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 -1مقدمه
توسعه سطح زیر کشت برنج بهروش کشت نشایی با آبیاری غرقابی در استان گلستان بهدلیل
مصرف باالی آب و اثر آن بر منابع پایه آب و خاک موجب شده است تا تغییر شیوه کشت و کار از
حالت نشایی به کشت مستقیم و استفاده از روشهای آبیاری غیرغرقابی و تحت فشار ،برای کاهش
فشار به منابع آبی توصیه شود .پس از انجام پروژههای تکمیلی و استفاده از اطالعات موجود در این
زمینه ،دستورالعمل فنی با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش به بهرهبرداران حوزه برنج تهیه شد .در
این دستورالعمل مسایل مهم مرتبط با کشت مستقیم بر بستر خشک برنج شامل ،نحوه کاشت ،تراکم،
رقم ،مدیریت آبیاری و نیاز آبی ،کنترل عوامل خسارتزا و نیازهای تغذیهای برنج به زبان ساده بیان
شده و امید است مورد استفاده بهرهبرداران و مروجان قرار گیرد.
رشد روزافزون کشت برنج در استان گلستان بهدلیل توجیه اقتصادی کوتاهمدت آن برای
بهرهبرداران ،یکی از مشکالت اساسی بخش کشاورزی استان طی سالهای اخیر است .درآمد نسبتاً
مناسب این محصول نسبت به گیاهان دیگر از یک طرف و مالکیت خصوصی منابع آبهای زیرزمینی
از طرف دیگر ،عوامل اصلی ترغیب کشاورزان به کشت این گیاه با نیاز آبی باال میباشد .هماکنون
گزارشها حکایت از استحصال و اختصاص ساالنه بیش از  50درصد از منابع آب زیرزمینی منطقه
برای کشت برنج دارد .سطح زیرکشت برنج استان گلستان در سال  1373در حدود  26600هکتار و
در سال  1396به  85000هکتار و در سال  1398به بیش از  118هزار هکتار افزایش یافته است.
همانطور که مالحظه میشود این روند نه تنها کاهشی نبوده بلکه همچنان رو به افزایش است .روند
رو به رشد کشت برنج در استان گلستان واقعیتی است انکارناپذیر و در نتیجه مدیریت بهینهی آبیاری
و تغییر شیوهی کشت در مزارع شالیکاری ضمن حفظ پایداری ،از راهبردهای موثر برای افزایش
بهرهوری از منابع موجود است .با مروری بر شیوهی کشت و کار برنج در استان و همچنین تجربیات
کشت برنج درایران و دنیا به این نتیجه میرسیم که «برنج لزوماً به آبیاری غرقابی نیاز ندارد» بنابراین
بایستی برنامههای بعدی بهصورت گامبهگام ارایه و عملیاتی شوند .راهحلهای عملیاتی برون رفت از
این چالش بزرگ عبارتند از «توسعه کشت مستقیم بر بستر خشک بهجای کشت نشایی» و «اصالح و
تغییر روش آبیاری» است .همزمان الزم است روشهای مختلف کاهش مصرف آب (برنامهریزی کوتاه
و میانمدت) ،تدوین الگوی مناسب کشت با در نظر گرفتن حفظ منابع پایه و معیشت بهرهبرداران،
روش آبیاری تناوبی برنج ،آبیاری بهصورت درصدی از رطوبت خاک ،استفاده از روشهای آبیاری
تحت فشار ،خاکورزی حفاظتی و  ...در دستور کار قرار گیرد (کیانی و رزاقی.)1398 ،
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 -2شيوههاي كشت برنج
 -1-2كشت نشايی

هماکنون رایجترین روش کشت برنج در کشور کشت نشایی است .در این روش ابتدا بذرهای
برنج در خزانه کاشته و جوانهزده میشود (بهمدت تقریبی  25تا  30روز در خزانه مستقر است) و بعد
از اینکه نشاها به مرحله  3تا  4برگی رسیدند به زمین اصلی که قبال شخم خورده و عملیات
گلخرابی انجام شده ،منتقل و کاشته میشوند .بهطور کلی مراحل کشت نشایی برنج عبارتند از:
الف) خزانه
ب) آمادهسازی زمین شامل :شخم ،گلخرابی و تسطیح
ج) نشاکاری
 -2-2كشت مستقيم

در این روش بذر خشک یا نشاء برنج در زمین (بدون عملیات گلخرابی) و مانند دیگر گیاهان
زراعی از جمله :ذرت ،پنبه ،سویا و  ...کشت میشود .از جمله مزایای این روش کشت :سادگی اجرای
آن ،کاهش مصرف آب ،کاهش تردد ماشینآالت کشاورزی در مزرعه ،کاهش عملیات خاکورزی و
جلوگیری از تخریب ساختمان خاک ،اجرای خاکورزی حفاظتی ،اجرای تناوب زراعی ،کاهش
آلودگیهای زیستمحیطی و گازهای گلخانهای ،کاهش هزینههای تولید در واحد سطح ،باال بردن
راندمان مصرف کودهای پرمصرف و ریزمغذیها (آهن ،روی ،مس و غیره) است .کشت مستقیم به سه
شیوهی مختلف انجام میشود که عبارتند از:
الف) کشت مستقیم در بستر مرطوب
ب) کشت مستقیم در بستر خشک
ج) کشت مستقیم در داخل آب
 -3تاريخ كاشت
تاریخ کشت برنج بر روی زمان سبزشدن ،تراکم ،رشد طبیعی گیاه ،تاریخ ظهور اندامهای زایشی
و گردهافشانی و زمان رسیدن تاثیر خواهد داشت .کشت برنج بهتر است زمانی شروع شود که درجه
حرارت در عمق کاشت حداکثر  10سانتیمتر15 ،درجه سانتیگراد بوده و هوا رو به گرم شدن باشد.
بهدلیل حساس بودن برنج به دماهای پایین ،بهتر است زمانی کشت شود که در طی دوره رشد و نمو
گیاه از جمله سبزشدن و مرحله پرشدن دانه با سرما مواجه نشود .در استان مناسبترین تاریخ کاشت
در کشتهای بهاره و تابستانه بهترتیب دهه اول اردیبهشت و دهه دوم خردادماه است .با تأخیر در
کاشت ،عملکرد آن نیز کاهش مییابد به طوری که اگر تا تیرماه کشت برنج به تعویق افتد ،رشد
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رویشی آن طوالنی شده و افت عملکرد قابل توجهی خواهد داشت (فیضبخش و پهلوانراد.)1399 ،
فیض بخش و پهلوانراد ( )1399در آزمایشی که شامل چهار تاریخ کاشت (سی اردیبهشت ،چهارده
خرداد ،بیست و نهم خرداد و سیزده تیرماه) بود نشان دادند که بیشترین عمکلرد شلتوک رقم فجر
در تاریخ کاشت  30اردیبهشت و کمترین عملکرد در تاریخ کاشت  13تیر بهدست آمد .همچنین
کمترین روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی مربوط به تاریخ کاشت  30اردیبهشت و بیشترین روز تا
رسیدگی فیزیولوژیکی در تاریخ کاشت  13تیرماه بهدست آمد.
 -4رقم مناسب
انتخاب رقم مناسب می تواند از مواجه شدن مراحل حساس رشد گیاه از جمله گلدهی و
پرشدن دانه با تنش سرما جلوگیری کند و یا از اثرات آن روی گیاه کم کند .در حال حاضر بیش از
 56درصد از سطح زیر کشت برنج در استان گلستان به ارقام اصالح شده و  44درصد به ارقام محلی
اختصاص دارد .الزم به ذکر است ،ارقام اصالح شده جدید و جمعیتهای متنوع ارقام هوازی و غیر
هوازی برای شرایط استان درحال غربال بوده و بهزودی معرفی میشوند .ارقام زراعی برنج که در
استان کشت میشوند در جدول  1درج شدهاند .سعی شود در درجه اول از بذور گواهی شده دارای
برچسب که مورد تایید موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال میباشد ،استفاده شود و درصورت اجبار به
استفاده از بذور خودمصرفی ،بذر ر ا بوجاری کرده تا بذر پوک و علفهای هرز از محصول جدا شود.
جدول  2مشخصات بذر مرغوب و نحوه فرآوری آن را برای کاشت ارایه میکند.
جدول  -1مشخصات برخی ارقام اصالحشده در موسسه تحقیقات برنج کشور (پاداشتدهکایی و همکاران.)1393 ،
ندا

