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  چکیده

 چهاربرنج با  الین خالص 32با کیفیت مطلوب و عملکرد باال تعداد  جدید برنج در تداوم معرفی رقم

از نظر  1390تا سال  1380المللی (ارسالی از ایري) و دو شاهد ایرانی (فجر و ندا) از سال شاهد بین

هاي قالب فعالیت ها درخصوصیات مهم زراعی و کیفی در مناطق مختلف استان مازندران و سایر استان

هاي مطلوب هاي علمی نشان داد که رقم کشوري ویژگیاند. نتایج بررسیتحقیقاتی و ترویجی ارزیابی شده

جهت معرفی به عنوان یک رقم جدید را داشته است. با توجه به خصوصیات مطلوب کمی و کیفی، این 

شاورزي با نام کشوري به پاس توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ک 1390در اسفند سال  الین

از این رقم  .شدخدمات خلبان رشید استان مازندران شهید کشوري به عنوان یک رقم جدید برنج معرفی 

نظر خصوصیات زراعی مانند زودرسی، پاکوتاهی، تحمل به خوابیدگی، درصد برنج سالم، میزان آمیلوز، 

ها و ارقام شاهد برتري قابل ایسه با سایر الیندرجه حرارت ژالتینه شدن، غلظت ژل و عطر و طعم در مق

باشد. متحمل می نواري برنج اي داشته و نسبت به بیماري بالست مقاوم و در برابر آفت ساقه خوارمالحظه

روز و میانگین عملکرد آن در مزارع  125رس و از بذرپاشی تا برداشت حدود  از نظر طول دوره رشد میان

  تن برنج سفید در هر هکتار است. 5/4توك و حدود تن شل 8مختلف کشاورزان 

  کیفیت مطلوب، عملکرد باال برنج، رقم جدید، زودرسی، :کلیدي هاي واژه

  

  مقدمه 

درصد کالري مصرفی روزانه  40دهد. حدود  برنج غذاي اصلی بیش از نصف مردم دنیا را تشکیل می

شود. در ایران بعد از گندم برنج غذاي أمین میبرنج ت مصرف کنندگان برنج در منطقه آسیا و اقیانوسیه از

حداقل  ،هاي بعد از انقالب دهد و با توجه به تغییر الگوي مصرف در سال اصلی مردم کشور ما را تشکیل می

. استان مازندران اولین )1377اشراقی، یک وعده برنج در جیره غذایی مردم ایران گنجانده شده است (
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با کشت ارقام  1361و  1360هاي  رمحصول در آن توسعه پیدا کرده و در سالاستانی است که کشت ارقام پ

تحولی در میزان عملکرد در واحد سطح و تولید استان ایجاد شده و هنوز هم مقام اول در  3و آمل  2آمل 

درصد تولید  42با  همین امر سبب شده که استان مازندران .کشت ارقام جدید معرفی شده را در کشور دارد

الین برنج  32تعداد  1381در سال ، جدید برنج در تداوم معرفی رقم رنج، رتبه اول را در کشور داشته باشد.ب

(کشور فیلیپین) به موسسه تحقیقات تحقیقات برنج المللی  بیناز موسسه المللی  بینشاهد  چهاربا  خالص

اي (نصیري، متعدد مشاهده هاي آزمایش . براي معرفی رقم کشوريشدارسال برنج در ایران (رشت و آمل) 

)، سازگاري در مناطق مختلف استان مازندران (نصیري، 1383)، مقایسه عملکرد مقدماتی (نصیري،1382

)، 1389زراعی (حسینی و همکاران، )، به1383زاده،  امان(ها  و بیماري )1389)، تحمل به آفات (اسکو 1389

هاي آزمایشی در مزارع پایلوت و )1389یک نژاد،تحقیقی ترویجی در مزارع کشاورزان (نصیري و ب

) انجام شده است. این رقم از نظرخصوصیات 1390هاي تولید کننده برنج (نصیري،کشاورزان سایر استان

هکتار و  ها، میزان تولید درزراعی مانند زودرسی، پاکوتاهی، تحمل به خوابیدگی، تحمل به آفات و بیماري

انه، راندمان تبدیل، درصد برنج سالم، میزان آمیلوز، درجه حرارت ژالتینه خصوصیات کیفی مانند شکل د

