)كشاستفاده از علف -

 روز بعد از نشاكاري 20ویدر -بار وجین دستي و یا استفاده از دستگاره كونو 1-2انجام  -

 خوار برنج:بیماري بالست و مبارزه با كرم ساقه -7

رزه باشد. براي مبابرنج هیبرید نسبت به بیماري بالست مقاوم بوده و براي مبارزه با این بیماري نیاز به هیچ كنترلي نمي

 5كیلوگرم و در نسل دوم از دیازینون  15درصد به میزان  10خوار برنج در نسل اول ازسم دیازینون با آفت كرم ساقه

روز بعد از نشاكاري، سمپاشي علیه كرم  40-46گردد. معمواًل كیلوگرم در هكتار استفاده مي 30درصد به میزان 

 گیرد.خوار برنج صورت ميساقه

 كوبي:برداشت و خرمن -8

گردد. این عمل استفاده از قبل از برداشت)در مرحله اواخر خمیري دانه( آب مزرعه به منظور خشك نمودن آن قطع مي

توان روز با استفاده از نور خورشید، مي 2الي  1نماید. بعد از برداشت و خشكاندن شالي به مدت ماشین را تسهیل مي

اقدام نمود. بعد از برداشت و خرمنكوبي به دلیل باال بودن میزان برنج سالم آوري شالي و خرمنكوبي آن نسبت به جمع

 (2درصد پایین آورد. ) 14بایست رطوبت بذور را تا میزان مي

 

 رقم های جدید تابش و پویا : -7

 :معرفي دو رقم جدید برنج تابش و پویا از طریق موتاسیون

یكي در ساختار توارثي نباتات سالیان زیادي است كه در عرصه منظور ایجاد جهش و تنوع ژنتاصالح موتاسیوني به

عنوان یك رقم جدید و یا توان بصورت مستقیم بهگیرد. حاصل اینگونه تحقیقات را مينژادي مورد استفاده قرار ميبه

برداري رد بهرههاي كالسیك مونژادي به روشهاي بهپالسم در برنامهعنوان یك منبع جدید ژرمصورت غیرمستقیم بهبه

هاي فیزیكي براي القاء موتاسیون در سه رقم برنج طارم محلي و قرار داد. در این تحقیق با استفاده از موتاژن

( و بیماري بالست)با نمره %100طعم و مزه( ولي پابلند حساس به خوابیدگي)-عنوان ارقام پركیفیت)عطرطارم بهموسي

روز( استفاده شده است. هدف از اجراي این  150تن در هكتار( ولي دیررس) 5/7یك رقم پرمحصول) 3( و رقم آمل 7

طارم و زودرسي در رقم آمل هاي مقاوم به خوابیدگي و متحمل به بیماري بالست در ارقام طارم و موسيطرح تولید الین

توسط چشمه كبالت با  درصد( 12-14با حفظ صفات مادري بوده است. بذور الیت این ارقام پس از تنظیم رطوبت بذر) 3

هاي پرتودهي نشده( گري در دقیقه پرتودهي و همراه با بذور شاهد)نمونه 5گرمي به شدت  300و  200، 100دزهاي 

بذور تك خوشه از ساقه اصلي هر بوته از تیمارهاي مختلف  M1بطور جداگانه بالك در خزانه بذرپاشي شدند. در نسل 

)سال دوم( 1370گردیدند تا جمعیت گیاهي نسل بعد را تشكیل دهد. در سال زراعي  جداگانه به تفكیك دز و رقم برداشت

و  3اجراي پروژه با در نظر داشتن اهداف اصالحي گزینش براساس فنوتیپ بوته)ظاهري(، زودرسي در رقم آمل 

رم انجام گرفت. در طاپاكوتاهي و مقاومت به خوابیدگي و عدم آلودگي به بیماري بالست در ارقام طارم محلي و موسي

الین كه از نظر ایستادگي، طول بوته، زودرسي و  42هاي مكرر تعداد هاي در حال تفكیك در پي گزینشادامه نسل

فاكتورهاي موثر در میزان محصول داراي برتري نسبت به شاهد بودند، برداشت گردیدند. از میان آنها پس از انجام 

همراه سه شاهد هاي فوق بهالین 1374الین برتر انتخاب گردیدند. در سال  20 تعداد 1373اي در سال آزمایش مشاهده

الین برتر انتخاب  9در آزمایش مقایسه عملكرد مقدماتي مورد مطالعه قرار گرفتند كه پس از تجزیه و تحلیل آماري تعداد

مار( جهت مطالعه سازگاري به مدت الین)تی 12( جمعًا به تعداد 3طارم و آمل شدند كه به همراه سه شاهد)طارم، موسي

( RCBDهاي كامل تصادفي)( در سه منطقه)آمل، ساري و چپرسر تنكابن( در قالب طرح آماري بلوك75و  76دو سال)

با  MT-44-77طارم، الین شماره ها، از موتانت موسيبا سه تكرار به اجرا در آمد كه نتایج حاكي است كه بهترین الین

طارم)با متر در مقایسه با شاهد مسويسانتي 140كیلوگرم در هكتار و میانگین ارتفاع بوته  4830میانگین عملكرد 
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 متر( بوده است و از موتانت طارم، الین شمارهسانتي 6/161كیلوگرم در هكتار و ارتفاع  3000عملكرد 

 3-9-T  متر نسبت به شاهد طارم نتيسا 46/14كیلوگرم در هكتار و میانگین ارتفاع بوته  4796با میانگین عملكرد

طارم و طارم( كاماًل اند. در طي سالها و مناطق مختلف مورد آزمایش شاهد)موسيداري را داشتهاختالف بسیارمعني

باشد. از ها به خوابیدگي ميگونه خوابیدگي نشان ندادند و این بیانگر مقاومت این الیناند اما الین مذكور هیچورس كرده

را بدست آورده اند تحمل خوبي را نسبت به این بیماري نشان  3ه بیماري بالست، هر دو الین نمره نظر آلودگي ب

 (7اند.)داده

 پویا و تابش( خصوصیات كامل رقم 6جدول 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رقم فجر -8

المللي برنج)فیلیپین( خصوصًا جناب آقاي در راستاي همكاري متقابل موسسه تحقیقات برنج كشور با موسسه تحقیقات بین

منظور افزایش كیفیت ارقام پرمحصول برنج هاي برنج، كه بهدكتر كوش محقق برجسته برنج جهان تعداد زیادي از الین

آمل از نظر سازگاري، میزان  –ت برنج كشور در مازندران خالص شده، توسط كارشناسان معاونت موسسه تحقیقا

ها، طول دوره رویش، خصوصیات كیفي و سایر صفات مورد ارزیابي قرار گرفته محصول، مقاومت به آفات و بیماري

كه یكي از  A7879 IR62871-175-1-10با شماره ارسالي  7328هاي مورد آزمایش، الین است. از بین الین

در قالب طرح تحقیقي و با همكاري كارشناسان ترویج سازمان و  1377خابي برتر بوده است، در سال هاي انتالین

ها هاي كشاورزي استان مازندران در مزارع برنجكاران كشت و ارزیابي شده است. نتایج حاصل از بررسيمدیریت

د هراز، خزر و نعمت داشته است. این رقم اي نسبت به ارقام شاههاي قابل مالحظهنشان داده كه الین مورد نظر برتري

با دارا بودن صفات مطلوب نظیر زودرسي، عملكرد و كیفیت باال، ارتفاع كوتاه، مقاومت كامل به بیماري بالست و 

 وضعیت رقم پویا مشخصات مورد نظر ردیف

 68/9 متر(طول دانه قبل از پخت)میلي 1

 15/2 متر(عرض دانه قبل از پخت)میلي 2

 7/11 متر(طول دانه پس از پخت)میلي 3

 20/1 نسبت طویل شدن  4

 17/6 (GTدرجه حرارت ژالتینه شدن) 5

 34 (GCغلظت ژل) 6

 61/22 (ACمیزان آمیلوز) 7

 دارد عطر و طعم 8

 وضعیت رقم تابش مشخصات مورد نظر ردیف

 04/9 متر(طول دانه قبل از پخت)میلي 1

 13/2 متر(پخت)میليعرض دانه قبل از  2

 3/11 متر(طول دانه پس از پخت)میلي 3

 36/1 نسبت طویل شدن  4

 66/6 درجه حرارت ژالتینه شدن 5

 61 غلظت ژل 6

 84/22 میزان آمیلوز)درصد( 7

 دارد عطر و طعم 8
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اي و باتوجه با سازگاري وسیع این رقم در خوار، لكه قهوهها نظیر كرم ساقهمقاومت نسبي به سایر آفات و بیماري

تواند گامي موثر و مفید در خودكفائي تولید برنج داشته باشد. خیز كشور ميهاي برنجمازندران و سایر استانشالیزارهاي 

باشد لذا در صورت حمایت دولت سطح این رقم از نظر كیفیت پخت و عطر و طعم خیلي نزدیك به رقم بومي طارم مي

 (10د. )زیر كشت قابل توجهي را در كل كشور به خود اختصاص خواهد دا

 

 فجر( خصوصیات كامل رقم 7جدول 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نعمت( خصوصیات كامل رقم 8جدول 

               

 

                    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت رقم فجر مشخصات مورد نظر ردیف

 02/8 متر(طول دانه قبل از پخت)میلي 1

 88/1 متر(عرض دانه قبل از پخت)میلي 2

 28/10 متر(طول دانه پس از پخت)میلي 3

 28/1 نسبت طویل شدن  4

 )پایین(6 درجه حرارت ژالتینه شدن 5

 )نرم(68 غلظت ژل 6

 9/22 میزان آمیلوز)درصد( 7

 خوب عطر و طعم 8

 66 درصد وطعم 9

 7/107 متر(ارتفاع بوته )سانتي 10

 8/17 تعداد پنجه 11

 140 طول دوره رسیدن)بذرپاشي تا رسیدن دانه به روز 12

 6000-5600 عملكرد دانه )كیلوگرم در هكتار( 13

 وضعیت رقم نعمت مشخصات مورد نظر ردیف

 15/8 متر(طول دانه قبل از پخت)میلي 1

 78/1 متر(عرض دانه قبل از پخت)میلي 2

 69/11 متر(طول دانه پس از پخت)میلي 3

 43/1 نسبت طویل شدن  4

 5/6 (G.Tدرجه حرارت ژالتینه شدن) 5

 5/38 (G.Cغلظت ژل) 6

 4/26 (A.Cمیزان آمیلوز) 7

 27/64 درصد تبدیل 8

 100 متر(ارتفاع بوته )سانتي 9

 21 تعداد پنجه 10

 140 طول دوره رسیدن)بذرپاشي تا رسیدن دانه به روز( 11

 7426 عملكرد دانه )كیلوگرم در هكتار( 12
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 تعدادي از ارقام اصالح شده برنج در موسسه تحقیقات برنجمشخصات ( 9جدول
 استان نام رقم ردیف

 )محل

 عرفي(م

دوره 

رشد به 

 روز

عملكرد تن 

 درهكتار

عطر و  % آمیلوز

 طعم

ارتفاع بوته 

Cm)) 

روش 

 كشت

سال 

 معرفي

 والدین مورد تالقي

-130 گیالن 1گیل  

135 

 انسیتكو /رمطاموسي 1358 نشایي 130 ندارد 28 5-5/4

-135 گیالن 3گیل 2

130 

 498ساالري/ IR 1359 نشایي 100 ندارد 26 5/5-5

-130 گیالن خزر 3

125 

TANU/7456IR15 1362 نشایي 125 ندارد 23 5/5-5

2-625-2071 

سپیدر 4

 ود

-125 گیالن

120 

گرم  1366 نشایي 110 ندارد 27 7-5/6

 IR/8IR28صدري/

-130 گیالن بجار 5

125 

دم سیاه محلي/    1374 نشایي 110 ندارد 25 5/6-6

IR/8/8IR28 

 دارد 3/23 5-5/5 120 گیالن فك در 6

 متوسط

 ساالري/ سپیدرود 1380 نشایي 110

-IR64669-153-2 1380 نشایي 3/105 ندارد 82/23 5/5-6 124 گیالن كادوس 7

3 

-IR 39385-20-1 1381 نشایي 113 دارد 7/26 5/4-5 116 گیالن لح صا 8

 خزر/ 2-1-2

 مازند حل سا 9

 ران

 A7923 1380 نشایي 7/100 دارد 2/23 7-5/6 131

IR62871-264-

175-1-10 

 مازند فجر 10

 ران

طارم /1تایچونگ 1380 نشایي 7/107 ندارد 9/22 5/6-6 140

 فیروزكنده

 مازند 1آمل  11

 ران

140-

135 

)معرفي  IR28 1351 نشایي 120 ندارد 28 7-5/6

 مستقیم(

 مازند 2آمل  12

 ران

125-

120 

سوناي هندي )معرفي  1359 نشایي 110 ندارد 28 5/6-6

 مستقیم(

 مازند 3آمل  13

 ران

140-

135 

سوناي هندي )معرفي  1362 نشایي 110 ندارد 28 9-5/8

 مستقیم(

 مازند دشت 14

 ران

130-

125 

 1/24آمل  IR 1372 نشایي 125 ندارد 24 5/7-7

 مازند نعمت 15

 ران

140-

135 

 3آمل   سنگ طارم/ 1374 نشایي 115 ندارد 28 5/7-7

 مازند ندا 16

 ران

135-

130 

سنگ طارم/  1377 نشایي 110 ندارد 26 5/7-7

 3آمل  سرایي/حسن

زاینده 17

 رود

-150 اصفهان

145 

سازي توده خالص 1371 نشایي 130 دارد 21 5/8-8

 محلي سرخه

سازند 18

 گي

-150 اصفهان

145 

سازي توده خالص 1374 نشایي 130 دارد 23 5/8-8

 محلي نوگران

كوهر 19

 نگ

 چهار

محال و 

 بختیاري

140-

135 

مستقیم و  120 دارد 23 5/4-4

 نشایي

سازي چمپاي خالص 1379

 محلي

چرام  20

1 

كهكیلویه 

 و بویر

 احمد

150-

145 

مستقیم و  90 ندارد 23 5/6-6

 نشایي

 معرفي مستقیم 1373

چرام  21

3 

كهكیلویه 

 و بویر

 احمد

150-

145 

دارد  5/22 5/7-7

 متوسط

مستقیم و  135

 نشایي

سازي چمپاي خالص 1376

 چرام
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اهواز  22

 یك

-150 خوزستان

145 

مستقیم و  100 ندارد 27 6-5/5

 نشایي

1353 5  IR  معرفي(

 مستقیم(

ایالم و  عنبربو 23

 لرستان

145-

140 

مستقیم و  150 دارد 5/21 5/3-3

 نشایي

سازي توده خالص 1376

 عنبربو

 مازند شفق 24

 ران

135-

120 

 معرفي مستقیم 1382 نشایي 110 دارد 23 8-5/7

 مازند بش تا 25

 ران

135-

120 

دارد  7/22 5-5/4

 متوسط

طارم  –موتاسیون  1382 نشایي 5/114

 محلي

 مازند پویا 26

 ران

135-

120 

 –موتاسیون  1382 نشایي 140 دارد 6/22 5/4-5/3

 طارمموسي

برنج  27

 هیبرید

-گیالن

 مازند

 ران

130-

125 

IR58025A/IR426 1380 نشایي 114 متوسط 3/21 5/7-7

86R 
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 منابع و مأخذ:

انتشارات موسسه تحقیقات برنج كشور معاونت  -1377 -معرفي دو رقم برنج جدید با كیفیت مناسب -اشراقي، ا -1

 مازندران.

انتشارات موسسه تحقیقات برنج  -1386 –( 1معرفي رقم جدید برنج هیبرید)بهار -درستي ، حمید و جوهرعلي ، ابوبكر -2

 كشور

 انتشارات موسسه تحقیقات برنج كشور. – 1382 –( 4معرفي رقم جدید برنج با كیفیت مطلوب )الین  -رحیم سروش، ح -3

انتشارات پلك موسسه تحقیقات برنج  -1386 -ارقام مختلف برنج ایرانخصوصیات فرآوري  -زماني،ق و علیزاده، م -4

 كشور.

 انتشارات موسسه تحقیقات برنج كشور. – 1387 –پروژه كارشناسي تولید بذر برنج هیبرید  -صیادي،م -5

 مجله به نژادي نهال و بذر – 1388 –معرفي رقم شیرودي  –محدثي، علي و اشراقي، احمد  -6

انتشارات  – 1387معرفي دو رقم برنج تابش و پویا از طریق موتاسیون  –نوروزي ، محمد عارفي ، حبیب اهلل و  -7

 آمل -معاونت موسسه تحقیقات برنج كشور 

دستورالعمل فني كاشت ، داشت و برداشت رقم جدید برنج با كیفیت مطلوب )رقم درفك( انتشارات موسسه  -نحوي،م -8

 تحقیقات برنج كشور

انتشارات معاونت تحقیقات برنج  – 1381 –ید برنج با كیفیت مطلوب با نام پیشنهادي شفق معرفي رقم جد -نصیري ، م -9

 مازندران –كشور 

انتشارات معاونت موسسه  – 1383 –معرفي رقم اصالح شده فجر  –نصیري ، مرتضي و اشراقي ، احمد  -10

 آمل -تحقیقات برنج كشور 

انتشارات موسسه تحقیقات برنج كشور  -1374 -ت(گزارش معرفي رقم جدید برنج )رقم نعم -زاده، قنعمت -11

 معاونت مازندران

انتشارات دانشگاه آزاد واحد  – 1381 –پروژه كارشناسي تولید برنج درایران  –كننده ،ن و بخشنده ، ع یاري -12

 الهیجان
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 : 18عنوان پروژه 

 «طرح تجهیز و نوسازی شالیزارها » 

"Equipping & Renovation of puddy-lands" 

 

 

 محّمد علی محّمدزاده جو :ـــــــــدانش

 ل پورکاظم ... کارشناس ارشد زراعت اسماعیاساتید راهنما : 

 ی ... کارشناس ارشــد آبیاریمحمدرضا یزدان                  

 

 

 پیشگفتار :

تعریف كرد ، بي شك  " تجهیز و  اگر افزایش بهره وري از اراضي كشاورزي را بتوان ازدیـاد درآمد از واحد زمین

یكپارچه سازي اراضي " با تأمین امتیازاتي از قبیل كاهش تلفات زمین ، مدیریت بهینه آب ، توسعه مكانیزاسیون و 

خوشبختانه در سالیان اخیر توجه مسئولین ذیربط در  حفاظت محیط زیست ازضرورت هاي اولیه این مهم خواهد بود.