فجر

دمسیاه

هاشمی

شیرودی

صفات مورفولوژیکی

145-140

135-130

121-115

120-115

135-130

تعداد پنجه بارور در هر بوته

18

15

14

13

19

ارتفاع بوته (سانتیمتر)

110

107/5

157

140

106

طول خوشه (سانتیمتر)

24/6

23/9

22/3

30/7

27

طول برگ پرچم (سانتیمتر)

23/3

24/1

23/3

33

26/5

عرض برگ پرچم (میلیمتر)

11/3

19

9

10

12

تعداد دانه پر در هر خوشه

95

85

105

103

127

تعداد دانه پوک در هر خوشه

32/5

32

14

6

6

میانگین عملکرد شلتوک (کیلوگرم در هکتار)

7500

6500

3500

4000

7500

طول دانه (میلیمتر)

7/78

8/02

8/1

7/2

7/2

عرض دانه (میلیمتر)

1/95

2/2

1/8

1/9

1/9

شکل دانه

3/98

3/64

4/5

3/78

3/78

طول دوره رشد (روز)
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جدول -2مشخصات بذر مرغوب و نحوه آمادهسازی برای کشت
نحوه آمادهسازی بذر برنج

مشخصات بذر مرغوب
جوانهزنی باالی  80درصد

وزن هزار دانه  25تا  27گرم
( بسته به نوع رقم متفاوت است)

عاری از بیماری و بذور علف هرز

شلتوک را پس از سبک و سنگین و جدا نمودن ضایعات (با
استفاده از پنکه با هدف جداسازی بذر علف هرز ،بذور پوک و
کاه و کلش) و یا تهیه محلول با چگالی باال (در حدود  6کیلو
نمک در  20لیتر آب با هدف حذف بذور نیمهپر) بهمدت 12
ساعت در آب معمولی قرار داده ،سپس بهمدت  24ساعت در
محلول با سموم رایج ضدعفونی شود .سپس بذور فوق را روی
کیسه پهن نموده و پس از هوادهی و اطمینان از نچسبیدن بذور
به یکدیگر (چون بذر خیس در زمان کاشت بههم میچسبند و
در مقسمهای دستگاه کاشت ایجاد اشکال میکنند) اقدام به
کاشت با دستگاه مقسم نمود .در این مرحله رطوبت بذر
بایستی14درصد باشد.

 -5تراكم بوته و عمق كاشت
مشخصات کاشت برنج و میزان بذر مورد نیاز برای رسیدن به تراکم مناسب در جدول  3ارایه
شده است .کشت با انواع خطیکارهای گندم و بستن لولههای سقوط بهصورت یک در میان انجام
میشود (فیضبخش و پهلوانراد.)1399 ،
جدول -3مشخصات کاشت و میزان بذر مورد نیاز برنج
فاصله بین ردیف

فاصله روی خط

عمق کاشت

20-24

5-8

1/5-2

سانتیمتر

سانتیمتر

سانتیمتر

میزان بذر (کیلوگرم در هکتار)
ارقام پرمحصول
(فجر و ندا)
60

ارقام محلی (هاشمی و طارم)
80

 -6روشهاي آبياري برنج
درحال حاضر در استان گلستان ،برنج (بسته به نوع کشت و امکانات در دسترس) با روشهای
مختلفی آبیاری میشود که مشخصات روشها و توضیحات مربوطه به تفکیک در جدول  4خالصه
شده است .الزم بهذکر است نتایج آزمایشات در خصوص آبیاری برنج در استان گلستان نشان داد که
تغییر شیوه آبیاری از غرقابی به تحت فشار موجب صرفهجویی در مصرف آب خواهد شد .بهنظر
میرسد ترکیب نوع کشت ،شیوه آبیاری ،تاریخ کاشت مناسب و انتخاب صحیح رقم میتواند تا حد
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زیادی به حفظ منابع موجود و پایداری تولید برنج کمک کند .بهدلیل اهمیت روشهای آبیاری تحت
فشار ،برای دسترسی کشاورزان به نحوه اعمال و تنظیم آبیاری تحت فشار به تفکیک بارانی و
قطرهای ،جدول  5ارایه میشود.
جدول  -4انواع روشهای آبیاری برنج و مشخصات آنها
روش آبیاری
آبیاری
غرقاب دایم
کشت نشایی

نحوه اعمال آبیاری

باالترین مصرف و کمترین بهرهوری آب را نسبت به
ارتفاع آب (حدود  5سانتیمتر) در تمام طول دوره دیگر روشهای آبیاری معرفی شده در این نوشتار و
رشد ،بهترین زمان غرقاب حدود  4روز پس از کشت مستقیم دارد .زمان قطع آبیاری حدوداً  10تا
 15روز قبل از برداشت است .این روش بهدلیل مصرف
نشاکاری
باالی آب توصیه نمیشود.
روش اول :زمین آماده سپس هنگام انتقال نشاء به

آبیاری تناوبی
(خشک-مرطوب)
کشت نشایی

توضیحات

زمین اصلی تا حدود دو هفته پس از نشاکاری سطح
مزرعه با ارتفاع حدود  5سانتیمتر حفظ شود .بسته به
شرایط منطقه و خاک در حدود یک هفته ،آبیاری
متوقف و دوباره ارتفاع آب در مزرعه به  5سانتیمتر
رسانده شود.
روش دوم :ابتدا ارتفاع آب را به  5سانتیمتر رسانده و
بعد از قطع آب تا ارتفاع صفر و یا مشاهده ترکهای
مویی ،دوباره آبیاری انجام و ارتفاع به همان 5
سانتیمتر رسانده شود.

در این روش سعی میشود آبیاری در دوران گلدهی
بهدلیل حساسیت به کمآبی ،متوقف نشود .زمان قطع
آبیاری همانند روش غرقاب دایم است .بررسیها
(کاریجو و همکاران )2017 ،نشان داده است که این
روش بهطور کلی عملکرد را  5/5درصد نسبت بهروش
غرقابی دایم کاهش میدهد .درصورت استفاده از این
روش و موجود بودن رطوبت مناسب (سطح آب در
داخل مزرعه از  15سانتیمتری سطح خاک کمتر
نشود) حدود  23درصد در مصرف آب نسبت بهروش
غرقابی صرفهجویی میشود و مقدار عملکرد نیز کاهش
معنیداری ندارد.

آبیاری
شیاری
نشایی و مستقیم

در این روش شیارهایی به فواصل  60سانتیمتر احداث
در این شیوه استفاده از لولههای دریچهدار برای تنظیم
و حدود سه ردیف برنج بهصورت مستقیم یا نشایی
و هدایت مناسب آب در داخل شیارها نقش موثری
روی پشتهها کاشته میشود .آبیاری در این روش
برای ار تقاء بهرهوری آب خواهد داشت.
همانند گیاهان ردیفی انجام میشود.

