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  چکیده

 و بوته ارتفاع کاهش هدف با و محلی ارقام خصوصیات بودن دارا با جدید ارقام معرفی تداوم راستاي در

 عنوان به صالح رقم و پدري والد عنوان به هاشمی رقم تالقی از حاصل اصالحی جمعیت رشد، دوره طول

 و پاکوتاه هاي الین گزینش اي شجره اصالحی روش از استفاده با و تشکیل 1383 سال در مادري والد

 جدید امیدبخش الین 13 تعداد مذکور تالقی از. شد انجام) 1385-1389( ساله پنج دوره یک طی زودرس

 یداريعملکرد و پا با RI1830-12 کد با جدید الین مکان، 3 در سال دو طی ها آن ارزیابی با و انتخاب

شد. رقم  یمعرف يبه جامعه کشاورز 1397واقع و به عنوان رقم آنام در سال  یینها ینشزباالتر مورد گ

گرم، تعداد دانه  5/2-6/2وزن صد دانه  ی،بلند و قلم دانهتن در هکتار،  8/4-6آنام، با عملکرد دانه  یدجد

ام زودرس خود جزء ارق یننسبت به والد يدرصد، ضمن برتر 20-21 یلوزآم یزانو م عدد 135-145پر 

 یرانیا یپخت مشابه ارقام محل یفیت) محسوب شده و از کمتر یسانت 93- 102( پاکوتاهروز) و  100- 104(

رقم  بویژه یرانیا یرقم محل یهشب یاربس يو مورفولوژ ي. رقم مذکور از نظر ساختار ظاهرباشد یبرخوردار م

در  آنام رقمهاي  بذر یزن . جوانهباشد یم رنگی یاهکوتاه و س هاي یشکر ياست و همانند آن دارا یاهدمس

به صورت کته  آنام رقم ید. پخت برنج سفباشد میبرخوردار  ییاز سرعت باال یارقام محل یرسا انندخزانه هم

برخوردار است و بعد از پخت  یخوب یارپخت و خوراك بس یفیتو آبکش و مصرف آن نشان داد که از ک

  . باشد یعطر و طعم م يدارا ینرم بوده و همانند ارقام محل

  هاشمی اي، شجره صالح، برنج، آنام، هاي کلیدي: واژه

  

  مقدمه

 3 و پروتئین درصد 20 انرژي، درصد 27 کننده تامین که است انسان ها میلیون اصلی غذاي برنج

 اساس بر). 2012 فائو،( است آسیایی مختلف کشورهاي در کنندگان مصرف غذایی رژیم در چربی درصد
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 افزایش با آن تولید و بوده ثابت تقریباً جهان در زیرکشت سطح ،)فائو( کشاورزي باروخوار مانساز آمار

طوري به دارد، اي ویژه جایگاه نیز ایران در برنج ). 2012 فائو،( است یافته افزایش سطح، واحد در عملکرد

 .دهد می اختصاص خود به را مازندران و گیالن هاي استان در ویژه به ایران مردم غذاي اعظم قسمت که

 برآورد شلتوك تن 2347290تولید با هکتار 539091 کشور کل در برنج مختلف ارقام زیرکشت سطح

 آن سرانه مصرف و شده برآورد هکتار در کیلوگرم 4354 ایران در برنج عملکرد متوسط. است گردیده

 یک تا 700 تولید به نیاز کنونی تجمعی برنج تامین براي ساله هر بنابراین باشد، می کیلوگرم 38 حدود

  ). 1396 نام، بی( باشد می سفید برنج تن میلیون

 یکبه عنوان  یطی،مختلف مح یطدر شرا یعوس ارياز سازگ يضمن برخوردارایرانی  یارقام محل

ارقام  يپخت و بازارپسند یفیت. باال بودن کیندآ یبه حساب م یاصالح يها یتجمع یجادمنبع با ارزش در ا

در  یدگیو عارضه خواب یماريبه ب یتحساس ین،پائ یدارقام با وجود تول ینمهم کشت ایل از دال کورمذ

که تاکنون  حصولشده پرم باشد. الزم به ذکر است که ارقام اصالح یها م استان یرسا یو حت یمناطق شمال

ضعف  دیررس بودن و دلیله رغم مقاومت نسبت به بیماري بالست و عملکرد باال، ب اند، علی معرفی شده

این رو با  اند و از رقابت با ارقام بومی توفیق چندانی نداشته کیفیت پخت) در ویژههب(  دانه خصوصیات کیفی

از طرف دیگر، بحران آب و پیامدهاي . شوند تري خریداري می استقبال کم در بازار مواجه و به قیمت نازل

شدن سطح زیرکشت ارقام پرمحصول  هاي اخیر باعث کم ناشی از کمبود آن، مشکل دیگري است که در سال