  ).1390(نصیري،  و ارقام شاهد بهتر بوده استها  شدن، غلظت ژل و عطر و طعم در مقایسه با  سایر الین

  

  مشخصات زراعی و مورفولوژیک رقم کشوري

ابه رقم بومی طارم و از نظر کیفی و طول دوره رشد تقریبا مشهاي  رقم کشوري از نظر ویژگی

که به برخی از صفات مهم این رقم در  )3و  2، 1(شکل  باشد می عملکرد شلتوك تقریبا دو برابر رقم طارم

   شود. می ذیل اشاره

  الف  : خصوصیات مورفولوژي

  

  

  

  

  

  خوشه برنج رقم کشوري-1شکل 

  

    روز 125  تا برداشت بذرپاشیطول دوره رشد از   

    سانتیمتر 115  ارتفاع بوته  

    عدد 17  کپه در هرخوشه  تعداد  

    زرد روشن  رنگ شلتوك  

    ندارد  ریشک  

    سانتیمتر 27  طول خوشه  

    متوسط  دانه در خوشه تراکم  

    خیلی کم  ریزش دانه  
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  ب  :  خصوصیات کیفی 

  

  

  

  

  برنج سفید رقم کشوري-2شکل                       

  

  

  

  

  

  

  مزرعه رقم کشوري-3شکل         

    آن عملکرد و اجزاي وابسته به  –د 

  

    

    

  

  

و  3-5، درصد 20-25به ترتیب  رقم بومی طارم مقادیر آمیلوز، درجه حرارت ژالتینه شدن و غلظت ژل در

   باشد. می 60- 100

  

  مقاومت به آفات و بیماري

شرایط گلخانه در مقایسه با ارقام محلی و سایر ارقام  برگ در نسبت به بیماري بالست ارزیابی رقم

عامل بیماري بالست حساس با تیپ آلودگی هاي  اغلب ارقام محلی نسبت به قارچ که داد نشان اصالح شده

یا  3مقاوم با تیپ آلودگی سبت به بیماري بالست نارقام اصالح شده از جمله رقم کشوري  یا باالتر و 4

  میلیمتر 7/ 6  طول دانه قبل از پخت  

  میلیمتر 10  طول دانه بعد از پخت  

  درصد  68  تبدیل اندرصد راندم  

  درصد 59  درصد دانه سالم  

  درصد 9  درصد خرده برنج  

  3/3  درجه حرارت ژالتینه شدن  

  درصد 22  درصد آمیلوز  

  71  ژل  غلظت   

      

  تن در هکتار  8  عملکرد شلتوك  

  گرم 26  وزن هزار دانه  

  درصد 89  در خوشه پردانه  درصد  

  167  خوشه در دانهکل تعداد   

  17  کپه خوشه در تعداد  
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اي عالئم بالست برگ در ارقام محلی و حساس به مدت در آزمایش مزرعه ).1اند (جدول تر از آن بوده کم

روز بعد از کشت بذر به حداکثر خود رسیده، اما در رقم کشوري و ارقام شاهد پرمحصول هیچ  46تا  41

است. نتایج حاصل از ارزیابی بالست گردن در خزانه بالست  نشان داد که  گونه لکه بالست مشاهده نشده

واکنش ارقام محلی و اصالح شده در برابر این عالئم کامال متفاوت بوده به طوري که ارقام محلی تعداد و 

ا و فجر اند و رقم کشوري همانند ارقام اصالح شده نداندازه لکه زیادي در مقایسه با ارقام اصالح شده داشته

که  دادنشان نواري برنج  نسبت به ساقه خوار داراي آلودگی صفر در این بررسی بود. ارزیابی رقم کشوري

در مرحله  داشت.در مرحله مرگ جوانه مرکزي میزان آلودگی پائین تري نسبت به ارقام طارم  رقماین 

لخانه در یک گروه آماري قرار درصد در شرایط گ 2/25با  نسبت به رقم طارمدرصد  7/25با خوشه سفیدي 

درصد کاهش آلودگی  6/8درصد،  8/23درصد در مقایسه با رقم طارم با  2/15در شرایط مزرعه با  داشته و

 ). نتایج حاصله نشان که تحمل رقم کشوري نسبت به بیماري بالست و آفت ساقه خوار2داشت (جدول 

  باشد. می شدهبیشتر از رقم طارم و سایر ارقام معرفی  نواري برنج

  