روش
آبیاری
تحت فشار

در سالهای اخیر بهدلیل کمبود منابع آبی در کشور،
این روشها بهدلیل استفاده کاراتر از آب ،بهرهوری
از شیوههای آبیاری بارانی و قطرهای نواری در اراضی
باالتری نسبت به روشهای قبلی دارد و برای کشت
شالیکاری خصوصاً با روش کشت مستقیم استفاده
مستقیم برنج توصیه میشود.
میشود.
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جدول  -7تنظیم ساده برنامه آبیاری برنج در استان تحت روشهای آبیاری بارانی و قطرهای کشت تابستانه
مشخصات آبپاش و

روش آبیاری

فواصل لولهها

بارانی کالسیک
ثابت با آبپاش
متحرک

 25در  25متر

فشار حدود  3.5تا 4
اتمسفر

قطرهای
(نوار تیپ)

فاصله لولهها  50تا 60
و فواصل قطره
چکانها  30سانتیمتر

فشار حدود  1اتمسفر

قطره چکان

فواصل آبیاری

مدت زمان هر آبیاری
(ساعت)

 10روز پس از کاشت
بهصورت روزانه تا سبز
یکنواخت ،بعد بهصورت  2تا
 3روز یکبار

 1تا  2ساعت بسته به دوران
رشد و بازههای آبیاری

 10روز اول هر روز تا سبز
یکنواخت

روزانه حدوداً  30تا 50
دقیقه بسته به دوران رشد
(اوایل و اواخر رشد کمتر و
اواسط تیر و مرداد بیشتر)

 -7آب مورد نياز برنج در استان
در این نوشتار آب مورد نیاز خالص برنج در استان گلستان با استفاده از دادههای هواشناسی
طوالنیمدت (15ساله)  ،به تفکیک دو ایستگاه سینوپتیک هاشم آباد گرگان و گنبد و برای دو کشت
بهاره و تابستانه برآورد شد .دامنه رشد برنج در کشت بهاره از اواسط اردیبهشت تا اوایل شهریور و
برای کشت تابستانه از اواسط خرداد تا اوایل مهر در نظر گرفته شد .برای محاسبات از روش پنمن
مانتیث (آلن و همکاران )1998 ،استفاده شد .خالصه نتایج در جداول  6و 7به ترتیب برای گرگان و
گنبد در کشتهای بهاره و تابستانه ارایه شد .توضیح اینکه مقادیر آب مورد نیاز برای برنج ،در شرایط
بدون گلخرابی است .به عبارت سادهتر در شرایط گلخرابی بسته به جنس خاک ،رطوبت اولیه و
نحوه آمادهسازی زمین در حدود  2000تا  2500متر مکعب در هکتار به مقادیر ارایه شده در جداول
باید اضافه شود.
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جدول  -5آب مورد نیاز برنج (متر مکعب در هکتار) در حوزه گرگان نماینده
غرب و جنوب استان (درکشت بهاره) (در کشت تابستانه)
نیاز ناخالص با توجه به روش آبیاری

دوره رشد

نیاز خالص

اردیبهشت 20

390

710

خرداد

1800

3270

2400

تیر

2000

3636

2670

2222

مرداد

2050

3727

2730

2278

شهریور 10

350

636

470

389

کل فصل

6600

11980

8790

7322

مرسوم

بارانی

قطرهای

520

433
2000

نیاز ناخالص با توجه به روش آبیاری

دوره رشد

نیاز خالص

20خرداد

650

1182

تی ر

2000

3636

2667

مرداد

2050

3727

.2733

2278

شهریور

1070

1945

1427

1189

10مهر

160

291

213

178

کل فصل

5940

10782

7907

6589

مرسوم

بارانی

قطرهای

867

722
2222

جدول - 7آب مورد نیاز برنج (متر مکعب در هکتار) در حوزه گنبد نماینده شرق و شمال
استان (در کشت بهاره) (در کشت تابستانه)
نیاز ناخالص با توجه به روش آبیاری

دوره رشد

نیاز خالص

اردیبهشت 20

440

800

خرداد

1860

3382

2480

تیر

2090

3800

2787

2322

مرداد

2140

3890

2853

2378

شهریور 10

390

710

520

433

کل فصل

6920

12582

9227

7689

مرسوم

بارانی

قطرهای

587

489
2067
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نیاز ناخالص با توجه به روش آبیاری

دوره رشد

نیاز خالص

20خرداد

740

1345

تی ر

2090

3800

2787

مرداد

2140

3890

2853

2378

شهریور

1560

2835

2080

1733

10مهر

240

436

320

267

کل فصل

6770

12309

9027

7522

مرسوم

بارانی

قطرهای

987

822
2322

پژوهش انجام شده در استان گلستان در سال  98چهار شیوهی آبیاری شامل بارانی ،غرقاب
دایم ،متناوب و قطرهای بههمراه سه شیوه کشت شامل ،نشایی سنتی ،نشایی مستقیم و بذری
مستقیم را مورد بررسی قرار داده است .نتایج سال اول نشان داد که در شیوه آبیاری قطرهای در
سیستم کشت نشایی حدود  27درصد و در کشت مستقیم بذر حدود  30درصد نسبت به روش
غرقاب دایم آب کمتری مصرف شده است و در مقابل عملکرد کاهش داشت .جمعبندی اینکه اثر
تغییر شیوه آبیاری در کاهش مصرف آب به مراتب بیشتر از تغییر شیوه کشت میباشد.
 -8تعيين فلور و كنترل علفهاي هرز در كشت مستقيم برنج
یکی از موانع محدود کننده در توسعه کشت مستقیم برنج افزایش تراکم علفهای هرز میباشد.
علفهای هرز حدود  32درصد عملکرد برنج را کاهش میدهد .برخی از منابع درصد اُفت عملکرد
برنج را در مزارع بسیار آلوده تا بیش از  90درصد نیز گزارش نموده اند (محمدشریفی.)1380 ،
در کشت نشایی بهدلیل شرایط غرقابی تعداد و تنوع علفهای هرز کمتر از روش خشکهکاری
است .واضح است که برخی گونههای باریکبرگ و پهنبرگ که با شرایط غرقاب سازگار نیستند
میتوانند در خشکهکاری برنج ظاهر شوند .تعداد بیشتر گونههای هرز در شرایط خشکهکاری برنج
میتواند منجر به کاهش کارایی راهبردهای مدیریت علفهای هرز شود .همچنین از آنجایی که در
کشت مستقیم برنج ،علفهای هرز و گیاه زراعی بهطور همزمان سبز میشوند خسارت آنها به
محصول برنج بیشتر میشود .در مطالعه علفهایهرز محصول برنج بهروش کشت مستقیم
(خشکهکاری) در استان گلستان طی سال زراعی  26 ،1398گونه علفهرز متعلق به  14خانواده
گیاهی شناسایی شد .براساس شاخص فراوانی نسبی ،خانوادههای سیپراسه ،پوآسه و مالواسه
مهمترین خانوادههای گیاهی در مزارع کشت برنج بهروش خشکهکاری در استان گلستان بودند .در
میان گونههای ظاهر شده در سطح استان 81 ،درصد علفهایهرز یکساله و  19درصد علفهایهرز
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چندساله بودند .همچنین  69درصد گونههای ظاهر شده که گزارش شد ،جزو پهنبرگها 27 ،درصد
در گروه باریکبرگها و  3درصد در گروه جگنها قرار داشتند .گاوپنبه ،عروسکپشتپرده،
خربزهوحشی ،پیچکصحرایی و خرفه (جدول  )9به ترتیب مهمترین علفهای هرز از گروه
پهنبرگها ،علفهرز چایرآبی یا بندواش مهمترین باریکبرگ و گیاه چندساله اویارسالم مهمترین
علفهرز از گروه جگنها بودند .براساس نتایج این مطالعه گیاهان هرز اویارسالم ،کلزای خودرو،
چایرآبی ،سوروف ،پیچکصحرایی و گاوپنبه بیشترین میانگین تراکم را در سطح مزارع برنج مورد
بررسی در استان داشتند .مشخصات و انواع علفهای هرز مرسوم در شیوه خشکهکاری برنج در استان
گلستان در جدول  ،8نمونههای برخی از آنها در شکل  1و نحوه کنترل شیمیایی علفهای هرز در
جدول  9ارایه شده است.