و مشابه ارقام محلی   شده زودرس، پاکوتاه اصالحیابی به ارقام  بنابراین دستخیز شده است.  در مناطق برنج

پور و همکاران،  قلی اله( قرار دارندتحقیقاتی  هاي مناسب باشند در اولویت برنامه کیفیت پختکه داراي 

هاي  اي اصالح ارقام جدید و مشابه ارقام محلی ایرانی، تالقی بین ارقام محلی و الیندر راست ).1393

ها بر اساس اهداف اصالحی مختلف از راهکارهایی  سازي الین خارجی و اصالح شده و متعاقب آن خالص

د و که منجر به معرفی رقم درفک حاصل تالقی بین سپیدرو شده است است که طی سالیان متمادي انجام می

)، شیرودي حاصل تالقی بین دو رقم خزر و دیلمانی (محدثی و 1381ساالري (نحوي و همکاران، 

 بوجی (والد تکراري) ) و گیالنه حاصل از تالقی برگشتی ارقام صالح (والد دهنده) و آبجی1388همکاران، 

  هاي گیالن و مازندران شده است. ) در استان1397پور و همکاران،  قلی (اله

  معرفی رقم مراحل

با  شده صالح متنوع اصالحی با انجام تالقی بین رقم اصالح  جمعیت 1383در سال زراعی 

خصوصیات کمی مناسب و مطلوب (عملکرد باال، ارتفاع بوته مناسب، مقاومت نسبت به بیماري بالست و 

رد پائین، ارتفاع هاشمی با عملکبا رقم محلی  رس) و با کیفیت پخت نامطلوب به عنوان والد مادري میان

بوته بلند، حساس به بیماري بالست و داراي کیفیت پخت قابل قبول به عنوان والد پدري تشکیل شد 

ها انجام شد. در سال  ارزیابی نسل اول و مقایسه با والدین آن 1384). در سال 1393پور و همکاران،  قلی اله(
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تا  1385اقدام شد. از سال  F1 به برداشت بذور بعد از حصول اطمینان از دورگ بودن نسل اول نسبت 1384

صالح) در مزرعه تحقیقاتی موسسه × هاي مطلوب از تالقی ساده (هاشمی  ، انتخاب ژنوتیپ1389سال 

(رشت) بر اساس خصوصیاتی نظیر تیپ بوته مناسب، ارتفاع بوته مناسب، زودرسی، مقاومت به ریزش و 

هاي بارور، تعداد  صفات مرتبط با عملکرد دانه نظیر تعداد خوشهها و تعدادي از  ورس، نوع قرارگیري برگ

بی در هر سال هاي انتخا الین اي صورت گرفت. دانه در خوشه، شکل دانه با استفاده از روش اصالحی شجره

ها  شدند. این عمل تا خلوص کامل الین طور جداگانه برداشت، خرمنکوبی و در محل مناسب نگهداري  به

  الین امیدبخش با دارا بودن عملکرد و کیفیت پخت مناسب، ارتفاع بوته 58ادامه داشت و در نهایت تعداد 

شده طی   گزینش  هاي با بررسی الین ).1393پور و همکاران،  قلی اله( شدندکوتاه و زودرس انتخاب 

با دارا بودن خصوصیات کمی و کیفی مطلوب و الین امیدبخش  13تعداد 1392و  1391، 1390هاي  سال

طول دوره رشد مناسب انتخاب و به همراه دو رقم صالح و هاشمی به عنوان شاهد، جهت ارزیابی سازگاري 

تکرار در سه منطقه رشت، آبکنار انزلی (گیالن) و  3با  کامل تصادفی  هاي و پایداري در قالب طرح بلوك

) مورد بررسی قرار 1393 -1394( مازندران) طی دو سال زراعی - ایستگاه تحقیقات برنج چپرسر (تنکابن

کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژنی بر  ). به منظور تعیین نیاز کودي و تاثیر1395پور،  قلی گرفتند (اله

 105و  75، 60، 30ن و مقاومت به عارضه خوابیدگی در الین جدید، مقادیر صفر، عملکرد و اجزاي آ

کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره با و بدون تقسیط در دو خاك با بافت سنگین و سبک به عنوان 

تکرار در موسسه  3هاي کامل تصادفی با  در قالب طرح بلوك 1394- 1395تیمارهاي آزمایش طی دو سال 

 همچنین واکنش ).1397گرفتند (کاوسی و همکاران،  قیقات برنج کشور (رشت) مورد بررسی قرارتح

 برنج خوار نواري و آفت ساقه )1394پور،  قلی بالست (پاداشت و اله بیماري به نسبت انتخابی هاي الین