بیش از پیش معطوف گردید ،كه افزایش اعتبارات الزم باالخص در استان گیالن و در اراضي كشور به این امر حیاتي 

حاصل تحقیقات ، مطالعات و تجربیات علمي و عملي جمعي از صاحبنظران تواناي كشور در  (5شالیزاري مبین آنست. )

شتن مزارع با كیفیت بهتر زمینه تجهیز و نوسازي اراضي باعث شد كه گامهاي اولیه در مسیري طوالني جهت دا

برداشته شود . و امید است كه با پشتیباني هاي مالي و اجرائي ُارگانهاي حامي امكان موفقیت در ایجاد مزارع تجهیز شده 

 (6بر رسیدن به خودكفائي در زمینه تولید محصوالت كشاورزي میسر گردد . )

 

 مقدمه : 

ن بهره برداري از اراضي از اهمیت ویژه اي برخوردار است . از در روند توسعه ملي و رشد هر كشور نحوه و میزا

طرف دیگر رشد روز افزون جمعیت و افزایش تقاضا براي مواد غذایي باعث گردیده تا در سطوح بین المللي ، غذا به 

شابه اهرم عنوان ابزاري مهم همراه دیگر مؤلفه هاي رقابت در جهان بكار گرفته شود و كشورهاي پیشرفته از آن به م

متوسط نزوالت جوي جهان را دارد و با انواع فاكتورهاي  3/1فشار جهت تسلط بر سایر كشورهاي جهان استفاده كنند و 

محدود كننده تولید غذا مثل آب ، خاكهاي مرغوب زراعي و تكنولوژي مدرن روبروست ، و همچنین زمینهاي حاصلخیز 

بدیل مي شوند و روز به روز از سطح محصوالت كشاورزي كاسته مي در حاشیه شهرها به مراكز مسكوني و صنعتي ت

شود . خرد كردن مزارع كشاورزي به قطعات كوچكتر جهت اجراي قانون اصالحات ارضي موجب پایین آوردن توان 

اقتصادي كشاورزان و به موازات آن عدم استفاده از ماشین آالت براي مراحل سه گانه زراعت شده است كه در این 

ورت هم هزینه تولید باال رفته و محصوالت داخلي توان رقابت با محصوالت مشابه خارجي را اندازد ندارند و پر ص

 (15زحمت بودن كار كشاورزي و عدم سودآوري آن موجب مهاجرت روستائیان به شهرهاي بزرگ شده است . )

برداري از منابع در دسترس و استفاده از تكنولوژي  بنابراین تنها راه مقابله بامشكل تأمین غذا باال بردن راندمان بهره

. براي رسیدن به اهداف فوق در استان هاي شمالي كشور از جمله فزایش تولید در واحد سطح مي باشدمدرن جهت ا

گیالن طرح تجهیز و نوسازي اراضي شالیزاري به اجرا در آمده كه هدف آن مكانیزه كردن كشاورزي و سودآور نمودن 

 شاورزي و ایجاد انگیزه الزم براي اشتغال در بخش كشاورزي و ماندن در روستاها مي باشد . تولید ك

هكتار تجهیز و نوسازي شده  25000هكتار اراضي شالیزاري وجود دارد كه تا بحال حدود  230000در گیالن حدود 

 ( 8ازي خواهند شد . )سال آینده تمامي اراضي تجهیز و نوس 20است اگر این روند ادامه داشته باشد در 
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اما آنچه كه امروز بعنوان واقعیتي محتوم در مقابل ماست وجود صدها هزار هكتار اراضي شالیزاري و میلیونها نفر 

انساني است كه از این راه گذران زندگي میكنند . زنان ومرداني كه عمر وجواني خود را در هزار توي كرتهاي بي شكل 

ت تبدیل به دانه هاي سپید و گرانبهائي مي كنند كه قوت اصلي را بر سفره هفتاد میلیون و كوچك برنج با رنج و مرار

انسان ایراني تشكیل مي دهد . از منظر اقتصادي ، انساني و حتي فني شیوه بهره برداري از اراضي شالیزاري كشور با 

یوه باید دگرگون شود . از گامهاي مهم در هیچك از معیارهاي توسعه علمي و انساني دنیاي امروز مطابقت ندارد . این ش

 تغییر این شرایط اجراي عملیات زیر بنائي در شالیزار هاست . 

 

 تاریخچه :

بررسي تاریخچه تجهیز و نوسازي اراضي شالیزاري در ایران نشان مي دهد كه یكي از قدیمي ترین و شاید بزرگترین 

ن نیپون كویي ژاپن در شهر رشت تحت عنوان ایستگاه بررسي توسط مهندسی 1349هكتار ( در سال  350این طرحها )

هكتار با همین نام اجرا گردید . همچنین این عملیات به طور  25هاي برنج و مشابه آن در شهرستان آمل در سطح 

ني پراكنده در بعضي از اراضي شركتهاي سهامي زراعي در سطح استان انجام گرفته بود . پس از انقالب كارشناسان ژاپ

در طرح توسعه آبریز هراز این عملیات را از سر گرفتند و با تربیت كارشناسان و اجراي چند طرح تجهیز الگوي 

در همین راستا و جهت انجام مطالعات اولیه ،  (11مناسبي براي اجراي این طرحها در مناطق دیگر فراهم نمودند . )

هاي تجهیز و نوسازي اراضي براي استانهاي شمالي كشور قراردادي با دولت ژاپن به منظور مطالعه و طراحي طرح

منعقد گردید كه بخش عمده قرارداد مربوط به آموزش كارشناسان ایراني و ایجاد كارگاههاي آموزشي در ایران به منظور 

طح در س 69ترویج این امر مهم بود . با آموزش كارشناسان داخلي ، اجراي طرحهاي تجهیز و نوسازي اراضي از سال 

هكتار از اراضي شالیزاري تحت  000/10الگویي آغاز گردید و هم اكنون ساالنه بیش از   –كوچك به صورت آزمایشي 

 (2پوشش طرح تجهیز قرار مي گیرند . )

 

 كلیات :

میلیون  500شـاید بتوان بـرنج را استثنائي تـرین محصـول كشـاورزي جهـان دانست كه تـولید بسیـار باالیي را ) حدود 

ُتن در سال ( به خود اختصاص داده است . این محصول كه تنها در شرایط نیمه مردابي مي تواند بخوبي رشد نماید ، از 

نظر میزان مصرف آب ، انرژي و سرمایه یكي از باالترین ركوردها را بین تمام محصوالت كشاورزي دارا بوده و با 

ر از اراضي آبي كشاورزي را در سطح جهان اشغال نموده است . برنج این وجود بیش از یكصد و پنجاه میلیون هكتا

عالوه بر نقش مهم غذایي از پر درآمدترین محصوالت كشاورزي نیز مي باشد . این امر لزوم بذل توجه خاص به این 

ندسي كرتهاي در این راستا ایجاد زیر بناهاي الزم آرایش مه محصول را در ابعاد مختلف در دستور كار قرار مي دهد.

برنج از اهمیت خاصي برخوردار بوده و یكي از پیچیده ترین و اساسي ترین گامها در ارتقاء تولید كیفي وكمي این 

 ( 4محصول میباشد . )

هزار هكتار و تولیدي بیش از دو میلیون ُتن در سال از این نظر داراي  650ایران نیز با سطح زیرِكشتي در حدود 

باشد . نكته شایان ذكر در مورد كشت برنج در ایران این است كه متوسط میزان محصول بدست آمده جایگاه ویژه اي مي 

كیلوگرم در هكتار است كه تقریبًا با میانگین جهاني برابر است . شاید برنج تنها محصول  3800در كشور ما برابر 

واحد سطح برخوردار مي باشد . این  زراعي در ایران است كه علیرغم شیوه سنتي كشت از میزان محصول خوبي در

امر حاكي از آن است كه شالیكاران ایراني بجز انجام عملیات زیر بنایي كه از عهده آنها خارج است ، از نظر سایر 

عملیات كشت وكار از قبیل آماده سازي زمین ، نشاء كاري ، وجین ، دفع آفات و امراض ، كوددهي و سرانجام برداشت 

 (12ابلیت هاي خوبي برخوردار مي باشند . )این محصول از ق
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بنابراین ضروري ترین اقدام در بهبود وضعیت شالیزارهاي ایران اجراي طرحهاي زیربنایي آب و خاك و همگام با آن 

 : تجمیع و یكپارچه سازي اراضي براي حصول به اهداف زیر مي باشد

 با ایجاد ابعاد هندسي براي كرتهاي برنج . پي ریزي بستر مناسب براي بكارگیري ماشین آالت كشاورزي -

 صرفه جویي در میزان مصرف آب ، انرژي و نهاده كشاورزي .     -

 كاستن از مشقات و مصائب كشت این محصول بعنوان پر زحمت ترین و پر آسیب ترین كشت در شرایط حاضر .  -

 نظام هاي بهره برداري پیشرفته تر . سازماندهي و اجراي روش هاي بهینه و متمركز مدیریت با استقرار  -

به این ترتیب هر گونه اقدام در جهت ایجاد زیر بناهاي الزم در شالیزارها بدون تغییر مرزبندي ها و بر هم زدن سیستم 

موجود كرت بندي و با اعمال تجمیع و یكپارچه سازي اراضي امكان پذیر    نمي باشد . نكته آخر اینكه همانطور كه 

به علت هزینه زیاد اجراي عملیات زیر بنایي كه معمواًل از توان زارعین كشورهاي در حال توسعه بویژه  اشاره شد

اقشار فقیر و كم زمین آنها خارج مي باشد، انجام سرمایه گذاري دولتي در این راستا و كمك به كشاورزان در اشكال 

 (6مختلف آن اجتناب ناپذیر مي باشد . )

 

 زي اراضي :پروژه تجهیز و نوسا

 تعریف : 

قسمت قطعه بندي و تسطیح ، ایجاد شبكه هاي آبیاري و زهكشي ، احداث جاده هاي بین مزارع ،  4عملیاتي كه تحت 

احداث تأسیسات مورد نیاز نظیر پل ها ، زیر گذرها ، دریچه ها و ... اجرا مي شود . تجهیز و نوسازي اراضي 

 (1شالیزاري گفته مي شود . )

 لف عملیات طرح تجهیز و نوسازي اراضي شالیزاري : مراحل مخت

 مرحله شناسایي و مكان یابي پروژه  -1

 مرحله مطالعه و بررسي  -2

 مرحله طراحي -3

 (2)مرحله اجرا  -4

 

 مرحله اول شناسایي و مكان یابي پروژه : 

فني ، بررسي  –اجتماعي      در این مرحله مدیریت هاي جهاد كشاورزي شهرستانها ضمن مطالعه و بررسي هاي      

هاي اولیه را به عمل آورده و با تشكیل جلسات بحث و مذاكره و توجیه و توضیح اهداف طرح براي زراعین؛ حمایت و 

جلب موافقت آنان را براي اجراي طرح جلب نموده و ضمن هماهنگي با مدیریت آب و خاك در ستاد سازمان جهاد 

 (1مي نمایند . ) كشاورزي اقدامات بعدي را دنبال

 

 مرحله دوم مطالعه و بررسي :

 در این مرحله مشاور طرح تعیین مي شود و توسط مشاور طرح مطالعات به شرح زیر انجام مي شود :  

 الف ( مطالعات تفضیلي ) مطالعات فاز یك ( :

جه قرار گیرد جوانب چنانچه طرح یكپارچه سازي در قالب طرح توسعه اراضي شالیزاري در یك حوضه وسیع مورد تو

 زیر در مراحل اولیه باید مورد توجه قرار گیرد :

 مطالعه شرایط فیزیكي : -1

این مطالعات شامل مطالعات هواشناسي ، تهیه نقشه هاي توپوگرافي ، زمین شناسي ، خاكشناسي ، منابع آب سطحي و 

 زیر زمیني ، وضعیت موجود قطعات زراعي و جاده ها و وضعیت موجود  شبكه هاي آبیاري و زهكشي است . 
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 مطالعه شرایط اقتصادي و اجتماعي :  -2

مي منطقه طرح از قبیل وضع جمعیتي ، ارتباط با برنامه هاي توسعه شهر ي و روند تبدیل این مطالعه شامل شرایط عمو

اراضي كشاورزي به سایر طرح هاي عمران روستایي و ... همچنین شرایط حاكم بر كشاورزان منطقه طرح از قبیل 

ر تبدیل اراضي و درجه تعداد مالكین و میزان زمین هر یك ، وضعیت پراكندگي اراضي ، بررسي گرایشات موجود د

 بندي آنها ، وضعیت و میزان فروش محصول و ... است . 

 

 مطالعه شرایط مدیریت مزرعه و تولید محصول : -3

این مطالعات شامل كاربري فعلي اراضي ، سازمان مدیریت مزرعه ، محصوالت اصلي منطقه و الگوهاي كشت ، تعداد 

ون ، عملیات زراعي و تسهیالت مربوط به حمل و نقل ، میزان تولید دامداریها و مرغداریها ، وضعیت مكانیزاسی

 محصول و خسارت آن ، هزینه هاي تولید محصوالت اصلي و درآمد مزرعه و میزان دسترسي به نیروي كار است .

 

 : مطالعه و بررسي نظرات كشاورزان -4

ي و طرحهاي تجهیز اراضي و همچنین بحث این مطالعات شامل دیدگاههاي كشاورزان در مورد مدرنیزه كردن كشاورز

و تبادل نظر با آنان در مورد روشهاي جدید مدیریتي بویژه در مورد اندازه كرتها ، احداث كانال ها و جاده هاي زراعي 

 (10است . )

 

 ب ( مطالعات فاز دو :

در كشور ما( مراحل زیر باید چنانچه مطالعه در قالب طرح بزرگ و جامع نتواند به اجرا درآید ) مشابه شرایط فعلي 

 اجرا گردد : 

 انجام مطالعات پایه : 

شرایط مالكیت و تولید در اراضي شالیزاري ایران به گونه اي است كه امكان اجراي طرحهاي تجهیز یكپارچه سازي در  

ك روستا سطوح وسیع و حوضه اي كمي مشكل است . از این رو به طور معمول پروژه هاي مزبور در قالب اراضي ی

به اجرا گذاشته مي شود . بدین لحاظ محتواي مطالعات پایه از سادگي نسبي برخوردار بوده و توسط مهندسین مشاور با 

 جمع آوري اطالعات موجود و بازدید صحرایي فراهم مي گردد . این بررسي ها بطور عمده سه مقوله آب ، خاك و 

از وضعیت آب و نیز آگاهي از شرایط فیزیكي خاك ) بافت ، عمق و...( و گیاه را در بر مي گیرد . در این راستا اطالع 

نیاز آبي گیاه حائز اهمیت است . این مطالعات مي تواند بصورت ساده در یك گزارش كوتاه براي هر محل تهیه و در 

مطالعات در حد بند  اختیار طراح قرار داده شود . در صورتي كه قرار باشد طرح در محدوده وسیع تر انجام گیرید باید

 (5یك انجام شود . )

 

 تهیه نقشه هاي مورد نیاز : 

تهیه نقشه هاي مورد نیاز در طرح تجهیز و یكپارچه سازي اراضي شالیزاري شامل دو نوع نقشه مي باشد : نقشه هاي 

 توپوگرافي و نقشه هاي كاداستر .

براي ارزیابي كلي از وضعیت منطقه و سپس نقشه كاداستر و  50000/1یا   25000/1نقشه هاي توپوگرافي معمواًل با مقیاس 

جهت تعیین محدوده    مالكیتها ، پراكندگي كرتهاي موجود ، وضعیت جاده  5000/1تا   1000/1توپوگرافي منطقه با مقیاس  

كته قابل ها ، كانال آبیاري و زهكشي ) پروفیل هاي طولي و عرضي ( و وضعیت تأسیسات مسكوني مورد نیاز است . ن

توجه آن است كه براي انجام طراحي دقیق و لحاظ نمودن همه جوانب باید عكسهاي منطقه ، نقشه هاي زمین شناسي ، 

خاكشناسي و داده هاي هوا شناسي و سر انجام نقشه وضعیت آبیاري و زهكشي و منابع آبي تهیه و جستجو در مورد 
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ي و راه سازي انجام گیرد و مساحت اراضي تحت مالكیت هر برنامه هاي آینده توسعه شبكه هاي آبیاري و زهكش

  (.11)كشاورز از روي نقشه كاداستر بوسیله پالنیمتر مشخص گردد و جدول نهایي مالكیت تنظیم شود

 

 طراحي : 

 قبل از وارد شدن به این بحث الزم است چند تعریف پایه كه بعدًا از آنها استفاده خواهد شد ، ذكر گردد . 

 ( : Field Plotكرت یا واحد زراعي ) 

كوچكترین واحد آبیاري در شالیزارها كه معمواًل به شكل مربع یا مستطیل بوده كه بوسیله مرزها یا پشته هاي كوتاهي از 

هكتار باشد اما بهترین سطح براي آنها  6/0تا  2/0یكدیگر مجزا مي شوند . وسعت هر یك از این كرتها ممكن است بین 

 متر مي باشد .  100كتار و بهترین طول ه 3/0

 

 ( : Field Blockقطعه زراعي ) 

( كه بصورت ردیف قرار گرفته و بوسیله  field plotشامل یكسري از كرتها )  4اراضي آبخور یك كانال آبیاري درجه 

كرت را شامل  20تا   10جاده هاي دائمي و كانال هاي آبیاري و زهكشي محصور شده باشد . یك قطعه زراعي معمواًل 

 هكتار    وسعت دارد . 6تا  3مي گردد و معمواًل حدود 

 ( : Farm Blockبلوك زراعي ) 

تغذیه مي گردند  4مجموع دو قطعه زراعي مجاور كه بوسیله یك كانال زهكشي از هم مجزا شده و توسط دو كانال درجه 

تا  6طرف احاطه مي گردد و  مساحتي بین  4زارع از را بلوك زراعي گویند . هر بلوك زراعي توسط جاده هاي بین م

 هكتار را دارا مي باشد . بلوك زراعي واحد مدیریت هماهنگ و یكنواخت آب مي باشد . 12

 

 ( : Leveled Plotقطعه تسطیح ) 

 fieldسطحي از زمین كه یك صفحه تسطیح از آن عبور نموده و حداقل سطح آن برابر یك كرت یا واحد زراعي ) 

plot   . مي باشد ) 

 ( : Tertiary Chanalنهر درجه سه ) 

 نهر خاكي كه از انهار اصلي تغذیه شده و یك واحد مزرعه را آبیاري مي نماید . 