علف هرز سوروف (کلدمبه)

علف هرز درنه سرخه (وازمیل)

علف هرز اویارسالم ارغوانی

شکل  -1نمونهای از علفهای هرز برنج در استان گلستان
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1398  فهرست علفهایهرز مزارع برنج به روش کشت مستقیم در استان طی سال زراعی-8جدول
نام فارسی

،فراوانی نسبی(حاصل جمع سه عامل یکنواختی

میانگین تراکم (تعداد

علفهرز

)میانگین تراکم و فراوانی بر حسب درصد است

)بوته در مترمربع

Cyperus rotundus

اویارسالم

66/36

8/80

Abutilon theophrasti
Echinochloa
colonum
Physalis alkekengi
Cucumis mello L.
var. agrestis
Convolvulus
arvensis L.
Portulaca oleracea
L.
Brassica napus

گاوپنبه

26/25

1/24

درنهسرخه

23/44

1/42

عروسکپشتپرده

18

0/82

خربزهوحشی

16

0/62

پیچکصحرایی

14/69

1/35

خرفه

14/66

0/8

کلزا

12/66

2/65

Paspalum sp.

چایرآبی

12/42

1/92

Ipomea sp.

نیلوفرپیچ

11

0/77

Hibiscus trionum L.

قوزک

10/28

0/31

Sorghum halepense
Amaranthus
retroflexus L.
Chrozophora
tinctoria L.
Eclipta prostrata L.
Amaranthus
blitoides S.
Amaranthus viridis
L.
Echinochloa crusgalli
Chenopodium album

قیاق

9/84

0/62

تاجخروسوحشی

8/86

0/44

گوشبره

8/22

0/27

گلآردی

8/07

0/51

تاجخروسخوابیده

8/86

0/35

تاجخروسسبز

7/33

0/4

)سوروف (کلدمبه

7/23

0/46

سلمک

4

0/11

Sonchus sp.

سنخوس

2/99

0/13

Alhagi camelorum

خارشتر

2/62

0/18

خارخسک

2/32

0/11

فرفیونترکمنی

1/87

0/05

گندم

1/80

0/11

انگشتی

1/05

0/05

ارزنوحشی

1/05

0/05

نام علمی علفهرز

Tribulus terrestris L.
Euphorbia
turcomanica
Triticum aestivum
Digitaria sp.
Setaria glauca
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 -1كنترل شيميايی علفهاي هرز در كشت مسقيم برنج
نتایج تحقیقات نشان داد که کاربرد توام علفکشهای پیشرویشی و پسرویشی بسیار موفقتر
از کاربرد هر کدام از علفکشها بهتنهایی است .درصورت عدم استفاده از علفکشهای پیشرویشی،
ترکیب علفکشهای پسرویشی با یکدیگر هم نمیتواند در کنترل علفهای هرز موثر باشد.
خالصهی کنترل شیمیایی علفهای هرز مرسوم در کشت مستقیم در جدول  9ارایه شده است.
جدول -1نحوه کنترل شیمیایی علفهای هرز در کشت مستقیم برنج در بستر خشک
نام علف هرز

نام علفکش

باریکبرگها و
پهنبرگها

پندی متالین
EC 33%

توفوردی
SL72%

نام تجاری

دز مصرف

سم

در هکتار

استامپ

 3لیتر

پیشرویشی (پس
از جوانهزنی برنج و
قبل از جوانهزنی
علف هرز)

برنج قبل از رویش به این علفکش
حساس است

توفوردی

 1/5لیتر

 5 -7برگی
علفهرز تا اواخر
پنجهزنی برنج

توجه داشته باشید که علفکش
توفوردی را در دماهای زیر  12درجه
سانتیگراد و باالی  30درجه سانتیگراد
استفاده نکنید.

زمان مصرف

مالحظات

پهنبرگ /جگن
بنتازون
SL48%

بنتازون +ام ث
پآ

باریک برگ ها

فنوکساپروپ پی
اتیل  +مفن
پایردی اتیل

بازاگران

 3 -4لیتر

بازاگران ام 60

 2 -2/5لیتر

 5 -7برگی برنج

پوماسوپر

 1 -1/5لیتر

 2 -5برگی
علفهرز

EW7.5%

چند منظوره
(هم
باریکبرگها و
هم پهنبرگها)

بیسپایریباک
سدیم

نومینی
OF10%

 250میلی
لیتر

 2 -5برگی
علفهای هرز

این علفکش اندکی گیاهسوزی میدهد
که بعد از حدود دو هفته رفع میشود.
برای سمپاشی با بنتازون بایستی آب
مزرعه تخلیه شود.
این علفکش برای برنج ثبت نشده است.
ولی براساس نتایج آزمایشات مقدماتی
در استان گلستان امکان استفاده آن در
مزارع خشکهکاری استان وجود دارد.
نتایج آزمایشات مقدماتی در استان
گلستان نشان داد که میتوان از این
علفکشها در کنترل علفهای هرز
مزارع کشت مستقیم برنج بهره جست.
الزم به ذکر است که در کنترل علفهای
هرز چندساله میتوان از دز باالتر
علفکش نوینو تا حداکثر  100سیسی
در هکتار استفاده نمود.
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نکته :مطابق بررسیهای انجام شده در استان گلستان ،جهت کنترل موفق علفهای هرز قبل از
استفاده از هر یک از علفکشهای برگپاش یا پسرویشی ،کاربرد خاکپاش یکی از علفکشهای
پیشرویشی نظیر استامپ ( 3لیتر در هکتار) ،پرول (  3لیتر در هکتار) ،ریفیت ( 1/5لیتر در هکتار)
بههمراه لونداکس ( 75گرم در هکتار) بالفاصله بعد از کشت و قبل از سبز شدن برنج استفاده شود.
یادآوری میشود استفاده تنها از یک علفکش کافی نبوده بلکه اختالط آنها با لونداکس دارای
کارایی بهتری است.
 -11كنترل آفات مهم برنج در مزارع خشکهكاري
آفات مهم خسارتزای برنج در شیوه خشکهکاری ،با روشهای مختلف شامل مکانیکی (حذف
برگ حاوی دستجات تخم در خزانه) ،کشت ارقام متحمل ،استفاده از فرمونهای جنسی و کنترل
شیمیایی قابل کنترل است .نحوه کنترل شیمیایی آفات مهم در مزرعه برنج بهترتیب در جدول 10
ارایه شده است.
جدول -11آفات خسارتزای مهم در مزارع خشکهکاری برنج و روشهای کنترل آن
غلظت
نام آفت