  و اصالح شده یارقام بوم یرو سا يبالست رقم کشور یماريبه ب یآلودگ یزانم یسه: مقا1 جدول

 متر) ی(سانت خوشه گره محل در لکه اندازه آلوده گره تعداد (درصد) شده آلوده برگ سطح الین یا رقم نام

  محلی طارم

  دیلمانی طارم

  ندا

  فجر

 کشوري

90/86 

33/62 

33/2  

9/0  

00/0  

16/6  

66/9 

00/0  

00/0  

00/0 

82 /0  

95/0  

00/0  

00/0  

00/0 

  

  شده اصالح و بومی ارقام با مقایسه در برنج خوار ساقه کرم افت به آلودگی میزان مقایسه: 2 جدول

  )مزرعه( خوشه شدن سفید درصد  مرده يمرکز جوانه درصد  الین یا رقم نام

8615  4/20  4/20  

8608  93/20  9/20  

843  3/17  3/17  

  86/16  86/8 دشت

  2/15  23/15  يکشور

 8/23  83/26 طارم
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  نتیجه گیري نهایی

هاي مطلوب زراعی مانند طول دوره رشد مناسب، مقاومت به رقم کشوري با داشتن ویژگی

ها و با میانگین عملکرد هشت تن خوابیدگی، کیفیت پخت و عطر و طعم مطلوب، متحمل به آفات و بیماري

هاي مازندران، گیالن، گلستان، خوزستان و فارس و با توجه به دامنه قابل کشت در استانشلتوك در هکتار 

یکی از ارقام جدید برنجی است که با ترویج و توسعه آن سطح زیر کشت قابل توجهی از اراضی شالیزار را 

  به خود اختصاص خواهد داد.

  ترویجیهاي  توصیه

هاي فنی زیر در مدیریت خزانه و کشوري رعایت توصیه براي رسیدن به پتانسیل بالقوه عملکرد رقم

  باشد.   می مزرعه ضروري

دولتی یا خصوصی هاي  انتخاب بـــذر سالم: بذرها بهتر است از بذرهاي گواهی شده که توسط شرکت-1

دستی شوند و یا از کشاورزان مطمئن و با تجربه تهیه شود. نیاز بذر به ازاي هر هکتار در نشاکاري  می تولید

  باشد.  می کیلوگرم 40کیلوگرم و در نشاکاري با ماشین نشاکار حداکثر 50حداکثر 

بوجاري بــــذر با آب و نمک و جدا کردن بذرهاي کامال پر از بذرهاي پوك و نیمه پر و سپس -2

  کامل بذر با آب تمیز جهت حذف نمک از سطح بذر يتشوسش

هاي بذرزاد برنج بویژه بیماري قارچی ژیبرال با  رل بیماريضد عفونی بذر: ضد عفونی بذر به منظور کنت-3

در هزار استفاده شود. به منظور  5تا  3هایی مانند کربوکسین تیرام، تیوفانات متیل تیرام به میزان قارچکش

ساعت در آب  24تاثیر بهتر سموم ضد عفونی کننده، بذرها بعد از بوجاري با آب نمک، ابتدا به مدت 

ساعت دوم از سموم توصیه شده براي  24درجه سانتی گراد خیسانده شده و در  25ماي حدود معمولی با د

ضدعفونی استفاده شود. در صورت استفاده از سم جدید ضدعفونی کننده نوردوکس، بعد از بوجاري با آب 

کامال کیلوگرم بذر  100گرم پودر نوردوکس با  130ساعت در آب معمولی خیسانده و سپس  24نمک ابتدا 

  درجه سانتیگراد قرار گیرد.  32مخلوط شده و براي جوانه زنی در جاي مناسب با دماي 

درجه  30جوانه دار کردن بذر: بعد از ضدعفونی، بذرها با پوشش مناسب و در مکانی با دماي حدود -4

هاي وان از دستگاهتزنی میانجام شود. براي تسریع در جوانهخوبی  بهزنی سانتیگراد قرار گرفته تا جوانه

درجه سانتیگراد و  40ژرمیناتور جهت تامین اکسیژن مورد نیاز و یا با آبپاشی با آب ولرم و با دماي حدود 

 هم زدن بذرها با دست استفاده کرد.به

سانتی  3به اندازه حدود یک میلی متر و ریشه اولیه حدود  هر بذرهاي  کشت مکانیزه برنج طول جوانهدر -5

