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 چکیده
های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تولید محصول سالم و ارگانیک، طرح ملی در راستای سیاست

 1000و به فاصله حداقل  تارهک 10مساحت در قطعه زمینی به 1399لغایت  1395سال تولید برنج ارگانیک از 
کال، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع زراعی بایعدر ایستگاه تحقیقات  متر از سایر مزارع شالیزاری

ترین وجوه تمایز سیستم کشاورزی تولید برنج ارگانیک با . مهمشدطبیعی مازندان، با کشت برنج هاشمی اجرا 
زای زنده گیاهی است. غذیه و مدیریت کنترل عوامل خسارتریت تکاری مرسوم در نحوه مدیسیستم شالی

های های زراعی، ضدعفونی بذر و محلولپاشی خزانه با قارچزا با تولید نشاهای سالم )روشکنترل عوامل بیماری
 گر زیستی باکتریایی در زمین اصلی انجام شد. برای کنترل آفات،گر زیستی( و استفاده از عامل کنترلکنترل

های هرز اطراف مزرعه، نشا به مدیریت تلفیقی شامل شخم عمیق مزرعه بعد از برداشت محصول، حذف علف
 موقع در نیمه اردیبهشت، نصب تله فرمونی در طول دوره رشدی برنج، رهاسازی زنبور تریکوگراما و 

ماده سازی، تسطیح، شخم، های هرز شامل دقت در آگر زیستی باکتریایی بود. کنترل علفپاشی با کنترلمحلول
ای زمین، پوشاندن پالستیک روی مرزها، استفاده از بذر بوجاری شده، تنظیم عمق غرقاب و پادلینگ دو مرحله

آب و وجین بود. برای مدیریت تغذیه اقدام به کشت شبدر پس از برداشت برنج و استفاده از کودهای زیستی و 
جشنواره اولین روز و به پاس نتایج ارزشمند آن،  شدهارگانیک ج این طرح موفق به اخذ گواهی برن. شددامی 

 این مزرعه برگزار شد.  در16/5/1398مزرعه ملی ترویج و توسعه کشاورزی ارگانیک ایران در تاریخ 
 ، مدیریت تولیدارگانیک، برنج، کنترل بیولوژیک های کلیدی:واژه
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 مقدمه
)احمدی باشد میهکتار  214052و در استان مازندران  هکتار 623000سطح زیرکشت برنج در ایران حدود 

یریت تغذیه و که مد شدموجب  هرزهای زا، آفات و علفوجود عوامل بیماری، ذاییغنیاز  (.1398و همکاران، 
 مومسد مکرر کاربر ی بر استفاده از انواع کودهای شیمیایی ونزا در زراعت مرسوم برنج مبتکنترل عوامل خسارت

ز اها سبب معضالتی ها شود. این نهادهکشها و علفکشها، حشرهکشتنوع خطرناک از قبیل قارچشیمیایی م
خطر  هرا ب توانند سالمت جامعهقبیل آلودگی زیست محیطی و باقیمانده سموم در محصوالت غذایی شده و می

دم عگیاه و  المتیزی خاک و سبر مدیریت اکوسیستم، تمرکز بر حاصلخ اندازند. نظام تولید برنج ارگانیک مبتنی
های ز روشها بوده و اکشها و علفکش، آفتها، هورمونمواد شیمیایی مصنوعی ها واستفاده از نهاده

دی های راهبریاستسد. در راستای کنغیرشیمیایی از قبیل مبارزه بیولوژیک، کنترل زراعی و مکانیکی استفاده می
 1395سال  ارگانیک ازمحصول سالم و ارگانیک، طرح ملی تولید برنج وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تولید 

رنج طارم ببا کشت  ،کالهکتار در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع 10مساحت در قطعه زمینی به1399لغایت 
غذیه تدیریت مهای کاربردی . در این مقاله، ضمن بیان اجمالی مفهوم کشاورزی ارگانیک، روشاجرا شدهاشمی 

 رائه شدهرفته، اآمیزی مورد استفاده قرار گصورت موفقیتهخسارتزای گیاهی که در این طرح ب ترل عواملو کن
 است.  

