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 مقدمه -1
با آژانس  المللینیو ب یفن هاییهراز در قالب همکار یو توسعه تکنولوژ جیمرکز ترو

 یتکنولوژ یسازیآغاز شده است، اقدام به بوم 1363ژاپن که از سال  المللینیب هاییهمکار

و محصوالت  جاتیبرنج و کشت سبز زهیبا هدف توسعه کشت مکان یزاریشال یاراض سازیکپارچهی

اقدام به  1371مرکز در سال  نیهراز(. ا زیطرح حوزه آبر یی)گزارش نها است هصل خنک نمودف

کشور نموده است که  یزاریبرنج در نظام شال زهیو کشت مکان ایجعبه یپرورش نشا یفناور یمعرف

ان رفع مشکالت کشاورز زیمرتبط با کشت و کار برنج و ن نینو یهایتکنولوژ یریکارگهو ب یسازیبوم

را در دستور کار  کیمحصول استراتژ نیکاشت، داشت و برداشت ا ندیفرآ لیو تسه ژهیو طیدر شرا

 گذاریدر نامدر نظر گرفته شده  یهاتوجه به اهداف و برنامه راستا و با نیخود قرار داده است. در هم

 وریبهره شیافزا یتالش برا ،یتوسط مقام معظم رهبر "دیسال جهش تول"با عنوان  یسال جار

 شیاز پ شیب دیتول ینهیکاهش هز زنی و برداردر سطح بهره دیکار برنج و راندمان تول وکشت 

 رسد. ینظر مبه یضرور

 یروید نکرونا و کمبو روسیو وعیاز ش یتوجه به مشکالت ناش با دیجد یشروع فصل زراع در

 گریشود. از طرف دیماحساس  یگریاز هر زمان د شیبرنج ب یزهیضرورت کشت مکان ،یانسان

 ینشاکار یاجرا ،یاجعبه یپرورش نشا یفن هایتیو محدود ءجعبه نشا یهیته یباال ینهیهز

 ناسانو کارش نیمشکل، محقق نیرفع ا یمشکل نموده است. برارا  نیزارع سطبرنج تو یزهیمکان

 لیسهت تء برنج را جهنشا یخزانه سازیآماده یزهیو مکان یسنت هایوهیاز ش یقیتلف ،مرکز هراز

اهند بود قادر خو رانکایاند که با استفاده از آن، شالنموده یبه کشاورزان معرف زهیمکان ینشاکار ندیفرآ

مع کرونا در جوا روسیو وعیش یاحتمال سکیو کاهش ر ترکم یانسان یروینه و نیبا صرف هز

 .ندیمانآماده  زهیف کشت مکانرا با هد یجار یدر سال زراع ازیبرنج مورد ن یخزانه ،یکشاورز
 

 1دستورالعمل تهيه بستر بذر به روش داپوگ -2
 یهینام دارد، با ته 2افتهیشکل  رییتغ یریحص ینشا یهیته یخزانه یکه به نوع وهیش نیدر ا

نشاکار، بستر بذر آماده و  یهانیاستاندارد مناسب ماش ینشا هایبه ابعاد جعبه قاًیدق یچوب هایقالب

 باشد:یم ریشرح زروش به نیا یی. مراحل اجراشودیانجام م یبذرپاش و یزیرخاک اتیعمل

 

 
                                                 

1 Dapog 
2 Modified mat seedling 
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 ايو پشته يخزانه جو هيته -2-1

  تر و طولم 1.5عرض  متر،یسانت 10استاندارد با ارتفاع حداقل  ایو پشته یخزانه جو یهیته

(؛ همراه شود حیتسط یخوبکه به یشرطبه ،باشد تواندیمتر م 3)عرض خزانه حداکثر  متر 20تا  15

 یاریآب تیریسهولت در مد یبرا یو زهکش یاریکانال آب جادیبا ا

 

 (یاصل نيدر بستر خزانه )زم کيقرار دادن پالست -2-2

 یدگینت شه،یاز خروج ر یری( با هدف جلوگیاصل نیدر بستر خزانه )زم کیقرار دادن پالست

 یتن رورول شدن و قرار گرف تیبا قابل کنواختیو  کدستی یریحص ینشا جادیدر هم و ا هاشهیر