حشره کش مصرفی

مورد

زمان

مالحظات

استفاده

کرمهای
سفید ریشه

سنک
بذرخوار کلزا

کرم برگخوار
تکنقطهای
برنج و
کرم سبز
برگخوار

اولین اقدام در اوایل فصل بهار بخصوص
از اواخر بهار و اوایل اردیبهشت ماه مزارع که در سال قبل آلودگی
تابستان که زمان داشتند ،از تلههای نوری برای جمعآوری حشرات
خروج الرو سن یک کامل استفاده شود تا از این طریق مانع از
تخمگذاری مجدد آنها در مزارع شود (کلیایی،
میباشد.
.)1393

انجام آزمایشات سموم
جدید و موثر پیشنهاد
میشود

کلروپیریفوس (دورسبان)
EC 40.8%
ماالتیون EC 70%

ماالتیون
EC 57%
تری کلروفنSP80%

2-2/5
لیتر در
هزار
 2لیتر در
هزار
 2لیتر در
هکتار
 1کیلوگرم
در هکتار

اواخر اردیبهشت تا
اواسط تیر ماه

به محض مشاهده
اولین عالئم
خسارت

در قدم اول برای کنترل این آفت باید پایش
مرتب از مزارع کلزا در زمان رسیدگی غالفهای
کلزا بهعمل آید تا سطح جمعیت آفت در منطقه
تعیین و بعـد از برداشـت محصـول کلزا ،بقایـای
گیاهـی و علفهای هرز منطقه که میزبان آفت
میباشند باید جمـعآوری شـود (محقق نیشابوری
و همکاران.)1395 ،
در صورت مشاهده الروهای این آفت در حاشیه
مزارع ،کنترل باید در ابتدا بهصورت موضعی در
این مناطق انجام گیرد تا از انتقال آنها بهداخل
مزرعه جلوگیری شود (مجیدی و پاداشت،
.)1389
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ملخهای
شاخک کوتاه

ماالتیون EC 57%
دیفلوبنزرون
(دیمیلین)ODC45%

1-1/5
لیتر در
هکتار
 200میلی
لیتر در
هکتار

به محض خروج
پورهها تا بالدار
شدن آنها
(حساسترین
مرحله)

طعمهپاشی ،شامل مخلوط کردن آفتکش با یک
ماده مانند کنجاله ذرت یا سبوس گندم و پخش
کردن در بین دستههای پورههای ملخ میتواند
جهت کنترل این آفت مناسب باشد ( نوربخش و
همکاران.)1390 ،

 -11كنترل بيماريهاي گياهی در خشکهكاري برنج
مدیریت بیماریها ی برنج از مسائل مهم در سیستم کشت مستقیم این گیاه میباشد.
بیماریهای بالست برنج ،سوختگی غالف ،لکه قهوهای ،پوسیدگی طوقه و ریشه از مهمترین
بیماریهای زراعت برنج هستند که در صورت وجود شرایط مساعد و رطوبت کافی میتوانند
خسارتهای بسیار زیادی به محصول وارد کنند .در سیستم کشت خشکهکاری نیز بیماریهای
گیاهی مانند کشت مرسوم وجود خواهند داشت و حتی در برخی از شرایط شانس بیشتری برای
شیوع بیماریها در سیستم کشت مستقیم با تراکم باالی گیاه برنج وجود دارد .همانند کنترل آفات،
بیماریهای برنج نیز بهروشهای مختلف قابل کنترل است .برخی از این روشها عبارتند از :کنترل
زراعی ( مدیریت تغذیه با تقسیط کودهای ازته ،استفاده از کودهای سیلیکونی ،رعایت فاصله کاشت،
مدیریت آبیاری ،استفاده از بذور سالم ،رعایت زمان کاشت ،تناوب ،کشت ارقام مقاوم و کشت توام
ارقام متحمل و حساس بهصورت نواری و مختلط) ،کنترل مکانیکی (جمعآوری بقایای کاه و کلش
پس از برداشت و شخم زدن زمین در اواخر پاییز یا اوایل زمستان) و کنترل شیمیایی .بهدلیل
فراگیری استفاده از روش شیمیایی برای کنترل بیماریهای برنج در مزارع ،خالصهی نحوه مبارزه
برای کنترل بیماریهای مهم برنج در جدول  11ارایه شده است.
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جدول -11نحوه کنترل شیمیایی بیماریهای مهم برنج بهروش مستقیم در مزارع
نام بیماری

بالست برنج
Pyricularia oryzae cavara

شیت بالیت
Thaenatephoruscucumeris

نام سم

مقدار مصرف در هکتار

بیم

 500گرم

وین

 400گرم

ویستا

 400تا  500گرم

ناتیوو

 160گرم

فوجی وان

1/25

تیلت

 1لیتر

رورال تی اس

 1کیلوگرم

Bacillus
subtilis

 180گرم

(کانگ می)
لکه قهوهای
Cochliobolus miyabeanus

پوسیدگی طوقه و ریشه (جیبرال)
Gibberella fkuroi

ناتیوو

 160گرم

کاربوکسین تیرام

 2در هزار

کاربوکسین تیرام

 2در هزار

تیوفانات متیل
تیرام

 3در هزار

تریفمین

زمان مبارزه
برای بالست برگ به محض مشاهده
عالیم و برای بالست خوشه پس از
ظهور  30تا  40درصد خوشهها

در صورت آلودگی  %20از ساقهها،
در صورت لزوم  10-15روز بعد
تکرار شود

ضدعفونی بذر قبل از کاشت

 330میلیلیتر برای صد
کیلوگرم بذر

الزم به ذکر است تحقیقات تکمیلی در خصوص پایش میزان بیماریهای برنج و بهترین زمان
سمپاشی در سیستم کشت مستقیم درحال انجام می باشد.

عالئم خسارت بیماری شیت بالیت برنج

عالئم خسارت بیماری لکه قهوه ای برنج

عالئم خسارت بیماری جیبرال برنج

عالئم خسارت بالست در برگ ( ،)aیقه ( ،)bگره ( )cو گردن ( )dدر برنج

شکل -2نمایی از عالیم مختلف بیماریهای مرسوم برنج
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 -12مصرف بهينه كود در شرايط خشکهكاري
در این بخش میزان و انواع کودهای مورد نیاز در اراضی شالیکاری به تفکیک قبل از کاشت و
در دوران رشد برنج ارایه میشود .در کشت مستقیم برخالف کشت سنتی بهدلیل عدم وجود شرایط
احیاء در خاک ،آزمون خاک برآورد خوبی از وضعیت عناصر غذایی مزرعه میباشد و نقش بسزایی در
مصرف بهینه کود خواهد داشت .نحوه مصرف کودهای مورد نیاز برای کسب عملکرد مطلوب و
اقتصادی برای گیاه برنج در جداول 12و  13ارایه شده است.
جدول  -12انواع و میزان کود مورد نیاز قبل از کاشت برنج ،در شیوه خشکهکاری
نوع کود