 کشاورزی ارگانیک -1
 ها،کشکشاورزی ارگانیک سیستمی از تولیدات کشاورزی است که در آن کودهای شیمیایی، آفت"

ی تقویت کار گرفته نشده و براه ی مصنوعی بهای شیمیایهای رشد( و افزودنیها )تنظیم کنندههورمون
، کود وب زراعیهای غیرشیمیایی از قبیل تناهای هرز از روشها و علفحاصلخیزی خاک، کنترل آفات، بیماری

امی، ودهای دکهای هرز، ها و علفهای کنترل غیرشیمیایی آفات، بیماریسبز، مبارزه بیولوژیک و سایر روش
 (.1388 ،جعفری و همکاران ،2002سیاالبا و حاتم ) "شودمیکمپوست و غیره استفاده 

که دست  باشدکشاورزی ارگانیک دارای اصول چهارگانه به شرح زیر می کشاورزی ارگانیک: اصول    
 ها باور و تعهد داشته باشند: اندرکاران محصوالت ارگانیک باید به آن

 ه باشد.داشت سان، جانوران، گیاهان و خاک را مدنظرسالمتی ان ستیکشاورزی ارگانیک بای الف. اصل سالمت:
ها و حفظ و منطبق با اکوسیستم طبیعی بوده و با ایجاد زیستگاه یستیکشاورزی ارگانیک بای ب. اصل اکولوژی:

 تقویت تنوع زیستی، به تعادل اکولوژیک کمک کند.



65

مدیریت تولید برنج ارگانیک- دلیلی و همکاران  

احساس مسئولیت و تعهد و در کشاورزی ارگانیک باید سالمت و رفاه نسل حاضر را با  ج. اصل مراقبت:
های آینده، تامین کند. به عبارت دیگر، آینده کره زمین را راستای حفظ محیط زیست و اکوسیستم برای نسل

 فدای نسل امروز نکند. 
 مرتبطین ران وکشاورزی ارگانیک باید به نحوی عمل کند که منافع کلیه دست اندرکا د. اصل انصاف )عدالت(:

در  وه تامین ادالنطور عهلیدکنندگان، مصرف کنندگان، کارگران، بازرگانان و توزیع کنندگان ببا آن اعم از تو
 (.1388 ،راستای افزایش امنیت غذایی و کاهش فقر تالش نماید )جعفری و همکاران

 آب مورد استفاده  -1
 .شدامین یق ته عمآب مورد استفاده جهت آبیاری شالیزارهای مزرعه تولید برنج ارگانیک از دو حلقه چا

تایج آنالیز ننشان داده شده است.  2و  1های ی آب مورد استفاده در جدولینتایج برخی از خصوصیات شیمیا
وده ولی بها مناسب این آب SARو  pH(، Ecها حاکی از آن است که میزان هدایت الکتریکی )کیفی این آب

واسطه ه های عمیق بکربنات آب چاهباال بودن بی باشد.ها نسبتا زیاد میآن (3HCO-میزان بی کربنات )
وزیع لیزار تکه این آب در سطح گسترده در شاجا های در عمق، امری طبیعی بوده و از آنهای خاص آبویژگی

ه را ب ندانیچکربنات آن کاسته شده و مشکل گیرد، از میزان بیشده و مستقیما در معرض هوای آزاد قرار می
 شت. دنبال نخواهد دا

 
در  کینطرح برنج ارگاجهت آبیاری شالیزارهای  1برخی از خصوصیات شیمیایی آب مورد استفاده چاه شماره  -1جدول 

 کالعیبا یزراع قاتیتحق ستگاهیا
Ec pH  Ca++ Mg++ Na+ K+ Cl- SO4

= CO3
= HCO3

-  SAR 
µS/m   میلی اکی واالن در لیتر   
1130 1/7   15/4  85/4  97/2  029/0  97/2  6/1  0 7  6/1  

 
در  کینطرح برنج ارگاجهت آبیاری شالیزارهای  2برخی از خصوصیات شیمیایی آب مورد استفاده چاه شماره  -2جدول 