 نشاکار. نیخشاب ماش

 
  

 ایتهیه خزانه جوی و پشته -1شکل 

 

 یو ساخت قالب چوب تهيه -2-3

 ای(خانه 8تا  6متر )سانتی 3با عمق  متریسانت 58در  28تهیه و ساخت قالب چوبی به ابعاد 
 

 بستر خزانه کيپالست يبر رو یقراردادن قالب چوب -2-4

وغاب د یارزیبا گل شال یکردن قالب چوب بستر خزانه و پر کیپالست یرو یقراردادن قالب چوب

ل طح گس حیو تسط ازیمورد ن ییو عناصر غذا هیکود پا یشده( و آماده شده حاو نگی)پادل شده

 2 عمق تیتثب و گریمناسب د یلهیهر وس ایو  ییبنا یبا استفاده از ماله یدرون قالب چوب یزاریشال

 .بستر بذر یبرا متریسانت
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 قالب در یزاریالشگل  ختنیبستر خزانه همراه با ر یرو یو قالب چوب کیقراردادن پالست -2شکل 

 

 دار برنججوانه هايبذر یبذرپاش -2-5

با  ایجعبه ینشا یهیاستاندارد ته هایدستورالعمل اساس بر برنج دارجوانه هایبذر یبذرپاش

ا خاک ب هاو پوشاندن سطح بذر متریسانت 58در  28هر قالب  یگرم برا 180گرم تا  150راکم ت

 یری)ام هاربذ تیو تثب زنیجوانه یکنواختی یبرا متریسانت میخشک و الک شده به قطر ن یپوشش

 (1389 ،یجانیالر

 
 

 رداجوانه هایبذر یبذرپاش -3شکل 
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 یبرداشتن قالب چوب -2-6

 مترییانتس 58در  28شده  یبذرپاش یماندن بسترها یو بر جا یبه آرام یقالب چوب برداشتن

 .انهتا پر شدن سطح خز یبذرپاش اتیخزانه و تکرار عمل گرید هایو قراردادن قالب در بخش

 
 

 ءعبه نشاجر به ابعاد اتمام عملیات بذرپاشی و برداشتن قالب چوبی و بر جای ماندن بستر بذ -4شکل 

 

 و پوشاندن سطح خزانه گذاريكمان -2-7

ر خزانه همانند روش معمول د یکیو پوشاندن سطح خزانه با استفاده از تونل پالست گذاریکمان

 .موجود یفن هایهیتوجه به توص نشاها با اندنیپرورش و رو تیریو مد یاو پشته یجو
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 الستیکیاستفاده از تونل پ سطح خزانه با خزانه، بذرپاشی و پوشاندن یاتمام تهیه -5شکل 

 

 سبز كردن نشاها در خزانه تيريمد -3

 ياريآب تيريمد -3-1

بز شدن سل از تا قب یاریآب تیریوجود ندارد، مد ءنشا یجعبه ،ستمیس نیدر ا نکهیتوجه به ا با

ز شدن ز سبابل د تا قشو یرو سعنیمهم است. از ا اریشده بس جادیقالب ا یاز فروپاش یریجهت جلوگ

رشد  و یگبر 5/2تا  2 یبعد از مرحله ویژهباز غرقاب شدن بستر بذر اجتناب شود و بعد از سبز شدن 

. با ودنمام اقد یحالت غرقاب جادینسبت به ا توانیمدر صورت لزوم قالب،  یها و استحکام نسبشهیر

 قارچی در خزانه کنترل هایبیماری ،های مرطوباستفاده از مدیریت صحیح آبیاری در خزانه

 سلسیوس یدرجه 30نشاء، باالتر از  هایزانه پس از استقرار قالبشوند. چنانچه درجه حرارت خمی

تیوم م، پیاریوهای قارچی از جمله فوزمدت چندین روز بدون آب باقی بماند، بیماریباشد و خزانه به

ز شدن ز سبلوگیری از این خسارت، پس اشوند. برای جو غیره توسعه یافته و باعث مرگ گیاهچه می

خزانه،  در ءرشد نشا ییم. عالوه بر این در طول دورهینما( میء)تا زیر طوقه نشا نشاها، اقدام به آبیاری