کود آلی

کود نیتروژنی

کود فسفاته

کود پتاسیمی

کود روی

میزان
مصرف
کود

 100درصد مقدار توصیه
شده مخلوط با خاک
حداقل یک ماه قبل از
کشت

 10درصد
مقدار توصیه
شده

 100درصد
مقدار توصیه
شده

 50درصد
مقدار توصیه
شده

 100درصد
مقدار توصیه
شده

کود

اسید

زیستی

هیومیک

تلقیح با
بذر

تلقیح با
بذر

نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و روی از منابع اصلی تغذیهای برنج در روش خشکهکاری هستند که
نوع و مقدار آنها براساس آزمون خاک تعیین میشود .براساس مطالعات روشنی ( )1389و روشنی و
مومنی ( )1389اکثر اراضی استان دارای مقدار کربن آلی خاک بین  1-1/8درصد میباشند .از لحاظ
فسفر قابل جذب ،حدود نیمی از اراضی مورد مطالعه در استان گلستان دارای فسفر قابل جذب 8-12
میلیگرم بر کیلوگرم خاک میباشد و پس از آن بیشترین سطح به اراضی دارای فسفر بین 12-20
میلیگرم در کیلوگرم خاک تعلق دارد .براساس نقشههای تولیدشده از لحاظ پتاسیم ،بیشتر اراضی
استان دارای پتاسیم قابل جذب بین  250-300میلیگرم در کیلوگرم میباشند .اراضی دارای پتاسیم
کمتر از  200میلیگرم در کیلوگرم خاک در شهرستانهای کردکوی و بندرگز قرار گرفتهاند که
بایستی در این اراضی کودهای پتاسیمی مصرف شود .بین عناصر ریزمغذی ،روی قابل جذب
بیشترین محدودیت را در استان دارد .بیش از نیمی از اراضی استان دارای روی قابل جذب کمتر از
 0/7میلیگرم در کیلوگرم خاک میباشند (حد بحرانی روی قابل جذب بین  0/8تا  1میلیگرم در
کیلوگرم خاک میباشد) .از لحاظ منگنز قابل جذب نیز برخی از اراضی استان مانند اراضی
شهرستانهای کردکوی ،غرب گرگان ،گمیشان و فاضل آباد دارای مقادیر کمتر از  3میلیگرم بر
کیلوگرم خاک منگنز قابل جذب میباشند .سطح زیادی از اراضی استان نیز دارای منگنز قابل جذب
 3-5میلیگرم در کیلوگرم خاک هستند که اکثرا در قسمتهای جنوبی استان قراردارند .حد بحرانی
منگنز قابل جذب خاک 4/5-5 ،میلی گرم در کیلوگرم خاک میباشد.
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-

-

-

-

در صورتی که نتایج آزمون خاک در دسترس نباشد میزان نیتروژن مورد نیاز از منبع اوره ،فسفر از منبع
سوپرفسفات تریپل و پتاسیم و روی از منبع سولفات برای عملکرد  5تا  6تن شلتوک به ترتیب
 200-250 ،150-200 ،250-300و  25-30کیلوگرم در هکتار برای خاکهای استان میباشد
(داوودی و همکاران.)1393 ،
مصرف کودهای زیستی و اسید هیومیک قبل از کشت بهصورت تلقیح با بذر با تاثیر بر افزایش جذب آب
و عناصر غذایی ،سبب افزایش حجم مناسب ریشه و درگیر نمودن حجم بیشتری از خاک ،افزایش
سرعت جوانهزنی ،تولید گیاهچههای قوی و سالم ،مقاومت در برابر انواع تنشهای محیطی و استقرار
بهتر گیاه و سبز مطلوب میشود (شکل.)3
منابع تأمین مواد آلی دارای تنوع زیادی است و شامل انواع کودهای حیوانی ،کمپوست حاصل از بقایای
محصوالت کشاورزی میباش د که عالوه بر بهبود شرایط خاک ،غلظت عناصر غذایی مورد استفاده
گیاهان زراعی را در خاک افزایش میدهد.
سولفات آمونیوم از دیگر منابع کود نیتروژن میباشد که در کشت گیاه برنج استفاده میشود ،تبدیل
مقدار کود اوره توصیه شده به کود سولفات آمونیوم بهصورت زیر میباشد:
مقدار کود اوره *  = 2.2مقدار کود سولفات آمونیوم

شکل -3نمایی از تاثیر بذرمال اسید هیومیک بر حجم ریشه
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جدول  -13انواع و میزان کودهای مورد نیاز در طی مراحل رشد برنج در شیوه خشکهکاری
نوع کود
مرحله

کود

کودهای

نیتروژنه

قابل حل
فسفر باال

رشدی
 2-3برگی
تا قبل
پنجه
شروع
پنجه
ساقهدهی
تکمیل
خوشه
شیری
شدن

-

 20درصد
مقدار
توصیه

کود
پتاسیم
(کلرور
پتاسیم)