. در بذرپاشی در خزانه سنتی طول جوانه نصف یا یک سوم طول بذر و ریشه اولیه تقریبا اندازه متر باشد

  طول بذر باشد مناسب است.
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مصرف علف کش در خزانه: مصرف علف کش در جعبه نشا به علت تراکم باالي بذر در جعبه توصیه -6

کش مانند بوتاکلر یا رونستار لیتر علفمیلی 30شود اما در خزانه معمولی و به روش نشاي دستی مقدار نمی

روز قبل از بذرپاشی و بعد  4تا  3ها بر اساس توصیه کارشناسان سازمان حفظ نباتات و یا سایر علف کش

  شود.  از آماده کردن نهایی خزانه توصیه می

برگی و  3مرحله  انتقال نشا به زمین اصلی: براي نشاي مکانیزه انتقال به زمین اصلی با ماشین نشاکار در-7

     .برگی صورت گیرد 4در روش نشاکاري دستی در مرحله 

  سانتی متر 15×30روش ماشینی ه سانتی متر و ب 20×20روش سنتی  ه فاصله نشاکاري: ب-8

 150تا  100کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و  150تا  100کیلوگرم اوره،  250هاي شیمیایی: مصرف کود-9

کیلوگرم سولفات روي در هکتار استفاده شود. الزم به ذکر است بر اساس  25و  کیلوگرم سولفات پتاسیم

گیرد توصیه مقادیر هاي معتبر خاکشناسی انجام میمیزان عناصر غذایی موجود در خاك که در آزمایشگاه

  تغییر نماید.  است فوق ممکن

درصد کود  50ود اوره و درصد ک 40روش مصرف کود: کل کود سوپر فسفات تریپل و سولفات روي،  -10

 50درصد کود اوره به همراه  25روز بعد از نشا،  20درصدکود اوره  25پتاس قبل از نشاکاري مصرف شود، 

  روز بعد از نشاکاري مصرف شود. 60درصد کود اوره  10روز بعد از نشاکاري و  40درصد کود پتاس 

ازهاي سمی از خاك تا سه هفته بعد از وري از آب و خروج گمدیریت آبیاري: براي افزایش بهره-11

روز قبل از  10متر و سپس آبیاري تناوبی تا سانتی 5نشاکاري آبیاري به صورت غرقابی با حداکثر عمق آب 

 برداشت برنج انجام گیرد.

هاي هرز در مزرعه با کاشت ماشینی بهتر است علف هرز در مزرعه: براي کنترل علفهاي  کنترل علف-12

روز بعد از نشاکاري استفاده شود. براي  7تا  5روز قبل از نشاکاري و در روش نشاي دستی  4 تا 3ها کش

لیتر در  3هایی مانند بوتاکلر (ماچتی) و یا رونستار به میزان از علف کش برگ هاي هرز باریککنترل علف

گرم  100تا  75میزان هایی مانند لونداکس به ها از علف کشهاي هرز برگ پهن و جگنهکتار و براي علف

  برند استفاده کرد. هرز را از بین میهاي  کش که طیف بیشتري از علفدر هکتار و یا از سموم جدید علف

توان از باشد که براي کنترل آن میمی نواري برنج ترین آفت برنج ساقه خوار مبارزه با آفات: مهم-13

هاي آلوده در رز حاشیه مزارع، از بین بردن بوتههاي ههاي مختلف زراعی (مانند از بین بردن علف روش

طبیعی مانند زنبور  دشمنانهاي نوري در مزرعه)، مبارزه بیولوژیک با استفاده از مزرعه و استفاده از تله

تریکوگراما و مبارزه شیمیایی با کاربرد سموم مورد تائید سازمان حفظ نباتات ایران استفاده کرد. در صورت 

کیلوگرم براي  20درصد) براي نسل اول و 10کیلو گرم سم دیازینون ( 15مقدار  توان می ینیاز به سمپاش

هاي فنی کارشناسان اقدام به کنترل این آفات پاشی و یا با سایر سموم موجود و طبق توصیهنسل دوم گرانول

  نمود.
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یماري پوسیدگی طوقه (ژیبرال) ها: این رقم به بیماري بالست مقاوم بوده ولی نسبت به بمبارزه با بیماري-14