 3مدت هبباشد، خزانه  سلسیوس یدرجه 30چنانچه درجه حرارت در طول ساعات گرم روز باالتر از 

آب و زهکشی  یه تخلیهساعات روز اقدام ب یشود و بقیهساعت به حالت غرقاب نگه داشته می 6تا 

 خروج و هاامکان رشد کافی ریشـه و دشو تخلیه آب از کامالً خزانه که حدی تا یمینماخزانه می

 (.1382 ،یجانیالر یریو ام یمانسلی) شود فراهم مضر هایگاز
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 كنترل حرارت-3-2

نیاز  سلسیوس یدرجه 20های جوان پس از سبز شدن در طول روز به حرارتی بیش از نشا

 رشد باریک و ایمیله صورتبه هاباشد نشا سلسیوس یدرجه 30دارند. اگر درجه حرارت بیش از 

 حرارت درجه. شودمی انجام کندی به نشاء رشد ،سلسیوس یدرجه 20 از ترکم حرارت در و کندمی

 12 حرارت. باشدمی سلسیوس یدرجه 20 تا 15 بین شب طول در نشاء رشد برای مناسب و کافی

 آمدن ینیپا کهکند درحالیدر طول شب برای نشاء مشکل چندانی ایجاد نمی سلسیوس یدرجه

 ساعت چندین مدتبه سلسیوس یدرجه 20 از بیش و سلسیوس یدرجه 12 زیر تا شبانه دمای

کنترل سرما در  ای(. بر1389و همکاران،  اصفهانی) نمایدمی اختالل دچار را نشاء فیزیولوژیکی رشد

نگاه داشت. اما با  توان خزانه را در طول شب یا روز به حالت غرقابها و روزهای خیلی سرد میشب

طوالنی شدن طول مدت غرقابی مشکالت ماندابی و عدم خروج گازهای مضر باعث صدمه و خسارت 

چندین ساعت  تا حد ممکنها اقدام نمود و آب از کرت ی. لذا باید نسبت به تخلیهنشاها خواهد شد

در روزهای خیلی گرم، قبل از  بویژهدر طول روز خزانه بدون آب باشد. برای کنترل گرما در خزانه 

 یهی از نایلون اقدام به تهوییهاافزایش بیش از حد دما در زیر تونل پالستیکی، باید با کنار زدن بخش

)ترجیحاً تا زیر جعبه( و برقراری جریان  ه، غرقاب نمودن خزانتر دماکاهش بیشمنظور خزانه نمود. به

فرم قالب و رشد  تیداده شد، قبل از تثب حیتوض آب در آن بسیار ضروری است. البته همانطور که قبالً

 شود.  یاز غرقاب کردن نشاها خوددار ها،شهیر

 

 د از سبز شدن و رشد نشاهاداپوگ بع یخزانه -6شکل
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 شوري تحقيقات برنج كهاي موسسهليست نشريه
 

شماره 

 نشريه
 سال )گان( نويسنده عنوان

قيمت 

 )تومان(

 5000 1392 فاطمه حبیبی ی برنجهای کیفی دانهگیری ویژگیهای آزمایشگاهی اندازهروش 1

 5000 1392 فرزاد مجیدی شناسی، خسارت و کنترل(یستسایی، زخوار نواری برنج )شناکرم ساقه 2

 5000 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و

 پورقلیمهرزاد اله
1393 5000 

5 
 برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی

 در شرایط استان گیالن

پور و قلیمهرزاد اله

 محمدصالحیمحمدصالح 
1393 5000 

6 
 روش اساس بر برنج یدانه در آمیلوز میزان گیریاندازه روش اصالح

 6647 ایزو
 5000 1393 حبیبی و همکاران فاطمه

 بیماری سیاهک دروغی برنج 7
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1393 5000 

 ی موسسه تحقیقات برنج کشورنامهمعرفی 8
نیا، مهدی فرامرز علی

 ئیان، آتوسا فرحپورجال
1393 --- 

 5000 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل هایروش و برنج اینقطهتک یپروانه 9

 5000 1393 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 10

 راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 11
 گر وناصر دوات

 شهریار بابازاده
1394 5000 

 5000 1394 و همکاران فریدون پاداشت های قارچی در برنجزهرابه 12

 5000 1394 واحدحسن شکری برنج کشت در مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 13