 ( : Quaternary Chanalنهر آبیاري ) 

 نهر خاكي كه از نهر درجه سه تغذیه شده و یك قطعه زراعي را آبیاري مي نماید . 

 ( :  Tertiary Drainزهكش درجه سه ) 

 نهري است كه مازاد آب آبیاري و بارندگي یك واحد زراعي را جمع آوري و به زهكش درجه دو تخلیه مي كند . 

 ( :  Quaternary Drainزهكش جانبي یا درجه چهار ) 

 د . نهري است كه مازاد آب آبیاري و بارندگي یك بلوك زراعي را جمع آوري و به زهكش درجه سه تخلیه مي نمای

 ( : Division Boxمقسم آب ) 

سازه هاي ساده اي هستند كه بصورت حوضچه اي از جنس بتن مسلح احداث و با دریچه هاي ساده كشویي جهت تقسیم 

 (15آب بین قطعات زراعي مجهز مي گردند .)

 

 مراحل طراحي :

 تعیین كرت استاندارد بر اساس وضعیت منطقه  -1

 تعیین اندازه بلوكهاي زراعي  -2
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 محاسبه عرض جاده هاي داخل مزرعه  -3

 تعیین ابعاد كانالهاي آبیاري و زهكشي بر اساس مدول آبیاري و ضریب زهكشي  -4

 طراحي روي نقشه  -5

 تعیین ارتفاع كرت بعد از تسطیح  -6

 (1محاسبه حجم خاك برداري و خاك ریزي ) -7

 

 تعیین كرت استاندارد :

 فاكتور اصلي زیر در انتخاب ابعاد كرت استاندارد دخالت دارند : چهار

 الف ( كارآیي ماشین آالت زراعي 

 ب ( شیب زمین یا توپوگرافي 

 ج ( تسهیل در كنترل آب آبیاري و زهكشي 

 (2اجتماعي )  –د ( شرایط اقتصادي 

 

 مزرعه :

رف احاطه شده است كه شامل دو بلوك زراعي هر مزرعه مستطیلي است كه توسط جاده هاي بین زراعي در چهار ط

 (1مي باشد كه در دو طرف یك زهكش كوچك واقع مي گردند . )

سال آینده در مزارع شالیزاري گیالن مورد استفاده قرار مي گیرند ،  30تا  20الف ( ماشین آالت : ماشین آالتي كه در 

راحل  شخم از تیلر استفاده مي كنیم ، اگر بخواهیم طراحي را هم اكنون در گیالن براي م تیلر و تراكتور سبك مي باشند.

بر اساس ماشین آالت سنگین ) تراكتورهاي سنگین ( انجام دهیم ، اواًل در كوتاه مدت نمي توانیم تعداد مورد نیاز را در 

تراكتورهاي كمتري نیاز داریم و در  كار نجات تولید كنیم . ثانیًا این سرمایه ) تیلر ( بال استفاده مي ماند . ثالثًا بجاي تیلر،

نتیجه افراد زیادي بیكار خواهند شد . رابعًا بخاطر قیمت زیاد تراكتور كشاورزان استقبال نخواهند كرد . پس ما باید 

طراحي خود را بر اساس ماشین آالت سبك مثل تیلر ، تراكتورهاي كوچك و ماشین نشاءكار انجام دهیم . طبق شكل زیر 

 (  10هكتار حداكثر كارآیي را دارند . ) 3/0ي كوچك در كرت تراكتورها

 

 شیب زمین :

شیب زمین اراضي عامل محدودكننده اي میباشد كه اواًل موجب افزایش عملیات خاكي میگردد .ثانیًا موجب اختالف  

ین مشكل عبور و مرور ارتفاع زیاد بین قطعات یا كرتها میشود .كه این امرموجب عدم پایداري پشته هاونفوذ آب وهمچن

، اندازه قطعات زراعي را  1000/1بعنوان یك قاعده كلي در اراضي با شیب  كمتر از  ماشین آالت از روي پشته میشود.

 600/1مي توان تنها بر حسب كارآیي ماشین آالت كشاورزي تعیین نمود بویژه اراضي مسطحي كه شیب آن كمتر  از 

سانتي متر مي باشد . در اراضي شیبدار كه داراي توپوگرافي پیچیده تري  50كمتر از مي باشد و اختالف ارتفاع قطعات 

مي باشند وضع پستي و بلندیها ممكن  است عامل اصلي در تعیین شكل و مساحت قطعات زراعي باشد . در این حالت 

 (8میزان كارآیي ماشین آالت تا حد زیادي قابل صرفنظركردن خواهد بود . )

 

 توپوگرافي وضع مزرعه عرض جریان آبطول  مساحت

 30 – 45دیگر 

30 

 100-150متر 

100 

 30متر 

30 

 خشك 

 مرطوب

 اراضي مسطح

 ( 500/1)شیب كمتر از 

 اراضي شیب دار خشك 30 100- 150 30 – 45
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 ( 500/1 – 50/1) مرطوب 30 100 30

30 – 20 100 30-20  
 اراضي پر شیب

 (20/0 – 5/1 ) 

 توپوگرافي اراضي از نظر شیب زمین( وضعیت 2نمودار

 

 بعنوان كرت استاندارد انتخاب مي شود . 30×100اراضي مورد طراحي شیبدار بوده كه طبق جدول فوق اندازه قطعه 

 

 ج ( تسهیل در كنترل آب آبیاري و زهكشي :

از قطعات زراعي بر  سیستم كنترل آبیاري و زهكشي پس از عملیات تنظیم و آرایش جدید اراضي بایستي براي هر یك

پایه یك مزرعه ، مستقل و براي بلوكهاي زراعي بر پایه یك زراعت بزرگ و یا كشت گروهي وسیع طرح ریزي گردد . 

به سخن دیگر طرح بایستي طوري تهیه گردد كه شامل مدیریت آزادانه آب در هر قطعه زراعي یا بلوك زراعي گردد . 

اد آب نحوه ساماندهي تأسیسات آبیاري و زهكشي اغلب موجب محدودیت در در این صورت براي حصول به مدیریت آز

ینكه به هر دلیل شكل و مساحت قطعات زراعي مي گردد . در زمستان اگرتخلیه آب داخل مزرعه ضروري گردد و یا ا

  (13بگیرند.) .قطعاتي كه داراي اضالع بزرگتري هستند نیاز به زمان بیشتري  دارند تا حالت غرقابآب قطعه خالي شد

 جدول زیر راهنمایي براي تعیین مساحت كرت استاندارد مي باشد .

 

     مساحت  میلیمتر ( 50آبیاري تناوبي )  آبیاري مداوم

 زمان مورد نیاز براي غرقاب كامل ) ساعت( مدول آبیاري ) میلیمتر در روز ( ) هكتار(

50 30 20 10 24 8 4 2 1  

1/0 

2/0 

3/0 

4/0 

5/0 

6/0 

8/0 

0/1 

5/1 

0/2 

5/2 

0/3 

0/4 

0/5 

58/0 

16/1 

74/1 

31/2 

89/2 

47/3 

63/4 

79/5 

68/8 

57/11 

47/14 

36/17 

15/23 

94/28 

35/0 

69/0 

04/1 

39/1 

08/2 

08/2 

78/2 

47/3 

21/5 

94/6 

68/8 

42/10 

89/13 

36/17 

23/0 

46/0 

69/0 

93/0 

16/1 

39/1 

85/1 

31/2 

47/3 

63/4 

79/5 

94/6 

26/9 

57/11 

12/0 

23/0 

35/0 

46/0 

58/0 

69/0 

93/0 

16/1 

74/1 

31/2 

89/2 

47/3 

63/4 

79/5 

6/0 

2/1 

7/1 

3/2 

9/2 

5/3 

6/4 

8/5 

7/8 

6/11 

5/14 

17 

1/23 

9/28 

7/1 

5/3 

2/5 

9/6 

7/8 

4/10 

9/13 

4/17 

1/26 

7/34 

4/43 

1/52 

4/69 

8/86 

5/3 

9/6 

4/10 

9/13 

4/17 

3/20 

8/27 

7/34 

1/52 

4/69 

8/86 

2/104 

9/138 

6/173 

9/6 

9/13 

8/20 

8/27 

7/34 

7/41 

6/55 

4/69 

2/104 

9/138 

6/173 

1/208 

8/277 

2/374 

9/13 

8/27 

7/41 

6/54 

4/69 

3/83 

1/111 

9/138 

4/208 

8/277 

2/347 

7/416 

6/555 

4/694 

 ( مساحت كرتهاي استاندارد از نظر آبیاري 3نمودار 

 

در مزارع شالیزاري گیالن  مقدارآبیاري و دیگري مدت زمان انجام آبیاري.در آبیاري دو مؤلفه مورد نظر است یكي 

ساعت انجام مي شود و در اینصورت طبق جدول فوق با در نظر گرفتن مدول آبیاري كه  24آبیاري بطور مداوم و در 
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 3/0ي باال باشد حدود لیتر در ثانیه در هكتار ، اندازه كرتي كه راندمان آبیار 7/1در مزارع شالیزاري گیالن ) حدود 

میلیمتر باید پاي بوته برنج آب داشته باشیم و در خیلي مواقع  50طبق مؤلفه مقدار آبیاري كه حداقل . هكتار در مي آید (

مجبور مي شویم حتي در یك روز این مقدار آب را به كرت بدهیم و با درنظر گرفتن مدول آبیاري كرت استاندارد حدود 

 (9د . )هكتار در مي آی 3/0

البته این مساحت هاي بدست آمده حداقل مقدار قابل قبول از نظر آبیاري مي باشد . از نظر زهكشي سطحي هم طول 

 (14متر یك طول قابل قبول مي باشد . ) 100

عواملي چون خارج كردن محصوالت برداشت شده محدودیتي براي طول بزرگ بر ایجاد مي كند كه از این نظر طول تا 

 (  9ابل قبول مي باشد . )مترق200

موضوع سمپاشي هم بر طول بزرگ بر محدودیت ایجاد مي كند كه استفاده از پشته ها براي اینكار این محدودیت را بر 

 (10طرف مي كند . )

پایین افتادن سطح آب زیر زمیني در شالیزار محدودیت طول بزرگ بر مي باشد كه نیاز به زهكشي زیر زمیني دارد و 

نهایتًا با توجه به بحث هاي  طرح تجهیز زهكشي زیر زمیني اجرا نمي شود این مورد نیز كنار گذاشته مي شود. چون در

 (9انتخاب میكنیم . ) 30×100انجام شده در باال ابعاد كرت استاندارد را 

 

 د ( شرایط اقتصادي و اجتماعي : 

بدین صورت كه در خیلي از طرحها نیز مشاهده شد  گاهي شرایط اقتصادي و اجتماعي بر تمام عوامل غلبه مي كند .

 (3هكتار انجام شده بود . ) 01/0هكتار و حتي  2/0هكتار و  4/0كرت بندي براساس مالكیت ها به اندازه 

 

 ( : Field Block)  بلوك زراعي

زرعه مي باشد . ما متر داشته باشد كه طول قابل قبول آنها در م 300 – 600یك بلوك زراعي مي تواند طول بزرگ بر 

براي اینكه هم زمین كمتري براي جاده هاي فرعي عرضي مصرف شود و هم اینكه بتوانیم مدیریت زراعي و آبیاري 

قطعه تشكیل مي  15متر انتخاب مي كنیم یعني یك بلوك زراعي از  450براي بلوك ها اعمال كنیم طول بزرگ بر را 

 (4متر مي باشد . ) 200×450داراي اندازه (  Farm Blockدر نتیجه یك مزرعه )  شود.

 

 ( : Land Consolidationتجمیع و یكپارچه سازي اراضي ) 

 نقش یكپارچه سازي اراضي در گذر از كشاورزي سنتي به مدرن :

در ادبیات توسعه آمده است كه  روند رشد اقتصادي و اجتماعي در كشورهایي كه امروزه پیشرفته خوانده مي شوند نمي 

نست بدون انجام تحولي همه جانبه و عمیق در بخش كشاورزي و افزایش سریع ارزش افزوده در این بخش به وقوع توا

بپیوندد . ارزش افزوده اي كه مازاد الزم را براي   سرمایه گذاري هاي صنعتي و به دنبال آن رشد غول آساي صنایع و 

ها شالوده هاي تولید سنتي در بخش كشاورزي را دگرگون تكنولوژي مدرن به ارمغان آورد . تحول فوق در این كشور

ساخته و اركان شیوه هاي تولید مدرن را پي ریزي نموده است . به عبارت دیگر در مرحله اي از تكامل اقتصادي و 

دي اجتماعي این كشورها زیر بناي تولید )سطح تكنولوژیكي و ابزارها و نیروي هاي مولده ( با روابط و مناسبات اقتصا

و اجتماعي موجود هماهنگ نبوده و در نتیجه تغییر تمام روابط فوق را در پهنه هاي مختلف اعم از اشكال مالكیت تا 

 (8نظامهاي حقوق و فرهنگي به دنبال داشته است . )

احلي این روند در كشورهاي پیشرفته صنعتي به عنوان پیشتازان توسعه مدرن به گونه اي خودجوش اتفاق افتاده و طي مر

مالكیت اراضي كشاورزي از اشكال فئودالي آن خارج و به اشكال جدیدتر تحول یافته است . با نابودي طبقه فئودال و 

گسیخته شدن مدیریت در باب رعیتي مي بایست از تجربه و پراكندگي اراضي كشاورزي جلوگیري به عمل آمده و 
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به علت خودجوش بودن روند تحوالت در این  آن مي گردید.مدیریت جدید متناسب با زمان و شرایط تاریخي جایگزین 

كشورها طي مدت زماني نسبتًا طوالني كه با فراز و نشیب بسیار نیز توأم بود اراضي كشاورزي از مالكیت كشاورزان 

كوچكتر كه توان رقابت با بزرگتر ها و ادامه تولید را نداشتند بتدریج خارج و تحت مالكان بزرگ و سرمایه داران 

ار گرفت . بدین ترتیب ساختاري در بخش كشاورزي شكل گرفت كه مي بایست با استفاده از علم و كشاورزي قر

تكنولوژي روز بكارگیري ابزارهاي جدید به تولید باالي محصوالت كشاورزي پرداخته و تدریجًا كشورهاي مزبور را 

ده جهان آماده سازد . اما در كشورهایي براي ورود به مرحله بعد یعني مستعمره كردن دیگر كشورها و مناطق عقب افتا

كه از روند یاد شده عقب ماندند وضع به گونه اي دیگر بود . با ظهور  استعمار و وابسته شدن این كشورها به جهان 

صنعتي ساختار اقتصادي و اجتماعي آنها از پیمودن مسیر تكامل طبیعي مشابه كشورهاي پیشرفته بازمانده و به شكلي 

ت كه مهمترین ویژگي آن همزیستي نهاده هاي كهنه و نو در تمام زمینه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي سازمان یاف

مي باشد . شرایطي كه دیگر امكان رشد و توسعه خودجوش و تدریجي را مشابه كشورهاي پیشرفته از آنان سلب نموده و 

 آنها را به مسیري برد كه نیاز به برخوردي متفاوت و 

اه حلهاي ویژه را داشت . انتخاب راه حل مناسب و پیچیدگیهاي مترتب برآن امروزه به موضوع تمام مباحثات اتخاذ ر

توسعه تبدیل شده و طي دهه هاي اخیر به مركز ثقل مجادالت و منازعات آكادمیك و گاه سیاسي تبدیل گردیده است . به 

امعه شناسان و اقتصاددانان ارائه شده و دكترین هاي متنوع مرور زمان دیدگاههاي مختلف و راه حلهایي متفاوتي توسط ج

و گاه متضادي در این راستا شكل گرفته است. بحث در مورد این نظرات و دیدگاهها از موضوع این مقاله خارج بوده و 

دون تحول بخش مجال دیگري مي طلبد اما آنچه كه تمام آنها در آن متفق القول هستند ، این است كه وقوع فرآیند توسعه ب

كشاورزي و بدون استقرار نظامهاي بهره برداري كارآمد و پویا در این بخش غیر ممكن بوده و در این ارتباط ایجاد زیر 

بناهاي الزم و تجمیع و یكپارچه سازي تمام یا بخش اعظم اراضي تحت كشت اجتناب ناپذیر مي باشد . نكته بسیار مهم كه 

اي توسعه نیافته ذكر نمود ، لزوم دخالت دولت و ضرورت قانون گذاري و برنامه ریزي در پیمودن این مسیر در كشوره

هاي دقیق و مدبرانه بویژه در امور مربوط به مالكیت ارضي و یكپارچه سازي و نیز سرمایه گذاري در احداث زیر بناها 

توسط دولتها این مهم هرگز به وقوع مي باشد. بدون انجام چنین برنامه ریزي ها ، سرمایه گذاري ها و مدیریت هایي 

 (16نخواهد پیوست . )

 

 علل كوچكي و پراكندگي قطعات زراعي در ایران :

كشاورزان ایراني در چارچوب نظام سنتي نسق بندي كه  40تا قبل از وقوع اصالحات اراضي در ایران در دهه هاي 

ت مالك و مباشران اجبارًا به كار پر مشقت و طاقت میراث گذشتگان بود ، به امور زراعي اشتغال داشته و تحت مدیری

محدوده اراضي هر زارع بطور عمده وابسته به میزان نسق مربوط به هر روستا در  فرساي كشاورزي مي پرداخته اند.