 درمراحل )یريا(برنج  تحقیقات المللی بین موسسه دستورالعمل اساس بر )1394پور،  قلی (مجیدي و اله

، رقم 1396. در سال زراعی شدندخزانه و مزرعه بررسی  در مصنوعی آلودگی ایجاد با گیاه رشدي مختلف

ترویجی در پنج شهرستان -جدید به همراه رقم محلی هاشمی در مزارع کشاورزان در قالب فعالیت تحقیقی

مربع کشت و با مشارکت  متر 200-500اشرفیه در سطوح   سرا، الهیجان، رضوانشهر و آستانه فومن، صومعه

  ).1396پور و همکاران،  قلی کشاورزان پیشرو ارزیابی شدند (اله

هاي مورد مطالعه در سه منطقه  بررسی روند تغییرات میانگین عملکرد دانه و اجزاي آن در ژنوتیپ

بت و مشخصی را در طی دو سال اجراي آزمایش نشان داد که ارقام مورد ارزیابی روند تغییرات عملکردي ثا

هاي مختلف داراي نوسانات  شرایط محیطی مختلف نشان ندادند و از نظر صفات مورد ارزیابی در محیط

و  RI18430-12هاي انتخابی از نظر میزان عملکرد دانه و پایداري، دو الین  زیادي هستند در بین ژنوتیپ

RI18430-47 دوره رشد و ارتفاع بوته مناسب و دارا بودن  به دلیل برخورداري از میزان آمیلوز متوسط، طول

. الزم به ذکر است که سه الین شدندهاي برتر گزینش  تر به عنوان الین میزان برنج سفید باال و برنج خرد کم
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RI18430-60 ،RI18430-72  وRI18430-87  به دلیل داشتن میزان آمیلوز باال و متعاقب آن عدم کیفیت پخت

با دارا بودن خصوصیات کمی و کیفی مناسب، به دلیل  RI18430-56رد باال و الین مناسب و میزان برنج خ

خرد شدن دانه برنج بعد از پخت، علیرغم پایداري و دارا بودن عملکرد دانه مناسب مورد گزینش نهایی واقع 

تار، تن در هک 8/4-6با عملکرد دانه RI18430-12  با کد صالح× هاشمی نشدند. الین جدید حاصل تالقی

متر و میزان آمیلوز  سانتی 93- 102عدد، ارتفاع بوته  135-145گرم، تعداد دانه پر  5/2-6/2وزن صد دانه 

روز) و پاکوتاه محسوب  100- 104ارقام زودرس ( ودرصد، ضمن برتري نسبت به والدین خود جز 21-20

ور از نظر ساختار ظاهري و باشد. رقم مذک شده و از کیفیت پخت مشابه ارقام محلی ایرانی برخوردار می

هاي کوتاه و  رقم دمسیاه است و همانند آن داراي ریشک بویژهمورفولوژي بسیار شبیه رقم محلی ایرانی 

الین مذکور در خزانه همانند سایر ارقام محلی از سرعت باالیی هاي زنی بذر باشد. جوانه رنگی می سیاه

یابد. مقایسه خصوصیات مختلف زراعی و  وبی استقرار میبرخوردار بوده و بعد از نشا در زمین اصلی به خ

) دقیقا RI18430-12اي حاکی از آن است که الین حاصل از تالقی ساده ( همچنین مشاهدات عینی و مزرعه

مشابه ارقام محلی هاشمی و دمسیاه بوده و تنها از نظر ارتفاع بوته و زمان رسیدن تفاوت چشمگیري با ارقام 

رودسر، شامل . رقم جدید آنام به همراه رقم بومی هاشمی در پنج شهرستان استان گیالن محلی مذکور دارد

. نتایج حاصل شدندفومن، تالش (اسالم)، رشت (خمام) و رشت (سنگر) در مزارع کشاورزان پیشرو کشت 

داد از ارزیابی خصوصیات مهم زراعی رقم جدید و رقم هاشمی در پنج شهرستان مختلف استان گیالن نشان 

تن در هکتار بیشتر از  355/5±235/0ها عملکرد دانه رقم جدید با متوسط عملکرد   که در تمامی شهرستان

تن در هکتار بود. پخت برنج سفید الین جدید به صورت کته و  220/4±371/0رقم هاشمی با متوسط 

و بعد از پخت نرم آبکش و مصرف آن نشان داد که از کیفیت پخت و خوراك بسیار خوبی برخوردار است 

به عنوان رقم جدید  1397باشد. الین جدید در سال زراعی  بوده و همانند ارقام محلی داراي عطر و طعم می

  ). 1397پور و همکاران،  قلی (اله شدبا نام آنام معرفی و ثبت 

  توصیه ترویجی

 5- 10هداري به منظور تهیه زمین اصلی، انجام عملیات شخم سه هفته قبل از زمان کشت با نگ