 5000 1395 محسن قدسی و همکاران اه برنج( در گیRGAسازی توسعه سریع نسل )بومی 14

 اده از آنتبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استف 15
 پور وتیمور رضوی

 شهریار بابازاده
1395 5000 

 رانیبرنج ا یهاقارچ ونیکلکس 16
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1395 5000 

 5000 1395 مسعود کاوسی های شالیزاریگیری آن در خاکهای عصارهپتاسیم در خاک و روش 17

 ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 18
 یار فالح واله

 محمد محمدیان
1395 5000 

 5000 1395 پورقلیمهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 19

 5000 1396 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیالنه 20

 5000 1396 احمد رمضانی جانهای محلی و ارقام برنج لنتوده 21

 5000 1396 شهرام محمودسلطانی نآهای مقابله با کارو راهعلل، عالئم ، کمبود روی 22
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 ي تحقيقات برنج كشور )ادامه(هاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال )گان( نويسنده عنوان

قيمت 

 )تومان(

 5000 1396 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 5000 1396 ید ستاری و همکارانمج های اصالحی برنجدستورالعمل ملی کدگذاری الین 24

25 
 ای برنجخوار قهوهپره برگمعرفی شب

Rivula sericealis 
 )اولین گزارش خسارت در مزراع برنج شمال ایران(

طبری و مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5000 

 5000 1396 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

27 
  Succinea putrisخوار برنج حلزون گیاهچه

 شناسی و کنترل()زیست

طبری و مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5000 

 5000 1397 الهیار فالح اکولـــوژی برنــــج 28

 استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج 29
حبیبی و کبری  فاطمه

 طلبتجددی
1397 5000 

 5000 1397 سرشیلفرزاد مجیدی نآخوار برنج و کنترل کرم سبز برگ 30

 5000 1397 شهرام محمودسلطانی های کشت برنجتغذیه روی در سیستم 31

 5000 1397 پور و همکارانعلیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

33 
کشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات 

 خرابیگل
 5000 1397 رضا اسدی

 5000 1397 عاصفه لطیفی ات تبدیل و کیفیت برنجتاثیر پاربویل بر خصوصی 34

 تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج 35
اکبر عبادی و فاطمه علی

 دهرفرح
1397 5000 

36 
دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج 

 مازندران
 5000 1398 ناهید فتحی و همکاران

37 
های کید بر مدیریت علفتأمروری بر کشت مستقیم برنج با 

 هرز
 5000 1398 بیژن یعقوبی و مریم رجبیان

38 
ن عییتاستفاده از تله نوری و درجه حرارت موثر روزانه برای 

 خوار نواری برنجزمان مناسب ساقه
 5000 1398 سرشیلفرزاد مجیدی

 5000 1398 عبدالعلی گیالنی کاری برنجروش خشکه های تولید درفناوری 39

40 
تاثیر تنش شوری  بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و 

  راهکارهای مقابله با آن
 5000 1398 الهیار فالح

 0005 1398 عبدالعلی گیالنی یکاربرنج در روش خشکه دیتول تیریدم 41

 0005 1398 همکاران پور وقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام 42

43 
واش در هرز مهاجم سلعلف تیریمدو  یشناسستیز

 زاریشال
 0008 1398 بیژن یعقوبی و زهرا حضرتی
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 ي تحقيقات برنج كشور )ادامه(هاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال )گان( نويسنده عنوان

قيمت 

 )تومان(

 0008 9139 رانهمکا پور وقلیمهرزاد اله ()گیالنه، رش و آنام دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج 44

45 
 به جعبه ازیبرنج بدون ن زهیمناسب کشت مکان یپرورش نشا

 کرونا روسیو وعیش طینشاء در شرا

بهمن امیری الریجانی و 

 همکاران
9139 0008 

 

ی تحقيقات برنج كشور مکاتبه نموده یا با توانند به آدرس موسسهمي مندان به خرید نشریهعالقه

؛ 223داخلي    013-33690052ی تماس: تلفن: تماس حاصل فرمایند. شمارهی موسسه مسئول كتابخانه

 013-33690051دورنگار: 
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