طي زمان بود به قسمي كه در قالب نظام نسق بندي ، مقدار زمین هر زارع بر اساس برآوردهایي از نیروي كار خانوار 

در كشاورزي و قدرت كارگاوهاي نر مورد لزوم ) یا دامهاي متداول در منطقه ( براي كشت و كار كلیه اراضي  او

روستا توسط مالك یا مالكین و یا مباشران مربوطه و یا توافق عده اي از خبرگان محلي تعیین مي گردید . بعنوان مثال یك 

 16زمین برآورد شده بود بدین معنا بود كه در شرایط متفاوت  –جفت گاو  16روستا كه با استعداد بالفعل آن معادل 

جفت گاو نر كاري مي توانستند در این روستا بكار اشتغال داشته و در طول سال كلیه عملیات  16خانوار كشاورز با 

بر مبناي  الزم براي كاشت و داشت و برداشت محصوالت زراعي وانجام عملیات دامداري مربوطه را به انجام برسانند.

قطعه تقسیم و هر قطعه آن در اختیار یك  16این حق اراضي محدوده هر بلوك در درون مرزهاي قبول شده هر روستا به 

را به وي اطالق نمود ، قرار مي گرفت . اما « كشاورز نسق دار » و یا « صاحب نسق » كشاورز كه اینك مي توان 

 (1براي همه روستائیان یكسان در نظر گرفته مي شد . ) این در حالي بود كه شرایط براي همه اراضي و
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در حالیكه در عمل ترتیب واگذاري یك جفت نسق و جزئي از آن به عوامل چندي بستگي پیدا مي كند كه به اختصار 

 عباتند از : 

تعداد ظرفیت نسق زراعي هر روستا با توجه به كیفیت و كمیت اراضي و محدود بودن منابع آب در مقایسه با  -

 روستائیان داوطلب اشتغال . 

 تعداد گاو نري كه هر یك از خانوارهاي كشاورز در اختیار داشتند .  -

نیروي انساني الزم براي كار كردن با گاوهاي نركاري و نیز براي انجام سایر عملیات زراعي توسط اعضاي خانوار   -

 كشاورز . 

ه هاي تولید كه تهیه آنها صرفًا بر عهده او بوده است مثل بذر ، كود قدرت مالي كشاورزي براي تدارك برخي از نهاد -

 حیواني ، كود سرك و ... 

 میزان عالقه مالك یا مالكین به بعضي ؟ -

بهره برداري از این نسق ها براي مدت نا معلوم به كشاورزان تعلق مي گرفت و بر پهنه وسیعي از كشور این نظام تا 

ارضي گسترش یافت . الزم به توضیح است كه در شرایط متفاوت و در ایام قبل از اصالحات قبل از وقوع اصالحات 

زمین بودند ولي معدودي هم اجزاي كمتر از یك  –اكثریت كشاورزان هر روستا داراي یك جفت گاو  40ارضي دهه 

بر مبناي هر خانوار یك جفت گاو جفت گاو یا بیشتر از آن را در اختیار داشتند . با این حال عرف اصیل روستا همواره 

 (2زمین استوار بوده است . ) –

نكته آخر اینكه مجموع نسق كشاورزان در طول زمان الیتغیر نمانده و با دخالت عواملي چند به مرور دستخوش تغییراتي 

 در جهت كوچكتر شدن و قطعه قطعه شدن گردید . 

كین ، تغییر كیفیت اراضي ، تقسیم زمین بین وارث ، خرید و فروش از عمده ترین عوامل مزبور مي توان اعمال نفوذ مال

زمین و .... را نام برد . عوامل فوق قبل از اصالحات ارضي و با رشد روند شهر نشیني و صنعت سرعت بیشتري یافته 

و پراكندگي  و با وقوع این اصالحات و تثبیت نسق هاي زراعین كه اینك به مالكین تبدیل شده بودند ، مسئله كوچكي

 (3اراضي كشاورزي در ایران بوجود آمده و تا به امروز الینحل باقي مانده است . )

 

 مراحل یكپارچه سازي : 

 ایجاد آرایش هندسي در كرت بندي اراضي  -1

 تجمیع قطعات یك زارع در یك یا چند نقطه  -2

 تجمیع اراضي چند زارع در یك كشتخوان یا بلوك زراعي  -3

 سازي اراضي كشاورزي یك روستا یكپارچه -4

 یكپارچه سازي اراضي كشاورزي چند روستا و ایجاد مناطق كشاورزي  -5

 

 ایجاد آرایش هندسي در كرت بندي ) قطعه بندي ( :

قطعه زراعي در سطح  3/5میلیون بهره بردار كشاورز با متوسط  8/2بر طبق آمار موجود در حال حاضر نزدیك به 

اراضي كشاورزي ) به جزء اراضي دولتي ( بكاركشاورزي اشتغال دارند . به عبارت دیگر حدود میلیون هكتار  5/17

هكتار پهنه تولید در بخش كشاورزي را تشكیل مي دهند . بدین ترتیب  2/1میلیون قطعه زراعي به مساحت متوسط  15

ده قطعات و كرتهاي سنتي برنج و تبدیل اولین گام در راستاي این اقدام بر هم زدن مرز بندي هاي نا منظم و بدون قاع

 آنها به قطعات هندسي ) ترجیحًا مربع مستطیل ( مي باشد .
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 تجمیع قطعات یك زارع در یك یا چند نقطه :

با توجه به شرح منحصري كه در سطور قبل در مورد تاریخچه و علل پیدایش و شكل گیري پراكندكي اراضي بیان شد ، 

میتوان نتیجه گرفت كه این مرحله درحقیقت اولین مرحله عملي یكپارچه سازي اراضي كشاورزي و تجمیع قطعات 

 طعات منظم و هندسي مي باشد . پراكنده هر زارع در یك یا چند محل پس از آرایش آن در قالب ق

 

 تجمیع قطعات چند زارع در یك كشتخوان یا یك بلوك زراعي :

بطوركلي اراضي كشاورزي هر روستا در كشور ما بر مبناي عواملي چند به واحدهاي كوچكتري بنام كشتخوان تقسیم 

، مزرعه ، آیش و ... خوانده مي  مي گردد . این واحدها در مناطق مختلف كشور بنام هاي متفاوتي مثل دانگ، صحرا

شود . عوامل دست اندركار براي این تقسیم براي هر روستا متغیر مي باشد از جمله این عوامل مي توان وجود بقایاي 

نظامهاي سنتي و كشت گروهي در روستاها ، تفاوتهاي مربوط به مرغوبیت اراضي واقع در حاشیه روستاها ، تفاوتهاي 

خاك ، لزوم رعایت تفاوت زراعي و آیش گذاري نوبتي واحدهاي فوق الذكر و... را ذكر نمود .  مربوط به حاصلخیزي

هكتار  50تا  15از آنجا كه اراضي هر كشتخوان از سطح قابل قبولي براي كشت و كار برخوردار     مي باشد ) حدود 

وارد مشتركًا انجام مي گردد ، مي تواند به ( و عملیات زراعي سالیانه در هر یك از آنها بطور مستقل و در پاره اي م

 در عملیات یكپارچه سازي و كشت گروهي در نظر گرفته شود .  –اما نه در همه موارد ضروري  –عنوان گام بعدي 

 

 یكپارچه سازي اراضي چند روستا و ایجاد مناطق كشاورزي : 

تشكیل واحدهاي عظیم كشت و صنعت و یا   سرانجام آخرین مرحله یكپارچه سازي اراضي ادغام اراضي چند روستا

قطب هاي كشاورزي مي باشد . نظام مالكیت در این واحدها مي تواند به شكل تعاوني بزرگ ، كلكتیوها و شركتهاي 

سهامي بوده و مناطق عمران ناحیه اي را در طرحهاي توسعه تشكیل دهند . واضح است كه نیل به این مقصد جز در یك 

 .(16ه كه كشاورزان آن از یك فرهنگ بسیار باالیي برخوردار مي باشند میسر نخواهد بود)كشور توسعه یافت

 

 عملیات زیربنایي آب و خاك :

عملیات زیربنایي آب و خاك به كلیه فعالیتهایي اطالق میگردد كه با هدف استفاده بهینه از منابع آب و خاك جهت بستر 

مي شاخصه هاي زیر را دارا باشد اجرا گذارده شده و لزومًا بایستي تما سازي تولید در اراضي كشاورزي آبي به مورد

(7): 

 سرمایه گذاري براي بیش از یك دهه انجام مي شود .  -1

 ماهیت فعالیتها عمدتًا سیویل و ساختماني است . -2

 بخش عمده فعالیتها ماهیت سخت افزاري دارد . -3

 آساني میسر نمي باشد .  پس از اجرا بازگشت شرایط به وضع قدیم به -4

شایان ذكر است كه فعالیتهایي وجود دارد كه یك یا چند شاخصه فوق را دارا مي باشند ولي چون شامل تمامي موارد 

 (8چهار گانه فوق نیستند ، عملیات زیر بنایي محسوب نمي شوند ، از جمله : )

ساني با پاره هاي اقدامات كشاورز مي تواند تغییر یافته عملیات اجرایي روشهاي آبیاري ثقلي ماهیت سیویل نداشته و به آ •

 و به روشهاي دیگر تبدیل شود . 

عملیات اجراي روشهاي آبیاري تحت فشار ماهیت سیویل نداشته و عمدتًا بكارگیري لوازم و ادوات مدرن بوده و با قطع  •

 (7انرژي نیز شرایط مزرعه فورًا به وضع قدیم باز مي گردد . )
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 ( : ON-Farm Development تجهیز و نوسازي شالیزارها ) 

با تركیب عملیات زیر بنایي و یكپارچه سازي اراضي یك طرح تجهیز و نوسازي زاده مي شود . یك طرح تجهیز و 

 نوسازي كامل باید شامل انجام كلیه عملیات ضروري باشد كه نهایتًا منجر به تغییر چهره زمین و استقرار كشت و كاري

 (1به مراتب كارا تر و عقالني تر گشته و بدین ترتیب زمین و نیروي كار را بارورتر سازد . )

یك طرح آرماني عالوه بر موارد فوق باید منجر به مرتب كردن اراضي زیر كشت ، بهبود شبكه آبیاري و زهكشي ، 

نتیجه شرایط مناسب را براي تولید بیشتر اصالح خاكها ، احداث جاده هاي زراعي و تجمع قطعات پراكنده گردد . كه در 

، مكانیزاسیون كشت و مدیریت آبیاري عقالني تر فراهم مي آورد . طرح یكپارچه سازي آرماني شامل یكپارچه كردن 

تمام شرایط در یك مزرعه از جمله نقل و انتقاالت حقوقي آن مي باشد به قسمي كه پس از اتمام عملیات هر گونه تغییر یا 

نظر در آن حقوق غیر ممكن مي گردد . نتیجتًا طرح بایستي تمام مسائل و موارد استراتژیك بویژه سرمایه تجدید 

گذاریهاي احتمالي آینده را نیز مد نظر قرار دهد . در این ارتباط آگاهي از برنامه ریزي هاي توسعه ملي و منطقه اي و 

 (5ت مي باشد . )انطباق عملیات پیش بیني شده در طرح با آنها از ضروریا

 

 مالحظات مهم در طراحي روي نقشه :

 كوچك بر قطعات زراعي عمود بر خطوط تراز و بزرگ بر قطعات زراعي موازي خطوط تراز قرار میگیرند .  -1

 طراحي بر اساس منابع آب و یا موقعیت كانالهاي درجه دو انجام میگیرد .  -2

 الرأس قرار دهیم .  حتي المقدور جاده هاي طولي را بر روي خط -3

 حتي المقدور زهكش ها را در خط القعر قرار دهیم .  -4

 از تأسیسات و جاده هاي موجود تا حد امكان استفاده كنیم .  -5

از همه مهمتر طراحي طوري انجام میگیرد كه حداقل كرت هاي ناقص را داشته باشیم كه این مورد با سعي و تالش  -6

 (3بیشتر انجام مي گیرد . )

 

 تسطیح كرتهاي شالیزاري :

تسطیح اصطالحي است كلي كه به تمام عملیات از جمله هموار كردن ، شیب دادن ، تراز كردن و صاف كردن زمین 

كرتهاي شالیزاري باید حتي االمكان مسطح باشند تا آب بطور مساوي در پاي بوته هاي برنج قرار  (6اطالق مي شود . )

معمواًل در تسطیح اراضي شالیزاري كه استفاده از ماشین آالت  (7علفهاي هرز گردد . )گیرد و مانع از رشد سریع 

سانتیمتر میباشد . همچنین براي كسب بهترین  5سنگین مد نظر مي باشد ، عدول از ارتفاع طراحي شده نقاط به میزان 

اور كانالهاي زهكشي نیز مجاز مي سانتیمتر در مج 15نتیجه پس از انجام تسطیح نظري اولیه اختالف ارتفاعي حدود 

 (16باشد . )

قبل از همه باید ارتفاع كرتها بعد از تسطیح را بدست آوریم كه مي خواهیم سطح طبیعي زمین پس از تسطیح به یك حد 

مثبتي تبدیل شود كه براي این منظور روشهایي ) مثل روش محاسبه مختصات مركز ثقل سطح و روش حداقل مجذورات 

نقطه قناعت مي كنیم كه به شرح زیر عمل شده است .  5قطه ( وجود دارد كه ما فقط به محاسبه با روش ن 5و روش 

گوشه و مركز هر كرت ، ارتفاع كرت بعد از تسطیح را به كمك فرمول زیر بدست مي  4با استفاده از نقاط ارتفاعي  (4)

 آوریم :
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 ( نقاط ارتفاعي 2شكل 

 

 طراحي در تجهیز و نوسازي شالیزاري :عوامل تأثیر گذار بر 

 اقلیم منطقه و شرایط توپوگرافي  -

 فصل مناسب  -

 خرده مالكیت -

 (6تأمین مابع آب ) -

 

 اقلیم منطقه و شرایط توپوگرافي :

  ( مناطق باال دستup land : ) 

ًا در كوهپایه ها و مناطق بلند قرار به مناطقي اطالق میگردد كه داراي ارتفاع بیشتر ي از سطح آبهاي آزاد بوده و عمدت 

گرفته اند . این اراضي داراي شیب ُتند تراز زمین هاي دیگر بوده و بعضًا بافت خاك خاص آن مناطق را داشته و شیب 

تند موجود خطر رانش خاك و فرسایش را در بر خواهد داشت . كه این عوامل خود تأثیر بسزایي در موارد                 

 اهد داشت :زیر خو

 الف ( اندازه قطعات ) طول و عرض (

 ب ( نحوه احداث كانال هاي خاكي 

 (11( خاك ) compactionج ( عدم توانایي در كوبیدگي ) 

 

  ( مناطق پایین دستlow land  : ) 

به مناطقي اطالق مي گردد كه در بین زمینهاي كشاورزي كمترین ارتفاع را از سطح آبهاي آزاد داشته باشد و در 

اراضي شالیزاري شمال كشور در حاشیه دریاي خزر قرار گرفته اند . عوامل تأثیر گذار در این منطقه بصورت كلي 

 عبارتند از : 

 الف ( آبگیري در این مناطق 

 شي طرح ب ( تخلیه زهك

 (7ج( باال بودن سطح ایستابي )

 

  ( مناطق میانهmid land : ) 

به مناطقي اطالق مي گردد كه از نظر ارتفاع از سطح آبهاي آزاد میان زمینهاي بلند و پست واقع شده است . این گونه  

در مورد اراضي پست و اراضي بسته به محل قرار گیري تحت تأثیر اراضي مجاور قرار مي گیرند و مشكالت ذكر شده 

 بلند از جمله : 
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 استحصال آب  -

 پاشنه تخلیه مناسب  -

 رطوبت باالي خاك -

 توپوگرافي نامنظم  -

 (8نوع بافت خاك و ... ) -

 

 فصل مناسب جهت انجام عملیات :

بدیهي است كه در صورت انجام گرفتن عملیات تجهیز و نوسازي در فصل مناسب ) خشك ( تعدادي از مشكالت 

 مطروحه شامل : 

 محدودیت در انجام عملیات خاكي  -

 رطوبت باالي خاك و صعوبت در اجراي عملیات خاكي  -

هد نمود و عالوه بر آن كیفیت كار نیز باال بودن سطح ایستابي و مسائل ناشي از آن و ... را حذف یا كمرنگ خوا -

( بهتر  compactionتغییرات محسوسي خواهد داشت . زیرا با رطوبت كمتر خاك عمل تراكم  جاده ها و مرزها ) 

صورت گرفته و استحكام بیشتري پیدا خواهند نمود ولي بار مالي ناشي از عدم كشت و مسائل اجتماعي كه متعاقبًا بوجود 

 (3قابل مالحظه است و بررسي بیشتر و دقیق تر را مي طلبد . )خواهد آمد نیز 

 طراحي براساس مالكیت كه در حال حاضر مطرح مي باشد به چند دلیل مورد استفاده مي باشد : 

با توجه به عدم قانون مندي طرح تجهیز و نوسازي اراضي شالیزاري و عدم ثبات جانمایي صورت گرفته در طرح  -

هد خواهیم بود كه با نارضایتي یك كشاورز كلیه مرزهاي احداث شده در یك بلوك و شاید در بلوكهاي براساس مالكیت شا

 مجاور تخریب خواهد گردید و این خود عالوه بر هزینه هنگفت زمان زیادي را از بین خواهد برد . 