محرک

کودهای
قابل حل
پتاسیم باال

عناصر

اسید

رشد گیاهی

کودهای

ریزمغذی

هیومیک

( اسید

سیلیسیمی

آمینه و )...
کود
آبیاری

کود آبیاری

 20درصد
مقدار
توصیه

 %25مقدار
توصیه

محلول
پاشی

 30درصد
مقدار
توصیه

 %25مقدار
توصیه

محلول
پاشی

محلولپاشی

کود آبیاری

 20درصد
مقدار
توصیه

محلولپاشی

کود
آبیاری

محلولپاشی

محلولپاشی

کود
آبیاری

محلولپاشی

محلولپاشی

نیتروژن در تمام دوره رشد برنج مورد نیاز میباشد که زمان حداکثر نیاز آن بین ابتدای

پنجهزنی تا ساقهدهی و نیز مرحله خوشهدهی اولیه میباشد که ضرورت دارد میزان توصیه شده
کود نیتروژن بهصورت تقسیط در این مراحل مصرف شود.
 در کشت مستقیم برنج بهدلیل تراکم باال و سیستم ریشهای ضعیف ،احتمال کاهش جذب فسفر ازخاک و کمبود آن وجود دارد بنابراین استفاده از کودهای فسفر باال در مراحل اولیه رشد گیاه (قبل
از پنجهزنی) بهصورت کود آبیاری توصیه میشود.
 پتاسیم در افزایش پایداری غالت در برابر خوابیدگی ورس ،کاهش آلودگی به بیماریهای قارچی،کاهش اثرات تنش و مقاومت به خشکی نقش موثر دارد و مصرف آن بهصورت تقسیط همانند ازت
در طول دوره رشد ضروری میباشد که توصیه میشود  50درصد مقدار توصیه در مراحل پنجهزنی
و ساقهدهی با کود کلرور پتاسیم (در اراضی غیر شور) مصرف شود .همچنین بهدلیل تاثیر پتاسیم
در افزایش تعداد غالف ،تعداد دانه در هر سنبله و افزایش وزن هزاردانه ،مصرف کودهای پتاسیم باال
از مرحله ساقهدهی قابل توصیه است.
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 مصرف اسید هیومیک در طول دوره رشد بهدلیل تاثیر آن در افزایش جذب آب ،کاهش تنش محیط،بهبود شرایط خاک و افزایش جذب عناصر غذایی بهصورت کودآبیاری در مراحل قبل از پنجهزنی و
شروع ساقهدهی ضروری است.
 در شروع پنجهزنی که شروع رشد رویشی می باشد ،گیاه بخش مهمی از عناصر را از کودهای پایهدریافت میکند .بهمنظور تسهیل در فرآیند جذب و افزایش کارایی کودهای پایه مصرفی ،کاربرد
محرکهای رشدی نظیر اسیدهای آمینه توصیه میشود .همچنین در مرحله ساقهدهی بهدلیل نیاز
باالی گیاه به عناصر غذایی ،مصرف محرکهای رشد اهمیت دارد.
 در سیستم کشت مستقیم برنج ،به علت کاهش پخشیدگی عنصر روی در خاک با رطوبت کم ،عنصرروی باید در مراحل مختلف رشد مصرف شود ،بههمین منظور محلولپاشی روی در مراحل
پنجهزنی و ابتدای تشکیل خوشه توصیه میشود.
 سیلیسیم یک عنصر مفید برای گیاه برنج میباشد و برای توسعه برگهای قوی ،ساقه و ریشه موردنیاز است (داوودی و همکاران .)1393 ،تشکیل الیه اپیدرمی ضخیم سیلیکاتی در جلوگیری از بروز
بسیاری از بیماریها ،جلوگیری از خوابیدگی و ورس ،افزایش تحمل گیاه در خاکهای شور و در
نهایت افزایش عملکرد نقش دارد.
 -13جمعبندي
از آنجا که طی سالهای اخیر کشت برنج در استان گلستان توسعه یافته است ،ارایه یک
دستورالعمل فنی زراعی جهت کشت مستقیم برنج در بستر خشک (خشکهکاری) منطبق بر یافتههای
تحقیقاتی و شرایط استان گلستان ضروری است .لذا در این دستورالعمل کمترین نکات در کشت
مستقیم برنج ارایه شده است .از آنجا که مهمترین عامل محدودکننده در کشت برنج ،شیوه مصرف
آب میباشد ،در این دستورالعمل مدیریت و تنظیم برنامه آبیاری برنج جهت بهرهبرداری بهینه از
منابع و پایداری تولید برنج ارایه شده است که در شرایط کمبود منابع آبی کمک شایانی برای
بهرهبرداران است .یکی دیگر از موانع محدودکننده در توسعه کشت مستقیم برنج افزایش تنوع و
تراکم علفهای هرز میباشد که گاهی خسارت بسیار باالیی به محصول برنج وارد میکند .از آنجایی
که در کشت مستقیم برنج علفهای هرز و گیاه زراعی بهطور همزمان سبز میشوند وجود برخی از
گونههای هرز باریکبرگ و پهنبرگ در مزرعه مشاهده میشود و الزم است علفهای هرز کنترل
شوند .یکی از راهکارهای اصلی کنترل آنها کاربرد توام علفکشهای پیشرویشی و پسرویشی
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میباشد که بسیار موفقتر از کاربرد هر کدام از علفکشها بهتنهایی است .کنترل آفات و بیماریهای
مزارع کشت مستقیم برنج مشابه با مزارع کشت مرسوم شامل :کنترل زراعی ،مکانیکی و شیمیایی
میباشد ،البته فراوانی نسبی بیماری ها و آفات در این نوع مزارع نسبت به کشت رایج برنج کمتر بود.
بهجزء موارد اشاره شده نیاز است تا بهره برداران با نحوه کاشت ،تاریخ کاشت ،تراکم بوته و چگونگی
تغذیه گیاه در دوران رشد آشنایی داشته باشند .در این نوشتار تاریخ کاشت ،تراکم ،عمق کاشت ،نوع
رقم و مصرف بهینه کود در اراضی شالیکاری به شیوه مستقیم به زبان ساده ارایه شده است .باتوجه
به محدودیت منا بع آب الزم است تا مدیریت زراعی شامل نحوه کشت ،شیوه آبیاری ( تحت فشار)،
رقم مناسب و بسته های بهزراعی (کنترل عوامل خسارتزا ،تاریخ کاشت و تراکم و تغذیه گیاهی)
مورد توجه قرار گیرد تا با کم ترین میزان مصرف آب ،بهترین عملکرد در واحد سطح استحصال شود.
این دستورالعمل حاصل یافتههای تحقیقاتی و تجربیات کشت در منطقه بوده و طی سالهای آتی
تکمیل و به روز خواهد شد .الزم به ذکر است که این دستورالعمل با توجه به بررسیهای پژوهشی که
در سال جاری در کشت مستقیم برنج با همکاری موسسه تحقیقات برنج کشور و مرکز تحقیقات و
آموزش کشاو رزی و منابع طبیعی استان گلستان در گرگان در حال اجراست ،در آینده تکمیل خواهد
شد.
 -14سپاسگزاري
نویسندگان از زحمات همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان برای حمایت از تهیه این
دستورالعمل شامل :آقایان/خانمها محمدرضا عباسی ،محمد سبزه ،کیانوش حقنما ،علیاکبر مهقانی،
ینمایند.
مهدی محمدرضاپور ،ناصر اسماعیلپور ،مریم برزنونی و احمد علیزاده سپاسگزاری م 

علیرضا کیانی و همکاران22 /

منابع
-

-

-

-

-

-

پاداشتدهکایی ،فریدون؛ تجددیطلب ،کبری؛ حـسینیچالـشتری ،مریم؛ ربیعی ،محمد؛
شرفی ،ناصـر؛ شکریواحد ،حسن؛ علیـزاده ،محمدرضا؛ علـینیـا ،فرامرز؛ عمرانی ،محـسن؛
کاوسی ،مـسعود؛ مجیـدیشـیلسـر ،فرزاد؛ نحوی ،مجید؛ یزدانـی ،محمدرضا؛ افـشار،
امیرحسین؛ صیدی ،داود؛ علیجـانی ،میثم؛ محمدی ،مراد و ناصریملکی ،زهید.1394 .
راهنمای برنج (کاشت ،داشت ،برداشت و پس از برداشت) .سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی .نشر آموزش کشاورزی 499صفحه.
داوودی ،محمدحسین ،.دواتگر ،ناصر ،.امیریالریجانی ،بهمن ،.مشیری ،فرهاد ،.و طهرانی،
محمدمهدی .1393 .دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه برنج ،انتشارات
موسسه تحقیقات خاک و آب ،وزارت جهاد کشاورزی 63 .صفحه.
زند ،اسکندر ،باغستانی ،محمدعلی ،شیمی ،پرویز ،نظامآبادی ،نوشین ،موسوی ،سیدمحمدرضا
ر ،.موسوی ،کریم .1398 .راهنمای کنترل شیمیایی علفهای هرز ایران
سلیمانی ،عبدااهلل و امیریالریجانی ،بهمن؛  .1383اصول بهزراعی برنج ،انتشارات آرویج ایرانیان،
 316صفحه.
فیضبخش ،محمدتقی ،محمدرضا پهلوانراد .1399 .بررسی اثرات تاریخ کاشت و اسید هیومیک
بر عملکرد و اجزای عملکرد در کشت برنج به روش خشکهکاری .موسسه تحقیقات برنج کشور.
گزارش نهایی  21صفحه.
کلیائی ،رئوف .1393 .آشنایی با کرم سفید ریشه و مدیریت تلفیقی آن .انتشارات موسسه
تحقیقات گیاهپزشکی کشور ،وزارت جهاد کشاورزی 12 .صفحه.
کیانی ،علیرضا و رزاقی ،محمدحسین .1398 ،بررسی اثربخشی کشت مستقیم برنج بر عملکرد
و بهرهوری آب در شرایط شالیکاران استان گلستان ،گزارش فنی مرکز فناوری اطالعات و
اطالعرسانی کشاورزی ،درحال چاپ.
مجیدیشیلسر ،فرزاد و پاداشت ،فریدون .1389 .آفات و بیماریهای برنج .نشر آموزش
کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی  16 .صفحه.
محقق نیشابوری ،جعفر ،پیرهادی ،احمد و امینی خالفبادام ،محمدعلی .1395 .مدیریت سنک
بذرخوار کلزا .انتشارات موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ،وزارت جهاد کشاورزی16 .
صفحه.
محمدشریفی ،مسلم .1380 .راهنمای کاربردی علفهای هرز مزارع برنج ایران .انتشارات فنی
معاونت ترویج سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی 114 .صفحه.
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 موسوی ،سیدمحمدرضا .1394 .کنترل علفهای هرز (اصول و روشها) ،انتشارات مرز دانش نوربخش ،سعیده ،صحرائیان ،حمیده ،سروش ،محمدجواد ،رضایی ،ولیاله و فتوحی ،رضا. .1390فهرست آفات ،بیماریها و علفهای هرز مهم محصوالت عمده کشاورزی ،سموم و
روشهای توصیه شده جهت کنترل آنها .نشر آموزش کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی.
 205صفحه
 والیی ،افشین .1393 .دستور العمل کرم ساقهخوار برنج . .نشر آموزش کشاورزی ،وزارت جهادکشاورزی 16 .صفحه.
 یونسآبادی ،معصومه ،ساورینژاد ،علیرضا ،حبیبیان ،لیال و سوختسرایی ،ناهید .1387.تعییندرجه اهمیت علفهای هرز مزارع برنج در استان گلستان 6-7.آذر ،همایش ملی بهزراعی و
بهنژادی برنج.
- Allen, R.G, L.S. Pereira, D. Raes, M. Smith, 1998. Crop
evapotranspiration. Guidelines for computing crop water
requirement. FAO Irrig. Drain. Paper No. 56. FAO, Rome, Italy, 300
pp.
- Carrijo, D. R., Lundy, M. E. and Linquist, B. A. 2017. Rice yields and
water use under alternate wetting and drying irrigation: A metaanalysis. Field Crops Research 203 (2017) 173–180.