 کالعیبا یزراع قاتیتحق ستگاهیا
Ec  

pH 
 Ca++ Mg++ Na+ K+ Cl- SO4

= CO3
= HCO3

-   
SAR µS/m  میلی اکی واالن در لیتر  

778 6/7   12/3  38/2  31/4  095/0  42/2  0 0 8  1/2  
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 یه ذمدیریت تغ -2
ن داده شد. با نشا 3( در جدول Puddlingسازی زمین و عملیات گلخرابی )نتایج آزمون خاک قبل از آماده     

 اسب بودهتا منتوجه به نتایج آزمون خاک میزان ماده آلی خاک، فسفر، پتاسیم و روی قابل جذب این خاک نسب
ننده کهای تثبیت کاربرد کودهای زیستی آزاد کننده فسفر و یا کودهای زیستی حاوی باکتریتوان با لذا می

 د. ین کرآزادزی نیتروژن و تحریک کننده رشد تا حدودی نیاز غذایی به عناصر فسفر و نیتروژن را تام
 

 ه تحقیقاتبرخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای طرح برنج ارگانیک در ایستگا -3جدول 
 کالزراعی بایع

pH EC Sand Silt Clay بافت TNV OC OM  Zn P K 
 ds/m میلی گرم درکیلوگرم  درصد  درصد 

4/7 72/0 4 43 53 Silty 
clay 5/21 42/1 30/2  2/1 5/9 351 

 
ی هررایبرراکتر از نیازهای غذایی برنج در کشت ارگانیک از اهمیت زیادی برخوردار است. تامین     

م را نا Pseudomonasو  Azospirillum ،Azotobacter ،Bacillusتوان می ریزوسررفری محرررک رشررد گیرراه
نند ما تلفیازوکارهای مخاز طریق س موجب افزایش رشد و عملکرد محصوالت مهم زراعی هرا،این باکتری برد.

ریک تح ها سببیوتیکبسرنتز آنتی و سیدروفورها های گیاهی، حل کردن فسفر نرامحلول، تولیدپاتوژن کاهش
یزوسفر های فلورسنت جدا شده از رسکه سودومونا ه استمشخص شد(. 2009)رمضانپور،  دشونرشد گیاه می

شاهد  تیمار داری باعث افزایش رشد، عملکرد و جذب عناصر غذایی گیاهان در مقایسه بابرنج به طور معنی
ورت زیر اقدام برای مدیریت تغذیه برنج ارگانیک در سه مرحله به ص .(2010)رمضانپور و همکاران،  شوندمی
 :شد

ل واخر فصاخاک، شبدر در اوایل فصل پاییز کشت و  نیتروژنبرای افزایش میزان  الف. دوره قبل از نشا:
 و پوسیده کامالً تن در هکتار کود حیوانی پنج. بعد از زیر و رو کردن شبدر، مقدار شدزمستان با خاک مخلوط 

 زمان با آماده سازی زمین، یک تن ورمی کمپوست در هکتار استفاده شد. هم
با و  نیتروژن: ازتوباکتر و آزوسپیریلومهای تثبیت کننده از باکتری ب. زمان آماده سازی بذر برای خزانه:

-ین باکتریصد کیلوگرم بذر( استفاده شد. ابه ازای هر یک لیتر یکدرصد ) یک( به میزان CFU/g 810شمارش 

، در گرمخانه اشاره شدههای بذرها پس از تلقیح توسط باکتریکنند. تر میها شرایط را برای جوانه زنی مساعد
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های نشاء حاوی دو . بستر کاشت نشاء در سینیشدندهای کاشت و سپس وارد سینی شدهدار جوانه مکانیزه
 ی شده با گوگرد بود.قسمت خاک بافت سبک )لومی شنی( و یک قسمت کمپوست آلی غن

 24ه مدت ب لومیریازتوباکتر و آزوسپقبل از انتقال نشاءها به زمین اصلی، محلول حاوی باکتری  ج. استارتر:
  .شدساعت به صورت استارتر در آب آبیاری مصرف 