و گاهًا غیر ممكن خواهد بود و امكان عملیات اجرایي با توجه به مالكیت خرد در طراحي براساس مالكیت بسیار سخت  -

 (5و فضاي كافي جهت حركت ماشین آالت سنگین وجود نخواهد داشت. )

 

 تأمین منابع آب :

آب به عنوان اولین عنصر حیاتي در كشاورزي الزمه هر گونه زراعت باالخص كشت برنج مي باشد . بنابراین عدم 

مي گرداند . یكي ازمشكالت در تجهیز و نوسازي كه  بال استفادهتأمین این مایع حیاتي عماًل كلیه عملیات كشاورزي را 

یك مشكل اپیدمي در كل كشور مي باشد تأمین آب كشاورزي است . با توجه به بارش زیاد در شمال كشور نیز فقر آب 

با  كاماًل محسوس مي باشد و در بعضي از پروژه ها كمبود آب به شدتي حاد است كه در صورت كمبود ریزشهاي جوي

 (3مشكل شدید كشاورزي مواجه خواهیم بود لذا در طراحیها دقت در تأمین منبع آب بسیار   حیاتي است . )

 از مهمترین مزایاي طرح تجهیز و نوسازي اراضي مي توان موارد ذیل را نام برد : 

 الف ( امكان انجام كشت دوم 

  ب( از بین بردن خسارات ناشي از آب ساكن و روان آبهاي فصلي

 ج ( مكانیزاسیون مزارع شالیزاري و بهبود مدیریت آبیاري 

 د ( ایجاد تأسیسات ) جاده ، زهكش ، كانال ( جهت تسهیل در انجام عملیات زراعي 

 (2هـ ( امكان آبیاري بصورت مستقل و از بین رفتن آبیاري سنتي ) كرت به كرت ( . )

 

 منافع پروژه یكپارچه سازي اراضي عبارتند از :

 منافع غیر مستقیم -2منافع مستقیم                          -1
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 منافع مستقیم :

 افزایش تولید محصول از طریق افزایش عملكرد در واحد سطح  -

 امكان هزینه نگهداري تأسیسات عمومي -

 درصد  157درصد به  103امكان كشت دوم و افزایش بهره وري به عنوان مثال طبق بررسي در دشت هراز  -

 كاهش هزینه تولید شامل : -

o ) صرفه جویي در هزینه تهیه خزانه ) یك دوم روش سنتي 

o  نفر در یك فصل زراعي 3/72تعداد كارگر در روش سنتي در هكتار 

o  (3نفر در یك فصل زراعي ) 9/20تعداد كارگر در روش مكانیزه در هكتار 

 

 منافع غیر مستقیم :

 توسعه اراضي زراعي -

 كاهش هزینه تثبیت اراضي  -

 اصالح اراضي باتالقي  -

 

 : بدلیل دارا بودن شكل هندسي منظم ومشخص بودن مساحت اراضي بهره وران 

 صرفه جویي ارزي  -

هزار تن برنج ساالنه توسط دولت و بخش خصوصي وارد كشور مي شود . بدیهي است در اثر  800تا  600حدود 

 ید افزوده شده و نیاز به واردات نخواهد بود .افزایش عملكرد بر مقدار تول

 افزایش قیمت زمین  -

 ایجاد اشتغال -

 (16تشكل روستائیان ) -

 

 دستیابي به كشاورزي پایدار :

 افزایش فرصت هاي شغلي -

 ارتقاي اقتصاد محلي  -

 افزایش درآمد زارعین  -

 تشكیل دارایي عمومي مثل مدارس ، پاركها و غیره  -

 محصوالت كشاورزيافزایش  -

 افزایش امكان تطابق با طراحي كاربري اراضي -

 اصالح خاك  -

 كنترل فرسایش خاك و زمین  -

 تحصیل در تشكیل سازمان كشاورزان -

 كاهش هزینه تولید  -

 (15افزایش بهره وري ) -

 

 حفظ محیط زیست ومنابع : 

 هماهنگي با محیط طبیعي و مناظر -
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 كنترل فرسایش خاك  -

 بیت جریان آب در نهرهاي بزرگتث -

 (16جلوگیري از خسارات سیالب و كنترل آن ) -

 كمك به امنیت غذایي :

 افزایش عملكرد محصول  -

 رواج كشت دوم  -

 ثبات و پایداري در تولید مدیریت مزرعه  -

 كمك به عرضه مناسب مواد غذایي  -

 (11ي )تطبیق بهتر با برنامه هاي افزایش تولید محصوالت كشاورز -

 

 صرفه جویي و تقلیل هزینه در اثر كاهش ساعات كار :

 ساعت در هكتار  1410،  1965مجموع ساعات كاري ) ماشین وكارگر ( در ژاپن در سال 

 ساعت در هكتار 357،  1979مجموع ساعات كاري ) ماشین و كارگر ( در ژاپن در سال 

 ساعت در هكتار 975كشور در وضعیت سنتي  مجموع ساعات كاري ) ماشین و كارگر ( اراضي شالیزاري

 (5ساعت در هكتار ) 530مجموع ساعات كاري ) ماشین و كارگر ( اراضي شالیزاري كاپیك در وضعیت مكانیزه 

 

 طراحي زیر بناها :

معمواًل براساس استانداردهاي موجود در طراحي زیر بناهاي شالیزارها ابتدا طرح ریزي شبكه آبیاري و زهكشي و جاده 

هاي زراعي انجام و سپس پایانه ها و تأسیسات موردنیاز  هماهنگ با شكل و اندازه متناسب بلوكهاي زراعي طراحي مي 

 شود . 

 

 شبكه آبیاري و زهكشي :

ري و زهكشي براساس سهولت نظام تقسیم وتحویل آب به كرتها و قابلیت كنترل مستقل ورود و خروج طراحي شبكه آبیا

آب به هر یك از كرتهاي برنج و بلوكهاي زراعي صورت مي گیرد . این فرایند به قسمي انجام مي گیرد كه آبیاري هر 

زرعه در اراضي شالیزاري به شكل خاكي شبكه آبیاري و زهكشي داخل م بلوك زراعي در طول یك روز انجام پذیرد .

( معمواًل حداكثر یك كیلومتر مي باشد كه  tertiary chanalsطراحي مي گردد . طول هر یك از كانالهاي درجه سه ) 

 (7قطعه زراعي را تغذیه مي كند )  10( یا  farm blockبلوك زراعي )  5بطور متوسط 

كرت را  16متر است كه در نتیجه تعداد  500یاري نیز معمواًل حداكثر یا انهار آب 4طول هر یك از كانالهاي درجه 

آبیاري و مشابه آنها حداكثر به طول یك  3زهكشي به موازات كانالهاي درجه  3آبیاري خواهد نمود . انهار درجه 

متر  500ول زهكشي در خط القعر وسط هر بلوك مزرعه و بین دو بلوك زراعي حداكثر به ط 4كیلومتر و انهار درجه 

براساس تعیین حداكثر نیاز تخلیه اي كه در كشت  4و  3طراحي مي گردند. سطح مقطع و ظرفیت كانالهاي آبیاري درجه 

( مي باشد صورت مي گیرد . این نیاز با توجه به خصوصیات  puddlingبرنج معمواًل در زمان آب تخت كرتها ) 

یت و سطح مقطع انهار زهكشي نیز به گونه اي طراحي مي شود كه فیزیكي و اقلیمي هر منطقه مشخص مي گردد . ظرف

. (8روانابهاي ناشي از بارش هاي شدید یا مازاد آب آبیاري و نیز تخلیه سریع كرتها در موقع مورد لزوم فراهم آورد)

ریع كرتها معمواًل در اراضي شالیزاري حداكثر روان آب تخلیه اي یكي در هنگام رسیدن محصول و زمان خشك كردن س

ساعت تخلیه شود  48ساله كه باید طي  5ساعته منطقه با دوره برگشت  24مي باشد و دیگري با توجه به میزان بارندگي 
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در مناطقي كه سطح سفره آبي باال و پایداري خاك ناچیز است لزومًا زهكشي زیر زمیني مورد  ، محاسبه مي گردد.

 (.10)زهكش ها در دستور كار قرار خواهند گرفتبررسي قرارگرفته ودرصورت نیاز احداث این 

 

 شبكه جاده ها : 

جاده هاي دسترسي و بین مزرعه نیز جهت امكان دستیابي به قطعات و تسهیل انجام عملیات زراعي و رفت و آمدهاي  

ز بین دو نهر و نی 3مورد نیاز طراحي خواهند شد . این جاده ها در شالیزار ها معمواًل در كنار انهار آبیاري درجه 

 35متر جاده بین مزرعه و  50قرار مي گیرند . بدین ترتیب در هر هكتار از اراضي طراحي شده بطور متوسط  4درجه

وجود خواهد داشت .جاده هاي فوق باید به گونه اي پیش بیني گردند كه با جاده هاي 3مترجاده سرویس وكانال درجه 

 (7طرح ارتباط داشته باشند . )روستایي یا دیگرجاده هاي موجوددر منطقه 

سانتیمتر بلندتر  50متر خواهد بود . ارتفاع آنها بطور متوسط  4عرض این جاده ها با مقیاس عبور یك ماشین درو برابر 

 (2سانتیمتر نیز شن ریزي مي گردند . ) 15تا  10ازكرتها و حداقل 

 

 تأسیسات :

در شالیزارها مشابه دیگر شبكه هاي آبیاري و زهكشي مي باشد .  تأسیسات و ابنیه مورد نیاز جهت تنظیم و تقسیم آب

متري احداث و آب را  20( است كه بطور تیپیك در فواصل  division boxسازه اصلي در این اراضي معمواًل مقسم ) 

. نصب  هدایت مي كنند . براي آبیاري كرتهاي شالي نیز از وسایل مختلف استفاده مي گردد 4به داخل انهار درجه 

دریچه ، سیفون ، لوله گذاري در جدار كانال و ... از متداولترین شیوه ها مي باشند . سایر تأسیسات مورد نیاز از قبیل 

شوت ها ، دراپ ها ، پل ها و زیر گذرها متناسب با نیاز و طبق استانداردهاي معمول در مهندسي عمران انجام میگردد . 

 (6كه سازه هاي پیش بیني شده از سادگي و سهولت استفاده برخوردار باشند . ) لیكن باید حتي االمكان سعي گردد

 

 تسطیح و شیب بندي كرتها : 

با توجه به شیوه آبیاري غرقابي در اراضي شالیزاري ایران سطح كرتهاي برنج باید با دقت زیاد و به شكل كاماًل هموار 

به گونه اي صورت مي گیرد كه شیب عرضي آن صفر و و مسطح طراحي گردند . در این ارتباط تسطیح هر كرت 

 (3شیب طولي برابر نیم در هزار باشد . شیب طولي براي تسهیل حركت آب و سرعت تخلیه پیش بیني مي گردد . )

محاسبات مربوط به تعیین رقوم ارتفاعي نقاط جدید و ارتفاعات خاكبرداري و خاكریزي بر حسب نوع نقشه و براساس 

ول  طراحي تسطیح صورت مي گیرد . بدیهي است محاسبات مزبور باید از دقت كافي برخوردار بوده و با روشهاي متدا

هدف رسیدن به حداقل حجم عملیات خاكي در واحد سطح و نیز برآوردن تمام اهداف مورد نظر انجام شده باشد . كرتهاي 

سانتیمتري از یكدیگر جدا  30و عرض شانه  101كناري  سانتیمتر و با شیب 30استاندارد با مرز    پشته هایي با ارتفاع 

 (11مي شوند . ) 

 

 موارد اجرایي در مطالعات :

 در سطور زیر موارد اجرایي كه در مطالعات مي باید مورد توجه قرار گیرد ، به اجمال بیان مي گردد . 

 انتخاب ماشین آالت سنگین : -1

  . تعداد و نوع ماشین آالت سنگین مورد نیاز با توجه به شرایط اقتصادي ، طراحي و جدول زمانبندي تعیین مي گردد

در انتخاب نوع ماشین آالت بایستي توجه كامل داشت كه متناسب با بافت و ساختمان خاك شالیزار بوده و به منظور 

داكثر ظرفیت آنها استفاده به عمل آید . در این گونه طرحها كه در صرفه اقتصادي و اتمام پروژه در وقت تعیین شده از ح
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اراضي شالیزاري به اجرا در مي آید استفاده از ماشین آالت مخصوص شرایط باتالقي در بسیاري موارد ضروري 

 (12خواهد بود . )

 خاب نوع ماشین آالت مي اندازه قطعات و حجم خاك جابجایي همراه با فاصله حمل خاك نیز از عوامل مؤثر در انت

باشد . بطور كلي هر چقدركه حجم خاك جابجایي و فاصله حمل بیشتر باشد ، انواع بزرگتر ماشین آالت مي تواند مورد 

متر باشد استفاده از بولدوزر  كافي بوده و در صورت تجاوز این  70استفاده قرار گیرد . چنانچه فاصله حمل كمتر از 

 ي براي حمل خاك حتمًا از اسكریپر استفاده نمود . متر بایست 100فاصله از 

  انتخاب ماشین آالت از یك طرف نیز بستگي به اندازه و ویژگي هاي ابنیه فني مورد نیاز از قبیل جاده ها و پل ها

دارد ، هنگامي كه در طراحي جاده هاي بالنسبه كم عرض پیش بیني شده باشد و همچنین براي اجراي عملیات خاكي 

 (4گوشه هاي قطعات زراعي وبرخي موارد دیگر . )در

 : نگهداري و بهره برداري از شالیزارها پس از خاتمه عملیات اجرایي -2

عارضه زیر كه معمواًل در طول عملیات اجرایي و مدیریت زراعي بعد از آن روي مي دهد ، بایستي  4جهت مقابله با 

 (6و توصیه هاي الزم  صورت گیرد . )دور اندیشي هاي الزم در مرحله مطالعات انجام 

 این موارد عبارتند از :

 : تغییرات ایجاد شده در حاصلخیزي خاك 

بطور قطع حاصلخیزي خاك پس از اجراي عملیات در نقاط خاكبرداري و خاكریزي با یكدیگر متفاوت خواهد بود اما ِگل 

سال منجر  4یا  3استفاده از كودهاي مختلف در طول ( سالیانه كه در كشت برنج متداول است و  puddlingآب كردن ) 

 به اصالح خاك خواهد شد .

 : بروز ناهمواریهاي موضعي در سطح قطعات زراعي 

به علت بزرگتر شدن كرتهاي برنج پس از اجراي عملیات یكپارچه سازي عدم دقت زیاد در             شیب بندي ها و 

واره بالفاصله پس از پایان عملیات اجرایي در سطح اراضي نا همواریهایي نشست نا همگن خاك در نقاط مختلف ، هم

مشاهده خواهد گردید . بنابراین هر ساله هنگام گل آب كردن زمین بایستي بتدریج با انجام عملیات سبك تسطیح درداخل 

 آب )هموار سازي( اقدام به دفع ناهمواریها نمود . 

 : كاهش نفوذپذیري خاك 

گیري ماشین آالت سنگین در عملیات اجرایي و كوبیده شدن خاك و نیز پس از گل آب كردن زمین ، به علت بكار

نفوذپذیري خاك كاهش خواهد یافت . این وضع اثر نامطلوبي نیز در وضعیت زهكشي سطحي شالیزارها خواهد داشت . 

 ( 12)(نفوذپذیري خاك را افزایش داد) شكستن الیه هاي تحت االرض انجام شخم عمیق جهت بهبود این وضع مي توان با

 : بروز تغییراتي در خصوصیات فیزیكي و مكانیكي خاك 

این تغییرات عمدتًا ناشي از وضعیت زهكشي شالیزارها پس از اجراي طرحهاي تجهیز و نوسازي بوده و نیازمند بحث 

 (13جداگانه مي باشد . )

 

 جاده هاي بین مزارع :

ي تواند موجب تسهیل عملیات زراعي و كار كشاورزان بشود كه از جمله مي تواند مشكل احداث جاده ها بین مزارع م

حمل سم وكود به داخل مزارع ، انتقال محصول به انبار و همچنین عبور و مرور ماشین آالت كشاورزي به داخل مزارع 

شد و زمانیكه عملیات همزمان را حل كند . در حالت سنتي، ماشین از طریق مزرعه مجاور وارد مزرعه مورد نظر مي 

انجام نمیشد و كار یك مزرعه عقب مي افتاد دیگر امكان ورود ماشین آالت به مزرعه میسر نبود و همچنین محصوالت 

كشاورزي با اسب به انبارها منتقل میشد كه از راندمان خیلي پاییني برخوردار بود . به هر حال احداث جاده یكي از 

 (15مزارع میباشد .) موارد غیر ضروري براي
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 انواع جاده هاي بین مزارع :

جاده اصلي : جاده هاي روستایي كه دهات را به اراضي زیر كشت ، دهات را به دهات ، اراضي كشاورزي را به  -1

 سایر قسمتها و مراكز خدماتي و بازار متصل مي كنند . 

 جاده فرعي : -2

الف ( جاده فرعي طولي : جاده هایي كه در امتداد كانالهاي آبیاري مزرعه احداث شده و جاده اصلي را به قطعات وصل  

 مي كنند . 

ب ( جاده هاي فرعي عرضي : جاده هایي كه به عنوان جاده هاي ارتباطي جاده هاي فرعي طولي احداث مي شوند . 