علیرضا کیانی و همکاران24 /

ليست نشريههاي موسسهي تحقيقات برنج كشور
شماره

قيمت

عنوان

نويسنده (گان)

سال

1

روشهای آزمایشگاهی اندازهگیری ویژگیهای کیفی دانهی برنج

فاطمه حبیبی

1392

5000

2

کرم ساقهخوار نواری برنج (شناسایی ،زیستشناسی ،خسارت و کنترل)

فرزاد مجیدی

1392

5000

3

بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج

مریم خشکدامن

1392

5000

4

مراحل فنولوژی برنج

مجید نحوی و
مهرزاد الهقلیپور

1393

5000

5

خصوصیات برخی از ارقام محلی برنج
در شرایط استان گیالن

مهرزاد الهقلیپور و
محمدصالح محمدصالحی

1393

5000

6

اصالح روش اندازهگیری میزان آمیلوز در دانهی برنج بر اساس روش
ایزو 6647

فاطمه حبیبی و همکاران

1393

5000

7

بیماری سیاهک دروغی برنج

فریدون پاداشت و
سمیه داریوش

1393

5000

8

معرفینامهی موسسه تحقیقات برنج کشور

فرامرز علینیا ،مهدی
جالئیان ،آتوسا فرحپور

1393

---

1

پروانهی تکنقطهای برنج و روشهای کنترل آن

فرزاد مجیدی

1393

5000

11

راهنمای استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن

علیرضا عالمه

1393

5000

11

راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده

ناصر دواتگر و
شهریار بابازاده

1394

5000

12

زهرابههای قارچی در برنج

فریدون پاداشت و همکاران

1394

5000

13

اهمیت تغذیه برگی عناصرکم مصرف در کشت برنج

حسن شکریواحد

1394

5000

14

بومیسازی توسعه سریع نسل ( )RGAدر گیاه برنج

محسن قدسی و همکاران

1395

5000

15

تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن

تیمور رضویپور و
شهریار بابازاده

1395

5000

16

کلکسیون قارچهای برنج ایران

فریدون پاداشت و
سمیه داریوش

1395

5000

17

پتاسیم در خاک و روشهای عصارهگیری آن در خاکهای شالیزاری

مسعود کاوسی

1395

5000

18

ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری

الهیار فالح و
محمد محمدیان

1395

5000

11

گیالنه ،رقم جدید برنج

مهرزاد الهقلیپور

1395

5000

21

دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج ،گیالنه

مهرزاد الهقلیپور و همکاران

1396

5000

21

تودههای محلی و ارقام برنج لنجان

احمد رمضانی

1396

5000

22

کمبود روی ،علل ،عالئم و راهکارهای مقابله با آن

شهرام محمودسلطانی

1396

5000

نشريه

(تومان)
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ليست نشريههاي موسسهي تحقيقات برنج كشور (ادامه)
شماره

قيمت

عنوان

نويسنده (گان)

سال

23

کوتولگی برنج و مدیریت آن

بیژن یعقوبی

1396

5000

24

دستورالعمل ملی کدگذاری الینهای اصالحی برنج

مجید ستاری و همکاران

1396

5000

25

معرفی شبپره برگخوار قهوهای برنج
Rivula sericealis
(اولین گزارش خسارت در مزراع برنج شمال ایران)

مهرداد عمواقلیطبری و
همکاران

1396

5000

26

سابقه کشت برنج در اصفهان

احمد رمضانی

1396

5000

27

حلزون گیاهچهخوار برنج Succinea putris
(زیستشناسی و کنترل)

مهرداد عمواقلیطبری و
همکاران

1396

5000

28

اکولـــوژی برنــــج

الهیار فالح

1397

5000

21

استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج

فاطمه حبیبی و کبری
تجددیطلب

1397

5000

31

کرم سبز برگخوار برنج و کنترل آن

فرزاد مجیدیشیلسر

1397

5000

31

تغذیه روی در سیستمهای کشت برنج

شهرام محمودسلطانی

1397

5000

32

کاربرد جهش القایی در اصالح برنج

علیرضا نبیپور و همکاران

1397

5000

33

کشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات
گلخرابی

رضا اسدی

1397

5000

34

تاثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنج

عاصفه لطیفی

1397

5000

35

تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج

علیاکبر عبادی و فاطمه
فرحدهر

1397

5000

36

دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج
مازندران

ناهید فتحی و همکاران

1398

5000

37

مروری بر کشت مستقیم برنج با تأکید بر مدیریت علفهای
هرز

بیژن یعقوبی و مریم رجبیان

1398

5000

38

استفاده از تله نوری و درجه حرارت موثر روزانه برای تعیین
زمان مناسب ساقهخوار نواری برنج

فرزاد مجیدیشیلسر

1398

5000

31

فناوریهای تولید در روش خشکهکاری برنج

عبدالعلی گیالنی

1398

5000

41

تاثیر تنش شوری بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و
راهکارهای مقابله با آن

الهیار فالح

1398

5000

41

مدیریت تولید برنج در روش خشکهکاری

عبدالعلی گیالنی

1398

5000

42

دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج ،آنام

مهرزاد الهقلیپور و همکاران

1398

5000

43

زیستشناسی و مدیریت علفهرز مهاجم سلواش در
شالیزار

بیژن یعقوبی و زهرا حضرتی

1398

8000

نشريه

(تومان)
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ليست نشريههاي موسسهي تحقيقات برنج كشور (ادامه)
شماره

قيمت

عنوان

نويسنده (گان)

سال

44

دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج (گیالنه ،رش و آنام)

مهرزاد الهقلیپور و همکاران

1399

8000

45

پرورش نشای مناسب کشت مکانیزه برنج بدون نیاز به جعبه
نشاء در شرایط شیوع ویروس کرونا

بهمن امیری الریجانی و
همکاران

1399

8000

46

اصول و مبانی ایمنی کار در آزمایشگاه زیست فناوری

علیاکبر عبادی ،مجتبی
کردرستمی

1399

8000

47

دستورالعمل تولید برنج بهروش کشت مستقیم در بستر
خشک (استان گلستان)

علیرضا کیانی و همکاران

1399

8000

نشريه

(تومان)
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