 500ن )به میزا سپانتوآ و پسودومونا هایدهی برنج از باکتریزنی و ساقهدر مرحله پنجه . در زمین اصلی:د
 (یتر در هکتارلبه میزان یک ) لومیریازتوباکتر و آزوسپ همچنبین (،CFU/g 810میلی لیتر در هکتار با شمارش 

 استفاده شد. 
 زا مدیریت عوامل بیماری -3

ست شوند که بالای سبب آلودگی برنج میهای مختلفی از قبیل بالست، پوسیدگی طوقه و لکه قهوهبیماری
زا نقش ماری(. مدیریت عوامل بی1398 ،باشد )خسروی و همکاراناری این گیاه زراعی میترین بیمبرنج مهم

ا در زماریارگانیک دارد. جهت مدیریت عوامل بی محصوالت مهمی در تولید محصوالت کشاورزی بویژه تولید
 کشت برنج ارگانیک، دو استرانژی مهم در نظر گرفته شد.

قارچ  زیستی گرتوسط عامل کنترل هام بود که در این ارتباط ابتدا بذرهای سالتولید نشا استراتژی اول: 
ای زماریونی شدند. این عامل بیولوژیک برای پیشگیری و کنترل عوامل متعدد قارچی بیفتریکودرما ضدع

انسیونی از ساعت در سوسپ 24به مدت  ها. در این روش بذر(1383)پاداشت و همکاران،  گیاهی کاربرد دارد
به ازای  ر هر گرمپروپاگول د 1110الی  810با شمارش  کیلو ماده بیولوژیک یک) داده شدندتریکودرما قرار قارچ 

ین دند. در اشصورت یکنواخت توزیع  های نشا بهدار شدن روی سینی(. بذرها پس از جوانهکیلو بذر 100هر 
-ی سینینیز رو گر زیستی فوقل کنترلزای بذرزاد و نیز مرگ گیاهچه از عاممرحله جهت کنترل عوامل بیماری

پروپاگول  1101الی  810با شمارش  ماده بیولوژیکیک لیتر سوسپانسیون حاوی دو گرم  های نشا استفاده شد )
ها در شرایط نیهر سینی( و در نهایت با خاک مناسب پوشیده شدند. پس از قرار گرفتن سیبه ازای  در هر گرم

له ه دو مرحر ادامدهای اصلی زیر پالستیک انتقال داده شدند و های نشا به خزانهها، سینیمناسب و رشد گیاهچه
چه های مرگ گیاه( با تریکودرما صورت گرفت که هم در کنترل بیماریلیترپروپاگول در هر  810محلول پاشی )

وبی خرشد  ازهای برگی موثر بود. با رعایت این اصول نشاهای تولید شده سالم و و هم در مدیریت بیماری
 برخوردار بودند.
ترین بیماری برنج بود که بخشی از آن در مرحله عنوان مهممدیریت بیماری بالست، به استراتژی دوم:

گر ای انجام شد اما اقدامات مهم در زمین اصلی اجرا شد که برای مدیریت این بیماری از عامل کنترلگیاهچه
این هکتار( استفاده شد.  هر گرم برای 200) CFU/g 810مارش با شباسیلوس سوبتیلیس  زیستی باکتریایی
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باکتری یک میکروارگانیسم غالب خاک است که به دلیل توانایی در تولید ترکیباتی با خواص ضدمیکروبی مانند 
باشد. مبارزه بیولوژیک بیماری بالست با زای گیاهی موثر میلیپوپیپتیدهای ضدقارچی، علیه عوامل بیماری

م بیماری روی برگ و دومین مرحله یدر اولین مرحله با مشاهده اولین عال باسیلوس سوبتیلیسه از استفاد
های مبارزه گر زیستی، سایر روشها انجام شد. الزم به ذکر است عالوه بر عوامل کنترلزمان با ظهور خوشههم

تفاده از سیلیس معدنی، تنظیم تاریخ های هرز میزبان عامل بیماری، اساز قبیل استفاده از بذر سالم، حذف علف
 زا داشتند.کاشت و ... نقش مهمی در مدیریت عوامل بیماری