فروردین با میزان  10-15شود. تاریخ مناسب براي بذرپاشی در خزانه،  متر آب در مزرعه پیشنهاد می سانتی

عدد  3تا  2روزه با تعداد  20-25هاي  باشد. نشاء کیلوگرم بذر سالم براي یک هکتار می 40-45بذر 

روز) و نگهداري  7روز به  7یاري تناوبی (کاري و استفاده از روش آب سالم و قوي در هرکپه براي نشاء نشاء

هاي هرز دو  د. براي مبارزه با علفشو متري براي زراعت رقم جدید توصیه می سانتی 5آب تا عمق 

کش نومینی  ب) و علف1396گرم ماده تجاري در هکتار (یعقوبی و عرفانی،  150کش کانسیل به میزان  علف

توصیه کودي  شود. الف) توصیه می 1396یعقوبی و عرفانی، گرم ماده تجاري در هکتار ( 250به میزان 

روژن و سایر عناصر غذایی موجود در خاك بستگی دارد و باید بر تنیتروژن تا حد بسیار زیادي به مقدار نی
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کیلوگرم نیتروژن  90توان کاربرد  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك باشد، ولی با این وجود می اساس ویژگی

 100کیلوگرم اوره) را توصیه نمود. مقدار پتاسیم مورد نیاز براي این رقم  200عادل خالص در هکتار (م

 100کیلوگرم کلرید پتاسیم) و کاربرد  170کیلوگرم سولفات پتاسیم و یا  200کیلوگرم در هکتار (معادل 

بهترین  هاي انجام شده، شود. در ضمن بر اساس ارزیابی کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار توصیه می

متر روي ردیف است که منجر به  سانتی 15متر بین ردیف و  سانتی 20آرایش کاشت براي رقم جدید، فاصله 

اندازي  ها روي خوشه و عملکرد دانه مناسبی شده و با ایجاد سایه زمان دانه هاي بارور، رسیدن هم تولید پنجه

). بر 1398کند (کاوسی و همکاران،  میها جلوگیري  هاي هرز در فواصل بین بوته مطلوب از رشد علف

هاي انجام شده در خزانه، مزرعه آزمایشی و در سطح مزارع کشاورزان در استان گیالن  اساس بررسی

باشد. براي کنترل بیماري بالست در رقم جدید  حساس به بیماري بالست می که رقم آنام نیمه شدمشخص 

هایی که  کش طر احتمالی خسارت به محصول، استفاده از قارچهمانند ارقام بومی، تنها راه عملی عاري از خ

هاي مورد  باشد. قارچکش اند، مناسب می هاي مختلف در شرایط استان گیالن توصیه شده طی آزمایش

گرفته شوند. مرحله اول، با ظهور اولین  استفاده باید در دو مرحله رویشی و زایشی (برگ و خوشه) به کار

گ در منطقه و به شرط تداوم حداقل چند روزه شرایط مناسب توسعه بیماري و در عالیم بیماري روي بر

درصد ظهور خوشه باید نسبت به  70تا  50مرحله دوم، بدون توجه به مشاهده عالیم بیماري، مصادف با 

یزان هاي رایج مانند تري سیکالزول به میزان نیم کیلوگرم در هکتار، ویستا به م کش سمپاشی با یکی از قارچ

میلی لیتر در هکتار  400گرم در هکتار، وین (کارپروپامید) به میزان  160گرم در هکتار، ناتیوو به میزان  600

). براي کنترل و جلوگیري 1394پور،  قلی و ادي فنفوس به میزان یک لیتر در هکتار اقدام نمود (پاداشت و اله

تریکوگراما درخزانه و زمین  یکوکارت حاوي زنبورخوار نواري برنج در رقم آنام، نصب تر از خسارت ساقه

هاي آلوده در زمین اصلی (وجین دستی) و  متر مربع)، حذف پنجه 10اصلی (یک عدد تریکوکارت به ازاي 

کیلوگرم در هکتار)، نقش مهمی  15درصد در نسل اول (به مقدار  10کش دیازینون گرانول  استفاده از حشره

). معموالٌ پانزده روز قبل از برداشت (در 1394پور،  قلی کند (مجیدي و اله در کاهش جمعیت آفت ایفا می

درصد  90که  مرحله خمیري دانه) به منظور خشک کردن سطح مزرعه، آب آن را قطع نموده و زمانی

توان اقدام به برداشت محصول نمود. بعد از برداشت و خشکاندن شالی به  محصول مزرعه رسیده باشد می

  آوري شالی و خرمنکوبی آن اقدام نمود.  توان نسبت به جمع ز در مزرعه، میمدت یک رو
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