ایي كه احتمال عبور و مرور آنها در این جاده هاي وجود دارد ، نیاز براي طراحي جاده هاي فرعي به عرض ماشین ه

 مي باشد كه بصورت زیر مي باشند : 

 (16( عرض بعضي از ادوات و ماشین هاي اصلي مورد استفاده در زراعت برنج )1جدول) 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سانتیمتر مي باشد . محل  30سانتیمتر و جاده هاي فرعي  50اختالف ارتفاع بین سطح مجاور و سطح جاده هاي اصلي 

جاده هاي فرعي خاكریزي    مي گردد كه دور زدن وسایل نقلیه را آسان مي متر از طرفین  5/1تقاطع جاده ها به فاصله 

نماید . این عمل براي تقاطع راههاي اصلي یا تقاطع جاده هاي اصلي و فرعي لزومي ندارد . براي پوشش سطح جاده ها 

سانتیمتر  15تا  10ز مي توان از مصالح ارزان مانند سنگ ریزه یا شن استفاده نمود . ضخامت پوشش الزم معمواًل ا

 (7تجاوز نمي كند كه این پوشش را مي توان بتدریج و طي دفعات در سطح جاده ها ایجاد نمود. )

الزم به ذكر است كه اخیرًا ترجیح داده مي شود كه جاده هاي اصلي حتمًا بوسیله مصالح مناسب مانند آسفالت پوشش 

درصد مي باشد . جاده هاي روستایي  12د و براي موارد خاص درص 8گردند . حداكثر شیب طولي جاده هاي روستایي 

درصد و براي جاده هاي  6تا  3باید از مركز به كناره ها شیب داشته باشند . اساسًا شیب عرضي براي جاده هاي شني 

غوب كه مي در نظر گرفته مي شود . بستر جاده ها باید با مواد خاكي درشت دانه مر 2تا  5/1آسفالته یا سنگ فرش بین 

تواند در الیه هاي زیرین منطقه طرح یافت گردد ، ساخته شود . در غیر اینصورت باید مواد خاكي مورد نیاز را از 

محل هائي كه خارج از منطقه طرح قرار دارند ، تأمین نمود . الزم به ذكر است كه در ایران هیچ گونه عملیات بستر 

زم از خاك زراعي استفاده مي شود كه مضرات زیادي مانند ناپایداري جاده سازي انجام نمي شود و براي تأمین خاك ال

 (8ها ، كم شدن خاك زراعي ، شیب معكوس در ابتداي كرتها و ... مي گردد . )

 

 جاده هاي فرعي طولي : 

در خط این جاده ها در امتداد كوچك بر قطعات زراعي و عمود بر خطوط تراز طراحي مي شوند و تا حد امكان باید 

الرأس قرار بگیرند . این جاده ها قطعات را به جاده اصلي وصل مي كنند . شیب طولي این جاده ها از شیب زمین 

 عرض  نوع ماشین ردیف

 9/1 اتومبیل 1

 4/2 ُتن بار (  5كامیون )  2

 0/2 تراكتور 3

 9/1 تیلر 4

 5/3 كمباین و خرمنكوب 5

 9/1  هاي دنباله بند و سمپاش هاكود پاش 6

 9/1 تریلر 7
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درصد باشد. شیب عرضي این جاده ها باید طوري باشد كه آب در  8پیروي مي كند ولي شیب این جاده ها نباید بیشتر از 

 (7رون شیب داده شوند . )سطح جاده جمع نشود بطوریكه از مركز به طرف بی

 

 تقاطع جاده ها :

تقاطع جاده ها باید بدون زاویه و انحنا دار باشد و با حجم عبور وسایل نقلیه و نوع آنها سازگار باشد . در صورت امكان 

ه باید از بریدن ُكنج ها و انحنا دادن آنها جلوگیري كرد و این كار موجب مي شود از تبدیل قطعات زراعي مستطیل ب

 (8قطعات نا منظم جلوگیري شود . )

 

 هیدرو مدول :

طبق برآورد معاونت فني و امور زیر بنایي وزارت كشاورزي تبخیر و تعرق حداكثر در حوضه آبریز ُمرداب انزلي 

 ( 14مي باشد . ) mm / dec 40دسیمتر 

استفاده مي كنیم یعني از باران مؤثر براي آنكه یك طراحي مطمئني داشته باشیم بجاي نیاز آبیاري از نیاز آبي شلتوك 

 صرفه نظر مي كنیم . 

mm / day 4    ETC = 40 mm / dec 

ha

bit

.sec
46.0

86400

10004



 هیدرول مدول 

براي طراحي كانالهاي آبیاري داخل مزرعه از راندمان انتقال صرفه نظر مي كنیم و راندمان هاي توزیع و كاربرد را  

 (9منظور مي كنیم . )

 راندمان توزیع  = راندمان توزیع× = راندمان كاربرد  0.8×  0.60=  0.48

 طبق سند ملي آب كشور در دشت هاي گیالن راندمان ها بصورت زیر مي باشد :

 =  راندمان توزیع %80= راندمان كاربرد                           60%

 هیدرومدول با اعمال راندمان  

ha

lit

.sec
1#96.0

48.0

46.0
 هیدرو مدول 

آب به كرت داده  mm 10مقدار آب مورد نیاز براي غرقاب نمودن بعد از نشاء كاري حداقل در مدت یك روز  باید 

 :شود

16.25درصد باشد در نتیجه  80نیز نفوذ عمقي داشته باشیم و راندمان كاربرد نیز  mm 3اگر فرض كنیم 
8.0

13
 

 میلیمتر در روز باید به كرت آب دهیم . 

ha

lit

.sec
2#88.1

86400

1000025.18



 

غرقاب نمودن بعد از نشاء كاري بیشتر از هیدرو مدول مي باشد پس به ناچار باید هیدرو مدول چون آب مورد نیاز براي 

 (14را براي هیدرو مدول را منظور نماییم . ) 2lit / sec.haرا اصالح نموده و مقدار 

 

 ( : Irr . Drain Designingطرح كانالهاي آبیاري ) 

مزارع حفر شده و ابعاد آن با توجه به واحد آبیاري و سطح اراضي كانالهاي آب بر در یك سو یا دو سوي جاده هاي 

 Clayُشرب تعیین مي گردد . تجربیات عملي حاصل از طرح هاي اجرا شده در منطقه با توجه به بافت خاك كه غالبًا 

Loam  یاSilty Clay Loam كان اعمال مي باشد ، به همین منظور مقطع كانال را ذوزنقه اعالم و این نیز بدلیل ام
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شیب پایدار به دیواره هاي جانبي كانال است . همانگونه كه پیش از این نیز گفته شد ، در حالت عمومي ، شیب كانال از 

شیب جاده تبعیت مي نماید ، لیكن در شرایطي كه شیب جاده بدلیل مقتضیات توپوگرافي اراضي زیاد و حفر كانال ذوزنقه 

ابعاد و مقاطع كانالهاي  باشد ، مقطع كانال به صورت ) رادیكال ( طراحي مي گردد . با شیب مجاز مستلزم تعمیق كانال

كرت به كرت مي باشد ، انجام  19تا  15آبیاري در هر یك از واحدهاي آبیاري كه مطابق با آنچه كه گفته شد مشتمل بر 

را از   lit / sec . ha 19-15دبي مشخص میگیرد . به عبارتي هر كانال آبیاري در هر واحد آبیاري باید قادر باشد تا 

 (7خود عبور دهد .)

یكي از مشكالت مزارع سنتي نداشتن كانال آبیاري مستقل براي هر كرت مي باشد . بطوریكه آبیاري بصورت كرت به 

قع کرت انجام میشود ، نمي توان یك مدیریت آبیاري اعمال كرد و همچنین سم و كود را در یك كرت كنترل نمود و مو

كمبود آب مزارع پایین دست ، در تنگنا قرار مي گرفتند . در طرح تجهیز تمامي كرتها بطور مستقل از كانال آبیاري مي 

و یا منحصر مزرعه اجرا نمي شود و تمام زمینهایي كه در یك امتداد قرار  5شوند و عماًل در مزارع كانالهاي درجه 

 (8نیز بر این مبنا قرار داده شده است . ) دارند از یك كانال آب مي گیرند و طراحي ها

 

 براي طراحي كانال هاي آبیاري باید مالحظات زیر را در نظر گرفت :

 به شكل رو باز احداث مي گردند .  4و  3اساسًا كانالهاي درجه  -1

 كانالهاي آبیاري بطور مستقل از كانال هاي زهكشي ایجاد مي شوند .  -2

 براساس دبي مورد نیاز در زمان پیك محاسبه گردد .مقطع كانالها بایستي  -3

كه كرتها را مستقیمًا آبیاري مي كند در امتداد شیب زمین و در طرفین جاده طولي احداث و كانالهاي  4كانال درجه  -4

 (10از آن آب مي گیرند عمود بر شیب زمین طراحي مي شوند . ) 3كه كانالهاي درجه  4درجه 

آبیاري نیاز به فاكتورهایي مي باشد كه هر كدام به روش خاصي استنباط و استخراج مي شوند .  براي طراحي كانالهاي

شیب طولي  sضریب زبري جداره كانال یا ضریب زبري مانینگ و  nشیب جانبي ،  mكه از این فاكتورها مي توان 

آن مي باشد كه براي بدست آوردن این  كانال را نام برد . منظور از طراحي كانال بدست آوردن عمق كانال و اندازه كف

1/2فاكتورها از فرمول مانینگ 
5

2/3n AR/1Q =   ( . 9استفاده مي شود) 

 مي باشد .  s/3m  =Qدبي مورد نیاز كه از كانال جریان دارد بر حسب 

 مي باشد . Aسطح مقطع كانال بر حسب 

 میباشد .  Rشعاع هیدرولیكي كانال بر حسب 

 مي باشد . Sشیب طولي كانال بدون ُبعد 

 (1انتخاب مي كنند . ) m( را   Side Slopeشیب جانبي كانال )

با توجه به اینكه كانالهاي ذوزنقه اي از مالحظات هیدرولیكي ، اقتصادي و اجرایي نسبت به كانالهاي دیگر ارجح مي 

نوع پوشش تعیین مي نمایند . از یك طرف هر چه شیب باشد ، شیب جانبي كانالهاي ذوزنقه اي بر اساس نوع خاك و 

جانبي بیشتر شود عرض حریم كانال و اتالف آب در اثر تبخیر به حداقل مي رسد و از طرف دیگر شیب جانبي باید در 

حدي باشد كه باعث ریزش خاك نگردد . شیب جانبي كانالهاي پوشش دار معمواًل تند تر از كانال هاي بدون پوشش در 

 (7گرفته مي شود . ) نظر

 :(  راهنماي خیلي خوبي براي تعیین شیب جانبي مي باشد2جدول)

 ( mشیب جانبي )  نوع مصالح ( mشیب جانبي )  نوع مصالح ردیف

 3 ماسه اي بسیار ُسست 5/9صفر تا  سنگي 1

 5/1 لومي 5/0 سنگي ورقه ورقه شده 2

 25/1 شني از نوع درشت 45/0 سنگي با مالت سیمان 3

 5/1 خاكي در كانالهاي كوچك 1 رسي متراكم 4
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این طرح در عمق كمي احداث مي شوند در این محدوده مي توان خاك رسي  4چون كانالهاي آبیاري و زهكشي درجه 

چون در عمق  3برابر یك قرار داد و در كانالهاي آبیاري و زهكشي درجه متراكم در نظر گرفت و شیب جانبي را 

 (5در نظر گرفت . ) 5/1بیشتري حفر مي شوند نمي توان شیب جانبي آن را یك گرفت زیرا حداقل باید شیب جانبي را 

 

 ( : nضریب زبري جدار كانال )

ور هاي مهم و مؤثر در طراحي كانالهاي آبیاري ( و یا ضریب زبري مانینگ یكي از فاكت nضریب زبري جدار كانال )

و زهكشي مي باشد و دقت تعیین در آن در شرایط بهره برداري داراي اهمیت خیلي زیادي است چون بالفاصله بعد از 

اجرا كه جداره هاي كانال وضعیت خوبي دارند و صاف مي باشند ضریب زبري خیلي كم مي باشد ولي بعد از مدتي كه 

ال مي گذرد با عواملي نظیر روئیدن علف ، ریزش كناره هاي  كانال در اثر ورود آب باران ، افتادن سنگ و از عمر كان

خاك از جاده به داخل كانال و از همه مهمتر تغییر وضعیت جداره بعد از عملیات الیروبي ، ضریب زبري خیلي بیشتر 

مي  025/0تا  03/0ایل احداث كانالها داراي مقداري بین از ابتداي اجراي كانال مي باشد . ضریب زبري معمواًل در او

و یا بیشتر از آن نیز افزایش مي یابد . در  100/0باشد ولي با ادامه بهره برداري مقدار آن زیادتر      مي شود و حتي 

یروبي و هر حال متوسط ضریب زبري را براي طراحي كانالهاي خاكي آبیاري و زهكشي با تأكید بر انجام عملیات ال

 ( 14در نظر گرفت . ) 040/0نگهداري سالیانه مي توان 

 

 ( :Longitudal Slopeشیب طولي كانال )

در هزار تغییر مي كند برابر  11در هزار و گاهي تا  25تا  1شیب طولي یا شیب كف كانال در طرح هاي مختلف از 

. شیب طولي معمواًل از شیب طبیعي زمین و  پیشنهاد مي شود 0001/0تا  005/0كانالهاي آبیاري بتني شیب طولي 

مسیر انتخاب شده پیروي مي كند اصواًل شیب كف كانال باید در حدي باشد كه سرعت آب باعث فرسایش ویا برعكس 

رسوب گذاري نگردد . چون كانال هاي طرح تجهیز بصورت خاكي اجرا مي شوند بیشتر موضوع فرسایش مطرح 

پیشنهاد مي كند كه اگر عدد  USBRاید حداكثر شیب طولي مجاز كنترل شود . مؤسسه میباشد كه براي این منظور ب

تجاوز ننماید در كانال خاكي فرسایش ایجاد نمي گردد . یعني عماًل در كانالهاي خاكي فقط میتوان شیب  0/ 35فرود از 

 ( 9حداكثر راباطراحي درست جریان آب درمسیركنترل نمود . )

 

 ( :Fb  ارتفاع آزاد كانال)

فاصله عمودي سطح آزاد آب تا باالي خاكریز كانال براي دبي طرح را ، ارتفاع آزاد گویند . اصواًل ارتفاع آزاد بخاطر 

لبریز شدن كانال در اثر ورود آبهاي اضافي ، امواج در اثر وزش باد ، كاهش عمق ناشي از رسوب گـذاري و افـزایش 

نظر گرفته مي شود . ارتفاع آزاد در كانالها را مي توان با استفاده از جدول  تدریجي زبـري بستـر نسبت به زمـان در

 (14تعیین نمود . ) USBRزیر و یا نمودار 

 

 (8( مقادیر ارتفاع آزاد نرمال مطابق استانداردهاي هندوستان . )3جدول )

)/( 3 smQ 15/0 < 15/0  9 9تا  5/1 5/1تا  75/0 75/0تا > 

Fb(m) 30/0 45/0 60/0 75/0 90/0 

  

 5/1تا  1 بُتني دركانالهاي غیرآبیاري 9 ماسه اي ُسست 5
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و طبق نكات باال، ارتفاع آزاد كانال درجه  4به علت رویش علف و رسوب و همچنین ریزش جاده به داخل كانال درجه 

 سانتیمتر انتخاب مي كنیم . 30را  3سانتیمتر و كانالهاي درجه  20را  4

 

 : 4تعیین ابعاد كانال آبیاري درجه 

 4و كرتها در یك امتداد مستقیمًا از آن آب مي گیرند كانال درجه  تعریف نهري كه در طرفین جاده طولي صفر مي شود

 ( 9نامیده میشود كه در این طراحي كانال دوتا بلوك را آبیاري میكند . )

 

 كنترل طراحي :

 براي كنترل محاسبات طراحي موردهاي زیر ضروري مي باشد :

قرار بگیرد در كانالها رسوبات ته نشین نشده و در كانالهاي  36/0و  12/0عدد فرود بین  USBRالف ( طبق استاندارد 

 (2خاكي فرسایش نخواهند داشت . )

ب ( مطابق منابع علمي هندوستان براي كانالهائي با خاك بستر از نوع سیلت و ماسه و یا سیلت یا خاك رس حداقل 

 (1ند و فرسایش نیز نداشته باشند بصورت زیر مي باشد : )سرعت جریان براي اینكه رسوبات ته نشین نگرد
0/64 nVmin = 0/41 y 

ny   عمق نرمال بر حسب متر و =Vmin . بر حسب متر بر ثانیه است 

 

 باران طرح و تعیین ضریب زهكشي :

هاي شدیدتري نیز باران طرح بحراني ترین باراني است كه سیستم زهكشي باید آن را تخلیه كند . البته ممكن است باران

رخ دهد كه سیستم براي آن طراحي نشده باشد كه مسلمًا سیستم از اینگونه بارانها صدمه خواهد دید . وقوع چنین 

 (13بارانهائي نادر است ولي در صورت وقوع باید خسارت ناشي از آن را پذیرفت . )

نظر گرفته مي شود متفاوت است . در  در طرحهاي مختلف زهكشي ، باراني كه به عنوان بحراني ترین باران در

روز مالك طراحي میباشد ولي در مورد زهكشي  5تا  3زهكشي زیر زمیني بارانهاي با شدت متوسط ولي با دوام 

ساعته و شدید مالك طراحي  48تا  12سطحي كه در طرح تجهیز و نوسازي مورد نظر مي باشد بارانهاي كوتاه مدت 

 ( 14مي باشند . )

ساله طراحي مي شود كه معمواًل طرحهاي زهكشي  5تا  2زهكشي سطحي شالیزار ، طرح براساس بارانهاي در طراحي 

سطحي در مقایسه با زهكشي هاي زیر زمیني براي دوره هاي باالتر طراحي مي شود . در طرح تجهیز و نوسازي 

زهكش هاي جمع كننده با دوره برگشت ( دوره بازگشت دو ساله و  اراضي شالیزاري براي زهكشي هاي فرعي ) التراها

ساعته و فراواني وقوع از طریق تجزیه و تحلیل داده هاي  24(رابطه بین مقدار بارندگي 2سال در نظر مي گیرند . ) 5

. طبق اطالعات استخراجي توسط هواشناسي ایستگاه هواشناسي بدست آمده است ساله در 25بارندگي در یك دوره 

ساله در ماه آبان حداكثر مي باشد ولي در ماه شهریور كه موقع برداشت مي باشد و آب  25ته ساع 24متوسط بارندگي 

میلیمتر آب داخل كرت را به آن اضافه كنیم  50داخل كرت باید خالي شود این مقدار مي تواند بیشترین باشد . اگر 

 (1مي باشد . )میلیمتر حداكثر مي شود كه بارندگي شهریور ماه مبناي طراحي زهكشي  68/96

 

 كانالهاي زهكشي : 

از مهمترین تأسیسات موجود در اراضي شالیزاري یكپارچه شده ، كانالهاي زهكشي است كه عمومًا خاكي هستند . 

كانالهاي زهكشي با هدف تخلیه روان آب حاصل از بارندگي و آب مازاد كرتها در زمان مورد نیاز احداث مي گردند . با 

بت شده ایستگاه هواشناسي مركز توسعه منابع انساني كشاورزي هراز و با روشهاي مختلف احتمال استفاده از آمار ث
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وقوع بارندگي هاي یك و دو روزه با دوره بازگشت هاي مختلف محاسبه گردید . از بین روشهاي مختلف ، مناسب ترین 

ك روزه در نظر گرفته شد.هر چند برنج در روش انتخاب شد . تحمل پذیري گیاه برنج و محصوالت زمستانه به ماندآبي ی

شرایط غرقابي در مزرعه كشت مي شود ولي زیاد بودن آب روي سطح زمین ، باعث بروز خسارات شدید در رویش 

گیاه و میزان عملكرد محصول خواهد شد . جدول زیر میزان كاهش محصول برنج واریته هاي ژاپني را به دلیل زیاد 

د . بیشترین خسارت در مراحل مختلف رشد بین مرحله آبستني و مرحله گلدهي اتفاق مي افتد بودن عمق آب نشان مي ده

متر  3/0تا  2/0و براساس معیارهاي زهكشي اراضي شالیزاري ، عمق آب گرفتگي مجاز در مرحله آبستني كمتر از 

تر باشد ، مدت زمان تخلیه آب م 3/0روز تخلیه گردد . اگر عمق آب گرفتگي بیش از  2الي  1است كه باید ظرف مدت 

 ( 13روز باشد . ) 10مازاد نباید بیشتر از 

در كشور ژاپن ، چنانچه برنج و محصوالت زمستانه بصورت متناوب كشت شوند ، ظرفیت كانالهاي زهكشي بسیار 

كه  ساعت صورت مي گیرد 4ساعته ظرف مدت  4بزرگ شده به نحوي كه طراحي آنها براساس تخلیه بارندگي هاي 

ساله جهت طراحي كانالهاي زهكشي  10دلیل این امر باال بودن قیمت محصوالت كشاورزي است. عمومًا دوره  بازگشت 

 متداول است . 