و سوختگی غالف (شیت بالیت) کمی حساس است که براي کنترل بیماري پوسیدگی طوقه بهترین روش 

هاي باشد. براي کنترل بیماري سوختگی غالف استفاده از قارچکشضدعفونی بذر بر اساس توصیه فنی می

زان یک لیتر در هکتار در مرحله بوتینگ (آبستنی) اس به میزان یک کیلو در هکتار و یا تیلت به میرورال تی

  شود.یا شروع پر شدن دانه و در صورت نیاز در هر دو مرحله توصیه می

ها به رنگ زرد طالیی تغییر یابند و رطوبت شلتوك درصد از دانه 95مدیریت زمان برداشت: زمانی که -15

هاي صورت برداشت با کمباین حتما از کمباینباشد. در درصد برسد، زمان مناسب برداشت می 23به حدود 

هاي زنجیري) استفاده شود. تنظیم کمباین در زمان برداشت جهت مخصوص برداشت برنج (کمباین

جلوگیري از ریزش و کاهش ضایعات ضروري است. بعد از برداشت مستقیم برنج با کمباین حداکثر تا سه 

درصد برسد. در صورت خشک  14شلتوك به حدود  روز بعد از برداشت وارد خشک کن شده تا رطوبت

هاي مولد چپس از برداشت به علت رطوبت باالي شلتوك و دماي زیاد محیط قار سه روز تانکردن شلتوك 

آفالتوکسین فعال شده و منجر به تغییر رنگ برنج سفید به رنگ زرد (خالدار) شده که عالوه بر کاهش 

  م برخوردار نخواهد بود.استاندارد ه و قیمت برنج، از سالمت

   يگزارسپاس

دانشمند برجسته برنج جهان که برنامه اولیه اصالح این رقم را در موسسه تحقیقات  از دکتر کوش

هاي اجرایی که در المللی برنج (فیلیپین) انجام دادند و همه همکاران موسسات تحقیقاتی و سازمان بین

  شود. یمعرفی این رقم تالش نمودند تقدیر و تشکر م

  منابع 

هاي امیدبخش مقاوم برنج  ارزیابی الین. 1389 ، م.علیزاده ، ل وزارع، ا.، دریاباري، .، منصیري، .اسکو، ت

   .معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران.آمل :  خوار نواري به کرم ساقه

تحقیقات برنج کشور در  معاونت موسسه :آمل . معرفی دو رقم جدید با کیفیت مناسب1377. ااشراقی، 

   .مازندران

قارچ عامل بیماري بالست برنج و هاي  . مطالعه جدایه1383، ع. مومنی ، ج وزاد ،.، ماخوت، امان زاده، م.

  ارزیابی مقاومت ارقام در مازندران. دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.

هاي رشد، عملکرد، اجزاي ر ازت بر شاخص. بررسی فواصل بوته و مقادی1389. ، منصیري ص و حسینی،

معاونت موسسه تحقیقات  :آمل . 8410و  8405هاي امیدبخش برنج عملکرد و کیفیت پخت دانه الین

  .برنج کشور در مازندران
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با عملکرد و کیفیت مطلوب  IR66233-169-3-3گزارش معرفی و نامگذاري رقم الین . 1391نصیري، م. 

کاري شمال و سایر مناطق با شرایط اقلیمی مشابه در ایران. سازمان جهت کشت در مناطق برنج 

   .7/5/1391به تاریخ  41214تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي. شماره ثبت 

هاي منتخب کیفی ارسالی از ایري در مناطق  بررسی سازگاري الین .1389 .، ص.، حسینینصیري، م

  .مازندران -حقیقات برنج کشورموسسه ت آمل: معاونتمازندران.  مختلف استان

ومقایسه آن با  8405ترویجی معرفی الین برنج  -. طرح مشترك تحقیقی1388. ، صبیک نژاد و نصیري، م

  .مدیریت ترویج و مشارکت مردمی -ارقام رایج منطقه. سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران

ج ارسالی از ایري در آزمایش مقایسه ي برنها ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی الین .1383 .نصیري، م

   .معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران.آمل: عملکرد مقدماتی

 المللی اي بین هاي خوش کیفیت و معطر برنج در آزمایش مشاهده بررسی ارقام و الین .1382 .نصیري، م

  .معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران آمل:
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