 :( 1982( برآورد میزان كاهش محصول در اثر آب گرفتگي) ایشیباشي و همكاران ، 4نمودار 

 روز 7بیش از  روز 5 – 7 روز 3-4 روز 1-2 كیفیت آب مرحله

حداكثر پنجه 

 زني تا آبستني

 35 30 20 10 آب صاف

 90 -100 85 50 20 آب گل آلود

 آبستني
  90 -100 80 45 25 آب صاف

 90 -100 85 80 70 آب گل آلود

 خوشه دهي
 70 30 25 15 آب صاف

 90 -100 90 80 30 آب گل آلود

 رسیدن
 20 20 15 0 آب صاف

 30 30 20 5 آب گل آلود

 

 روشها :مواد و 

ساله بارندگي روزانه ایستگاه هواشناسي مركز توسعه منابع انساني كشاورزي هراز استفاده  10در یك تحقیق از آمار  

شده است . بدلیل كشت محصوالت زمستانه پس از برداشت برنج ، هر سال به دو دوره ، شامل رشد برنج و كشت 

. با توجه به روشهاي استفاده شده جهت تعیین مدول زهكشي ،  محصوالت زمستانه تفكیك و مورد بررسي قرار گرفتند

حداكثر بارندگي ها یك و دو روزه هر دوره مورد آنالیز قرار گرفت . در این تحقیق جهت محاسبه مدول زهكشي طراحي 

 – كریك و فرمول منطقي استفاده شده است . براي بارندگي طرح یك روزه ، در روش سیپرس –از دو فرمول سیپرس 

كریك از حداكثر بارندگي هاي دو روزه و در روش فرمول منطقي از حداكثر بارندگي هاي یك روزه در هر دوره زماني 

 ) رشد برنج و كشت زمستانه ( استفاده شده است . 

 

 محاسبه مدول زهكشي :

 ( : Rational Formulaفرمول منطقي ) 

هكتار بكار مي رود و در آن فرض شده كه شدت  5000تا  1000این روش معمواًل براي حوضه هاي كوچك با مساحتي 

 (8بارندگي ثابت و در تمامي سطح حوضه مي بارد و مدت بارندگي برابر زمان تمركز یا بیشتر مي باشد . )
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ArFQ 
6/3

1
 

Q ) دبي واحد روان آب ) متر مكعب بر ثانیه در هكتار : 

F . ضریب روان آب كه با توجه به شرایط توپوگرافي تعیین مي گردد : 

r  . شدت بارندگي بر حسب ) میلیمتر در ساعت ( كه مدت آن برابر زمان تمركز است : 

A ( . ) (7: مساحت حوضه بر حسب ) كیلومتر مربع 

 

 ( : Cypress – Creekكریك )  –فرمول سیپرس 

ه آمریكا توسعه یافت و براي اراضي مسطح كه شیب آنها كمتر از یك درصد باشد قابل این فرمول تجربي در ایاالت متحد

ساعت  24ساعته نمي تواند ظرف مدت  24استفاده است . چون در اراضي پست به دلیل كم بودن شیب زمین ، بارندگي 

ساعت  48ظرف مدت  ساعته 24خارج گردد و مدت زمان بیشتري طول خواهد كشید . بنابراین فرض مي شود باران 

 تخلیه گردد . بنابراین بارندگي ها دو روزه مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گیرند . 

 (14كریك بصورت زیر میباشد : ) -فرمول سیپرس 

 (lit / sec  )6

5

m  ×c  =Q 

  Re  ×16032/0  +5/4  =C( 24كه :                                          )

 m( =  مساحت زهكشي ) هكتار

 

 طراحي كانالهاي زهكشي : 

اصواًل انهار زهكشي بایستي از نوع كانالهاي روباز باشند.  قبل از طراحي الزم است لزوم زهكشي در شالیزارها را 

مطرح كنیم . امروزه به منظور افزایش ظرفیت پایداري خاكها در مزارع براي بكارگیري ماشین آالت بزرگ و تكنیك 

 زي و بكارگیري تناوب زراعي ، زهكشي سریع آب از سطح مزارع ضروري است . هاي پیشرفته كشاور

یك زهكشي سطحي سریع در هر مزرعه در صورت امكان ، پیش نیاز یك زراعت مكانیزه بزرگ مي باشد . در این 

ج آبها و راستا عوامل متعددي مثل تسطیح اراضي ، اصالح خاك ، زهكشي زیر زمیني ، انهار آبیاري ، محل هاي خرو

غیره بایستي فراهم آیند . در طرح تجهیز و یكپارچه سازي اراضي در ایران زهكشي هاي زیر زمیني اجرا نمي شود و 

شرایطي مناسب براي كشت دوم مهیا نمي گردد . ولي در مواقع متعدد زیر زهكشي سطحي براي شالیزارها مورد نیاز 

 ي سطحي طبق تحقیقات ژاپن است :مي باشد . البته روزهاي الزم براي انجام زهكش

 

 الف ( زهكشي در دوره آبیاري  -(  4جدول )

          

 

 

 

 

 

 

 

 گیرد .سانتیمتر پایین از سطح مزرعه قرار  60تا  50معمواًل كانالهاي زهكشي سطحي باید 

 مدت زمان تخلیه زمان زهكشي ردیف

 روز 2تا  1ظرف مدت  زهكشي بعد از جوانه زدن در كشت مستقیم در شالیزار غرقاب 1

 روز 1ظرف مدت  وجین ، كودپاشي محلول 2

 روز 3تا  2ظرف مدت  حداكثرخشكانیدن بین دوره در هنگام پنجه زني  3

 روز 5تا  3ظرف مدت  مرحله آخر آبیاري 4

خارج كردن آبهاي اضافي پس از یك بارندگي سنگین )بیش از  5

cm 10 )آب جمع شده باشد 

 روز 2تا  1ظرف مدت 
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 ب( زهكشي در زمان غیر آبیاري )تخیله آب باران ( -( 5جدول )

   

 ردیف

 مدت زمان تخلیه زمان زهكشي

 روز 3تا  1ظرف مدت  شخم ، خرد كردن كلوخ هاي خاك 1

 روز2تا  1ظرف مدت  جوانه زني براي كشت مستقیم در شالیزار خشك 2

 روز 2تا  1مدت ظرف  بذر پاشي در كشت مستقیم در شالیزار خشك 3

 روز 2تا  1ظرف مدت  برداشت محصول  4

در خشكه كاري )كشت خارج از فصل برنج یا درتناوب با دیگر  5

 محصوالت زراعي (

 روز 2تا  1ظرف مدت 

 روز 5تا  3ظرف مدت  شخم پاییزه 6

 

انداختن خزانه ها قادر به تخلیه آب بنابراین الزمه زهكشي سطحي مؤثر فراهم نمودن شرایطي است كه به جز مرحله آب 

زهكشي در اراضي شالیزاري شمال به دالیل مختلف مورد نیاز  (13روز از شالیزارها باشد . ) 2تا  1در ظرف مدت 

مي باشد . عمده ترین آن ایجاد شرایط مناسب جهت توسعه كشت دوم است . زهكشي در بهبود شرایط خاك و افزایش 

وده و تجربیات منطقه و سایر كشورها نشان میدهد كه عملكرد برنج در اراضي زهكشي شده كه عملكرد برنج نیز مؤثر ب

كشت دوم در آنها صورت گرفته باالتر از اراضي همیشه اشباع و تك كشتي   مي باشد . بعالوه زهكشي در بهبود شرایط 

ها است در بهبود شرایط بهداشتي مردم  زیستي مردم منطقه مؤثر بوده و حذف مانداب ها كه محل تكثیر بسیاري از پشه

 بي تأثیر نخواهد بود . در ذیل سه مورد از اثرات زهكشي بر رشد و عملكرد برنج تشریح خواهد شد .

 زهكشي شالیزار در اواسط فصل رشد برنج :  -1

ات مطلوبي بر روز در پایان دوره پنجه زني و قبل از مرحله تشكیل خوشه ، اثر 10تا  7زهكشي شالیزار ها بمدت 

 افزایش عملكرد این محصول دارد و در كشور ژاپن یكي از مراحل مهم مدیریت آب در شالیزارها محسوب مي شود . 

 زهكشي شالیزارها قبل از برداشت برنج :  -2

روز قبل از برداشت محصول اثرات مطلوبي بر كیفیت  15تا  10در مدیریت آب شالیزارها ، زهكشي مزرعه حدود 

 داشته و شرایط مناسبي جهت برداشت آن ایجاد مي نماید . برنج 

 زهكشي اراضي شالیزاري جهت بهبود شرایط خاك : -3

در اراضي شالیزاري شمال به دلیل اشباع مداوم خاك و تجمع آب در سطح بسیاري اراضي در طول سال ، شرایط غیر 

عناصر مضر و گازهاي سمي در پروفیل خاك شده و  هوازي و احیاء شدید در خاك ایجاد شده و این شرایط موجب تجمع

 (8كاهش عملكرد كشت متوالي برنج را به دنبال خواهد داشت . )

 

 مرحله اجرا : 

 تپه برداري و ریشه كني درختان  -1

 پیاده نمودن مسیر زهكشها و احداث آنها  -2

 تعیین محور جاده ها و بستر سازي جاده ها -3

 تعیین مسیر مرز قطعات  -4

 خارج كردن خاك سطح االرض كرتها  -5

 سطح اجمالي داخل كرتها  -6

 پخش مجدد خاك سطح االرض -7

 آماده سازي مرزها ) پشته سازي ( -8

 پیاده نمودن مسیر كانالهاي آبیاري و حفر آنها  -9
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 شخم زدن و دیسك زدن كرتها  -10

 پیش كاول زدن  -11

 صاف كردن نهایي با تخته ) الوار (  -12

 تحویل اراضي به كشاورزان  -13

 (11شن ریزي جاده ها و لوله گذاري ) احداث كالورتها ( . ) -14

 

 طراحي تجهیز و نوسازي اراضي شالیزار و بررسي روند اجراي آنها :

 پیاده نمودن مسیر زهكشها و احداث آنها :

هاي دائمي و حتي موقتي اقدام به خشكانیدن به منظور تسهیل در عملیات اجرایي باید قبل از شروع كار با احداث زهكش 

اراضي منطقه پروژه نمود و از خاك حاصل از حفر كانالهاي زهكش بتوان در عملیات بعدي نیز استفاده كرد . نقشه 

برداري مسیر زهكشها را مشخص مي كند و با استفاده از بیل مكانیكي كانال زهكش را حفر مي كنند بطوریكه نصف 

و نصف دیگر خاك در طرف راست كانال ریخته مي شود كه در شكل زیر كانال زهكش حفر شده را خاك در طرف چپ 

 (5مي بینیم . )

 

 تعیین محور جاده و بستر سازي آن :

نقشه برداري با توجه به نقشه طراحي شده امتداد دو طرف جاده و همچنین وسط جاده را مشخص مي كند آنوقت بوسیله 

طرف جاده بطوریكه نصف از سمت راست و نصف از سمت چپ تأمین گردد بستر جاده درست بیل مكانیكي خاك از دو 

متر نیز  1سانتیمتر مي باشد و در بعضي موارد نادر بیشتر و حتي  60تا  30مي شود . ارتفاع خاكریز جاده ها اغلب 

جاده خشك شود و عبور و مرور در آن  مي رسد . دلیل اینكه جاده سازي را جلوتر از بقیه اجرا مي كنند این است كه اواًل

انجام گیرد و ثانیًا نشست جاده صورت گیرد تا بتوان كانالهاي آبیاري از طرفین جاده حفر نمود . الزم به ذكر است كه 

عرض بستر سازي جاده باید آنقدري باشد كه بتواند عرض كانالهاي آبیاري را نیز تأمین كند . نكته مهم در ارتفاع 

اده این است كه بتواند عمق مورد نیاز براي كانالهاي آبیاري را تأمین نماید . الزم به ذكر است كه در ضمن خاكریزي ج

 (12جاده سازي هیچ تراكمي صورت نمي گیرد . )

 

 عالمتگذاري در روي زمین :

ه تجربه ثابت پس از آنكه عمق خاكبرداري و ارتفاع خاكریزي پس از میزان كردن نسبت خاكبرداري به خاكریزي ) ب

شده كه خاكبرداري را بایستي بیشتر از حجم خاكریزي در نظر گرفت ( و گرد كردن نتایج براي هر نقطه محاسبه گردد 

، بایستي در روي زمین این عمق ها و ارتفاعات براي رانندگان ماشین تسطیح مشخص گردد كه این موضوع موقع حفر 

ز مي باشد كه از روشهاي مختلفي براي این منظور استفاده مي شود . كانالهاي آبیاري و زهكشي بیشتر مورد نیا

متري قابل رؤیت باشد . دو روش معمول در زیر شرح  100عالمتگذاري باید به ترتیبي انجام گیرد كه حدودًا از فاصله 

 داده مي شود :

زي شود با رنگ آبي رنگ آمیزي مي در نقاط خاكریزي میخ هاي چوبي را از پایین به باال تا حدي كه بایستي خاكری -1

نماییم . براي نقاط خاكبرداري میخ ها را از باال به طرف پایین و به اندازه عمق خاكبرداري با رنگ قرمز رنگ آمیزي 

 مي كنیم . 

سانتیمتري از سطح زمین پس از تسطیح یك نوار سفید رنگ مي چسبانیم . در  25دور تا دور میخ چوبي و در فاصله  -2

اطي كه عمق خاكبرداري زیاد است مي توانیم از دو نوار استفاده كنیم . در این صورت نوارها در محلي بسته یا نق
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سانتیمتر باالتر باشد . به همین ترتیب براي نقاطي كه عمق  50چسبیده مي شوند كه از سطح زمین پس از تسطیح 

 (6كرد . ) نوار یا بیشتر استفاده 3خاكبرداري زیادتر است مي توان از 

 

 محاسبه حجم خاكبرداري و خاكریزي :

براي انتخاب ماشین آالت مناسب و تخمین مخارج تسطیح باید حجم خاكبرداري و خاكریزي را محاسبه نمود . با محاسبه 

حجم خاكبرداري و خاكریزي مي توان زمان الزم براي تسطیح یك قطعه زمین را نیز پیش بیني كرد . حجم خاك برداري 

از نقطه نظر اقتصادي  اك ریزي براي یك قطعه زمین بطور متوسط و با واحد متر مكعب در هكتار بیان مي گردد.و خ

بایستي حجم خاك برداري و خاك ریزي از حد معیني تجاوز ننماید . این حد بستگي به منطقه ، شرایط زمین ، محصول 

 اري سطحي و غیره دارد . مورد كشت ، امكانات و مخارج آبیاري با روشهاي غیر از آبی

 روش علمي براي محاسبه حجم خاكبرداري و خاكریزي وجود دارد كه عبارتند از : 4بطور كلي 

 فرمول شبه منشور و روش جمع كردن آن  -1

 روش قسمت بندي  -2

 نقطه 4روش  -3

 (12روش شبه و كریز . ) -4

 

 خارج كردن خاک سطح االرض و تجدید آن :

براي اینكه خاك مرغوب زراعي در حین عملیات دفع نشود و كشاورزان در سالهاي بعد از اجراي طرح تجهیز كاهش  

محصول نداشته باشند باید خاك سطح االرض از داخل كرت خارج نمود و بعد از تسطیح مجددًا آنرا به داخل كرت 

 برگردانید . از نظر اصولي براي اینكار دو راه وجود دارد :

وش انباشت موقت : متداول ترین روش انباشت خاك بدین ترتیب است كه نیمي از خاك برداشته شده از یك ر -1

قطعه زراعي در قطعه مجاور باالیي و نیمي دیگر در قطعه پاییني آن همانطوریكه در شكل نیز مشاهده مي گردد 

 خته شده است . . این روش كمترین فاصله حمل خاك را ایجاد مي كند و مؤثرترین روش شنا

متر نسبت به ارتفاع طراحي شده قطعه مورد نظر  5/0چنانچه اختالف ارتفاع قطعات مجاور باالیي و پاییني بیشتر از 

 (8باشد ، خاك جمع آوري شده بایستي در دو قطعه مجاور كه اختالف ارتفاع كمتري را دارا مي باشند ، انباشته گردد . )

 

 روش گردش جابجایي خاك : -2

متر با ارتفاع طرح داشته باشد و یا بلوكهاي  5/0این روش مي تواند در قطعاتي كه داراي اختالف ارتفاع كمتر از 

زراعي كه باالنس عملیات خاكي در داخل بلوك انجام مي گردد ، به مورد اجرا گذارده شود . قطعات نباید بوسیله جاده یا 

سپس خاك . (12صورت زیر و مشابه شكل به مورد اجرا گذارده مي شود)كانال قطع شده باشند . عملیات در این حالت ب

پس از انجام عملیات  Dانتقال مي یابد . مشابه مرحله سوم خاك سطح االرض قطعه  Bبه قطعه  Cسطح االرض قطعه 

به  Jپس از انجام عملیات خاك قطعه  Aبه این قطعه منتقل مي گردد و به همین ترتیب خاك قطعه  Cخاكي اساسي قطعه 

 (3، بایستي از روش انباشت موقت استفاده شود . ) Aاین قطعه انتقال مي یابد . هر چند براي قطعه 

 

 تسطیح اجمالي داخل كرت : 

تسطیح در داخل كرت معمواًل بوسیله بولدوزر انجام مي شود ولي اگر خاكبرداري و خاكریزي كم باشد بوسیله بیل 

 (2یكي نیز انجام میگیرد . )مكان

 آماده سازي پشته ها ) مرز قطعات  ( :
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وقتي كه توسط نقشه بردار و با توجه به نقشه طراحي شده زمین مسیر مرزها مشخص گردید بوسیله بیل مكانیكي پشته 

شوند و بصورت سانتي متر مي باشد . اصواًل باید پشته ها كمپكت  50احداث مي شود كه اغلب ارتفاع پشته در حدود 

 60و عرض  50ذوزنقه اي اجرا گردند كه این موارد اصاًل اجرا نمي شود و فقط توسط دستگاههاي پشته ساز به ارتفاع 

 (1سانتیمتر اجرا مي گردد . با پیشرفت پروژه مشاهده مي شود كه آب داخل كرت به راحتي از آن خارج مي گردد . )

 

 و حفر آنها :پیاده نمودن مسیر كانال هاي آبیاري 

با استفاده از دستگاه تئودولیت ، نقشه بردار مسیر كانال ها و همچنین عرض آنها را از طرفین بستر جاده مشخص مي 

كند و آنوقت به وسیله بیل مكانیكي كانالهاي آبیاري از طرفین بستر جاده صفر مي شود . همچنین در این مرحله كانالهاي 

آبیاري همزمان با جاده سازي احداث نمي شود  4مي شود . دلیل اینكه كانالهاي درجه  نیز به همین ترتیب صفر 3درجه 

روز بماند تا خشك شود و تا حدودي نشست صورت گیرد و هم اینكه  15تا  10این است كه باید بستر جاده به مدت 

 (8ماشین آالت بتواند روي جاده قرار گیرند و عملیات حفر كانال را انجام دهند . )

 

 شخم زدن و دیسك زدن كرت :

بعد از تسطیح اجمالي داخل كرت را پر از آب مي كنند و بوسیله تراكتور دیسك مي زنند كه تمام كلوخ ها خرد شود كه 

 (10آنوقت زمین براي مرحله بعدي كه آب تخت نامیده مي شود، آماده مي گردد . )

 

 پیش كاول زدن :

را به پشت تراكتور مي بندندو خاك را از قسمتهاي بلند به قسمتهاي پست  Levelerدر این مرحله دستگاه پیش كاول یا  

و چاله مي ریزند و همچنین با جابجایي خاك از طرف زهكش به سمت كانال آبیاري به سطح داخل كرت به طرف 

 (5زهكش شیب مي دهند . )

 

 : الوارصاف كردن نهایي با 

چوب سنگین را به پشت تراكتور متصل مي كنند و با حركت تراكتور به متري از جنس  4تا  3در این مرحله یك درخت 

داخل كرت ، سطح كرت به خوبي ماله كش و صاف مي گردد بطوریكه مي توان نشاءكاري را انجام داد . به مراحل 

 (6اخیر كه در محیط غرقاب انجام میگیرد مراحل آب تخت مي گویند . )

 

 تحویل زمین به كشاورز :

مرحله آب تخت ، زمین هر كشاورز به او تحویل داده مي شود . مساحت اراضي هر یك از كشاورزان از در پایان 

حاصلضرب مساحت قطعات اولیه آن كشاورز در ضریب قطعه بندي بدست مي آید . این ضریب نسبتي است كه از 

مصارف عمومي پروژه كسر شده و اراضي پس از اجراي پروژه به علت احداث تأسیسات ) جاده ،  كانال ها و ... ( و 

 به شرح زیر محاسبه مي گردد . 
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. و بوسیله تئودولیت انجام مي گیردتحویل زمین به كشاورز بر عهده پیمانكار طرح مي باشد و توسط نقشه بردار پیمانكار 

باشد یعني بعضي مشكلي كه در موقع تحویل وجود دارد این است كه زمین كشاورزان ضریب درستي از یك كرت نمي 

از كشاورزان كمتر از یك كرت زمین دارند . این موضوع موجب مي شود كه پیمانكاران قطعه بندي را براساس مالكیت 

متري و  3000متري ،  2000متر ي ،  1000كشاورزان انجام دهند مثاًل در طرح چابكسر و صومعه سرا كرتهاي 

براي دو نفر تقسیم شد بطوریكه در زمین كشاورز طرف زهكش متري وجود داشت و یا اینكه یك كرت  4000حتي 

براي زمین طرف جاده كانال زهكشي احداث مي شود و در زمین طرف كانال آبیاري براي زمین طرف كانال زهكش ، 

 (4كانال آبیاري حفرمي گردد . )

ثر جابجایي از جاي قبل مي تواند تحویل زمین طبق نقشه كاداستر و به همان ترتیب قبلي به كشاورزان مي باشد و حداك

درصد مي باشد .مرز  6تا  5متر باشد . ضریب قطعه بندي در طرح هاي مختلف فرق دارد و متوسط  15تا  10در 

 (15مشترك بین دو كشاورز براي هر نفر بطور مساوي به حساب مي آید . )

 

 ماشین آالت مورد استفاده در تجهیز :

ز كمترین استفاده را دارد لیكن از آن براي كندن تپه ها و هموار كردن داخل كرتهایي كه بولدوزر : در طرحهاي تجهی -1

 به خاكبرداري و خاكریزي نیاز دارند ، استفاده مي شود . 

بیل مكانیكي : براي جاده سازي داخل مزارع ، حفر كانالهاي آبیاري و زهكشي و مرزبندي قطعات زراعي استفاده  -2

 (3مي شود . )

 مكانیكي داراي پاكتهاي متفاوتي مي باشد كه هر یك به منظور خاصي استفاده مي شود كه عبارتند از  :بیل 

 براي حفر كانالهاي بزرگ بتني استفاده مي شود .  2/5الف ( پاكت 

 براي خاكبرداري و خاكریزي و مرز بندي و جاده سازي استفاده مي شود .  1/5ب(  پاكت 

استفاده مي  4آ ن براي حفر كانالهاي درجه  60كه از   80،  70،  60ندازه هاي متفاوت دارد ج ( پاكت ذوزنقه اي كه ا

 شود . 

تراكتور : تراكتور در مراحل پایاني كار مورد استفاده قرار مي گیرد كه اصطالحًا به مراحل كار تراكتور مرحله آب  -3

 صاف كردن نهایي با تخته ) الوار ( . تخت گویند كه عبارتند از شخم و دیسك زدن ، پیش كاول زدن و

 

 شن ریزي جاده ها :

جاده هاي طرح تجهیز و نوسازي اراضي شن ریزي نمي شد و عماًل ارزش جاده ها خیلي پایین مي آمد .  1380تا سال 

رند كه جاده ها باید شن ریزي نیز بشوند . پیمانكاران ابتداي شروع پروژه تا اول مهر سال بعد وقت دا 1381از سال 

جاده ها را شن ریزي نمایند كه معمواًل اغلب پیمانكاران عقیده دارند شن ریزي بعد از برداشت محصول انجام شود و 

 علت را چنین بیان مي كنند :

 اواًل جاده ها به اندازه كافي نشست مي كنند .

 ( 6وارد  شود . ) ثانیًا در موقع فصل زراعي ممكن است در اثر انحراف ماشین آالت به مزارع خسارت

 

 نظارت طرحهاي تجهیز و نوسازي اراضي شالیزاري :

 نظارت توسط مدیر آب و خاك شهرستانها  -1

 (3نظارت توسط كارشناسان ناظر آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي . ) -2

 نظارت در حالتهاي زیر انجام میگیرد :

  .كه سازمان بخواهد از پیشرفت كاري طرحها آگاه شودالف( نظارت بصورت غیر منتظره مي باشد و این حالتي است 
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ب ( پیمانكار صورت وضعیت را اعالم كند و در خواست هزینه انجام شده را داشته باشد كه در این صورت باید ناظر 

 طرح و همچنین مدیر آب و خاك شهرستان پیشرفت كار طرح را تأیید كنند .

تحویل موقت از طرف پیمانكار ، تحویل نهایي طرح زماني انجام مي گیرد  ج ( بعد از تمام شدن اجراي طرح و تقاضاي

كه تمام كارها مثل شن ریزي جاده ، لوله گذاري و ... انجام شده باشند كه آنوقت مجري طرح مي تواند تمامي هزینه هاي 

 (7خود را دریافت كند . )

 

 شالیزاري : پاره اي از مشكالت مشاهده شده در طرح تجهیز و نوسازي اراضي

 (  low land( ، پست )  middle land( ، میاني )  up land نوع خاص ونحوه عملیات خاكي درسه منطقه مرتفع ) -

 مشكالت آبگیري و عدم وجود پاشنه تخلیه مناسب در زمینهاي پست  -

 عدم حضور ماشین آالت مناسب -

 (16عدم انجام عملیات در فصل مناسب . ) -

عملیات خاكي در این مناطق و مراحل مختلف اجرا كاماًل منحصر به فرد میباشد و در فهرست بهاء  از طرفي نوع خاص

آبیاري و زهكشي مبناي مشخص ندارد كه همین مشكالت باعث ُكندي در روند اجرا و افت كیفیت در طرح مي گردند . 

شالیزاري به علت قرار گرفتن در  موضوع بسیار مهمي كه در مناطق میانه حائز اهمیت است عدم پایداري مزارع

مجاورت شهرهاي بزرگ و مرغوبیت زمینها از نظر اقتصادي است . حال متوجه خواهیم شدكه توسعه كشاورزي در 

زمینهاي این گونه مناطق پایدار نبوده و همانطور كه شاهد هستیم تأسیساتي كه در سالهاي گذشته در بعضي از مناطق 

ي پست احداث گردیده به علت تغییر كاربري زمینهاي شالیزاري به مسكوني و تجاري گاهًا در نوار ساحلي اراض

 (15شدیدًاموردتعرض بوده وپایداري الزم را جهت تجهیز ندارد . )

لذا الزم است در مورد انتخاب اراضي جهت تجهیز مخصوصًا در مناطق میاني و پست دقت الزم به عمل آمده تا منطقه 

تغییر كارآیي نبوده و هزینه هاي هنگفت تجهیز و نوسازي كه بخشي از بودجه دولت است به انتخاب شده در معرض 

 ( 16ابطال كشیده نشود . )

 

 اهداف كشاورزان از پذیرش طرح تجهیز و نوسازي :

كشاورزان داشتن جاده بین مزارع ، حدود یك سوم كشاورزان داشتن كرت هاي بزرگ  %78جدول زیر نشان میدهد كه 

% كشاورزان مسائل مربوط به مدیریت آبیاري و  5/1از آنان استفاده بهتر از ماشین آالت ،  %5ا سازي ، و یكج

 ( 1زهكشي را بعنوان هدف خود از پذیرش این طرحها معرفي نمودند . )

 

 ( علت پذیرش طرح تجهیز و نوسازي اراضي شالیزاري6جدول )

                  

 رضایتدرصد  موارد مطرح شده ردیف

 %78 داشتن جاده بین مزارع 1

 %32 یكپارچه شدن مزارع ) یكجا سازي ( 2

 %23 تأمین آب مطمئن و سهولت در مدیریت آب 3

 %14 تخلیه زه آب از مزرعه 4

 %31 داشتن كرتهاي بزرگ 5

 %5 استفاده بهتر از ماشین آالت در مزرعه 6
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دلیل كشاورزان از پذیرش این طرح داشتن جاده در مزارع مي باشد . در بنابراین مي توان نتیجه گرفت كه  اصلي ترین 

درصد از آنان به باال رفتن قیمت زمین خود اشاره  90عین حال در پاسخ سؤال دیگر در مورد تغییر قیمت زمین ، حدود 

یز و نوسازي توجه داشت كه داشته اند . با توجه به این مسائل باید ضمن استفاده مثبت از جاذبه ها براي پیشبرد امر تجه

 (2سایر اهداف طرح نیز جایگاه واقعي خود را در نزد كشاورزان پیدا نمایند . )

 

 انتخاب پیمانكار : 

انتخاب پیمانكار از طریق تشریفات مناقصه اي ) مناقصه محدود ( انجام میگیرد . بدین صورت كه مدیریت آب و خاك 

آنها در دست سازمان كشاورزي مي باشد ( دعوت به عمل مي آورد و پروژه  هر شهرستان از پیمانكار منطقه ) لیست

هاي آماده اجرا را  به همراه نقشه هاي اجرایي و دفترچه طرح به آنها معرفي مي نماید . پیمانكاران بعد از بازدید از 

 (6تان تحویل مي دهند. )محل پروژه و برآورد هزینه طرح پیشنهاد خود را در قالب نامه به مدیریت آب و خاك شهرس

مدیریت آب و خاك شهرستان تمامي نامه ها را به واحد تجهیز و نوسازي استان تحویل مي دهد و در آنجا با حضور 

درصد اضافه تر از  10پیمانكاران متقاضي ، طرح برنده اعالم میشود . پیمانكاران مي توانند هزینه پیشنهاد طرح را با 

درصد منیوس ( ارائه كنند .  10درصد كمتر از هزینه محاسبه شده )  10رصد پلوس ( و یا د 10هزینه محاسبه شده ) 

یك حالت مرسوم كه در شهرستانها وجود دارد كه مدیران آب و خاك شهرستانها مي توانند چند نفر از پیمانكاران مورد 

هایي كه هزینه طرح كمتر از  قبول خود را فقط در مناقصه مطلع كنند و به استان معرفي نمایند . در پروژه

تومان باشد مثل الیروبي استخرهاي ذخیره آب ، انتخاب پیمانكار و عقد قرارداد به عهده آب و خاك  000/000/10

 شهرستان مي باشد . 

 

 اعتبارات مالي طرح تجهیز و نوسازي اراضي شالیزاري :

توسط كشاورز پرداخت          مي گردید .  %30هزینه هرطرح توسط دولت تأمین مي شد و %70در سالهاي گذشته 

این مقدار ) سهم كشاورز ( بعد از تحویل زمین به او از طریق دریافت تسهیالت بانك كشاورزي در اختیار مجري طرح 

 (7سال این وام را به بانك پرداخت مي كند . ) 5) پیمانكار ( قرار مي گیرد و كشاورز در مدت 

 

 یي : نتیجه گیري و ارزیابي نها

كشاورزان بعنوان صاحبان اصلي شالیزارها و كسانیكه تغییر در شالیزارها به عنوان تغییر در زندگي آنها محسوب مي 

 شود مهم ترین ارزیابي كنندگان این طرح محسوب مي شوند . 

درصد  70برخي نظریات آنان طبق جدول زیر در مورد این طرح نشان داده شده است . براساس این جدول بیش از 

درصد كشاورزان كم زمین ) كمتر از یك هكتار ( نیز این  61كشاورزان به طرح نمره قبولي داده اند در عین حال 

موضوع را تأیید نموده اند . این امر ضمن اینكه نوید بخش تضمین ادامه طرحهاي تجهیز و نوسازي مي باشد بیانگر دیدو 

طوریكه باهمه مشكالتي كه در این راه وجود دارد با اساس قضیه موافقت تحلیل باالي كشاورزان ما از این قضیه است ب

 (16دارند . )

 ( ارزیابي نهایي كشاورزان از طرح تجهیز و نوسازي اراضي شالیزاري7جدول )

      

مقدار زمین تحت مالکیت  ردیف

 کشاورز

 نظر کشاورزان در مورد اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی

 موفق%20 موفق%40 موفق%60 موفق%80 موفق100%

کشاورزان دارای زمین  1

 زیاد

27 20 26 8 19 

 20 9 32 15 24 کشاورزان کم زمین 2
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 پیشنهادات :   

در تعیین میزان خاك برداري و خاكریزي عالوه بر مسائل فني ) طول قطعات ، شیب زمین و ... ( میبایست عمق الیه  -

 (10مهم مد نظر قرار گیرد . )زراعي را به عنوان فاكتور 

با توجه به اینكه در اثر عملیات جابجایي خاك ، خاك غیر حاصلخیز تحت االرض به قسمت سطحي زمین منتقل شده و  -

 موجب كاهش محصول مي گردد بایستي با اجراي عملیات كوددهي مناسب این نقیصه را رفع نمود . 

 بعد از اجراي طرح ضروري است .  توصیه كودي مناسب حداقل در سالهاي اولیه -

 طراحي حتي االمكان متمركز و منطقه اي كردن طرح ها . -

 (12استفاده از ماشین آالت مناسب تسطیح اراضي شالیزاري . ) -

 زمان بندي صحیح در اجراي طرح .  -

 نظارت بیشتر در امر نقشه برداري و طراحي .  -

 استفاده از روشهاي ترویجي به خصوص مرحله پس از اجرا .  جلب همكاري كشاورزان در تمام مراحل با -

 تداوم نظارت و حمایت از طرح پس از پایان آن .  -

 اصالح روشها و نظارت در مرحله طراحي .  -

 دقت و نظارت بیشتر در مرحله اجرا .  -

 (11تهیه برنامه توزیع آب به عنوان ضمیمه هر طرح . ) -

اسب در عملیات آماده سازي زمین شالیزاري به منظور كاهش هزینه و بهبود كیفیت شخم از استفاده از تراكتورهاي من -

اهمیت زیادي برخوردار مي باشد . توصیه مي شود از تراكتورهاي سنگین و متوسط براي خاك ورزي اراضي 

ي شالیزاري ، از باتالقي شالیزاري مورد استفاده قرار نگیرد . تراكتورهاي سبك ضمن دارا بودن مانور مناسب در كرتها

 كردن خاك نیز جلوگیري مي شود . 

در هنگام استفاده از تراكتور تا حد امكان از افزایش بي رویه شخم جلوگیري گردد . عمق شخم زیاد نه تنها سبب  -

مرحله افزایش توان مصرفي و تلفات قدرت تراكتور مي شود بلكه مشكالت متعددي را براي كاربرد ماشین نشاءكار در 

 (5كاشت بوجود مي آورد . )

به منظور جلوگیري از كاهش ظرفیت مزرعه اي ماشین توصیه مي شود ، خاك ورزي در شرایط مناسب از نظر  -

 رطوبت صورت پذیرد . 

در عملیات كشت مكانیزه ، استفاده از تراكتور سنگین و متوسط براي عملیات گل خرابي و آماده سازي مزرعه  -

سبب كاهش مقاومت خاك و در نتیجه كارآیي ماشین        نشاءكار مي شود . لذا توسعه تراكتورهاي سبك و شالیزاري ، 

مجهز به پادلرهاي مخصوص شالیزار به منظور افزایش كارآیي ماشین نشاءكار در اراضي تجهیز شده امري اجتناب 

 (12ناپذیر است . ) 
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