 
 ها در برنج ارگانیک مدیریت کنترل بیماری -1شکل

 
 مدیریت آفات  -4

ای، زنجرک برنج، نقطه  تک پرهخوار، شبکرم سبز برگ برنج،  نواری خوارساقه  حشرات مختلفی از قبیل
د )براری شونها در شالیزار سبب خسارت میملخ و طوقه برنج و آبدزدک، مگس خزانه برنج، سرخرطومی ریشه

مدیریت ( که 1390 ،باشد )طبری و همکارانترین آفت برنج میخوار نواری برنج مهم(. ساقه1395 ،و بریمانی
های مختلف مدیریت تلفیقی کارگیری روشه نج ارگانیک در قالب بآمیز آن در برنامه تولید برکنترل موفقیت

منظور از بین بردن الروهای به( شخم زدن مزرعه بعد از برداشت محصول در پاییز 1 بود: آفات به شرح زیر
های هرز اطراف مزارع به ( از بین بردن علف2، خسارت آفت در سال آتی گذران و کاهش جمعیتزمستان

( 4زده شده در زمستان، ( غرقاب نمودن زمین شخم 3گذرانی الرو آفت در پاییز، های مهم زمستانعنوان کانون
( استفاده از سیلیس معدنی برای 5، با هدف کاهش خسارت نسل دوم آفت موقع در نیمه اردیبهشتنشا به
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( نصب تله 7ن دار، زیستی نیتروژ دقت در کاربرد کودهای( 6افزایش مقاومت گیاه در مقابل آفت در بهار، 
ی نر هاپرهشبو اخالل در جفتگیری  ی نرهاپرهشبفرمونی برای مونیتورینگ و همچنین جلب کردن و کشتن 

مرحله  چهار هفتگی ( رهاسازی8، منظور کاهش تعداد تخم بارور آفته ب در طول دوره رشدی برنج و ماده
برای از بین بردن  تریکوکارت در هکتار( 200رحله )شروع رهاسازی هفته اول خرداد، هر م زنبور تریکوگراما

و به فاصله یک  زمان با ظهور الروهای ریز)همتی بی پاشی دو مرحله با باکتری( محلول9خوار و ساقهآفت تخم 
 خوار. ساقه آفتبرای کشتن الرو دیگر( هفته از هم

خوار بیل ساقهقی از ید تخم آفاتیاما پارازیتوزنبورهای تریکوگرچندین گونه از  :ید تریکوگرامایزنبور پارازیتو
بب ( سمحصول گونه خسارت بهتغذیه از تخم آفت )قبل از بروز هیچ با باشند. این زنبورهاواری برنج مین

حاوی  هایتشوند. کارد. زنبورهای تریکوگراما در انسکتاریوم پرورش داده میشونکنترل بیولوژیک آفت می
 کنند.شناسی آفت، در مزارع نصب میدر زمان مناسب با توجه به زیسترا  (تریکوکارت) زنبور

رو کننده الترین عامل تلف( مهمتیبیی باسیلوس تورینجینسیس )ها، گونهاز میان باکتری تی:باکتری بی
که از برگ  وقتی که باکتری توسط الرو حشراتی (.1395باشد )صادقی و همکاران، های آفت برنج میپرهشب

احشای  امحا و باعث فلج تولید شده توسط باکتری سمشود، یاهانی که آلوده به این باکتری هستند خورده میگ
ه کاهش و منجر بیه الردر نهایت الرو از تغذیه باز مانده و حتی اگر الرو سریعاً کشته نشود عدم تغذالرو شده و 

رات مفید در حش و کندیار اختصاصی عمل میبس یتیبباکتری شود. خسارات وارده به محصوالت کشاورزی می
را روی  ن باکتریتوان با اطمینان خاطر ایکند. بنابراین میداران بیماری ایجاد نمیو انسان و سایر مهره

 وبی دیگرامل میکرتر آن نسبت به عوتاثیر سریع یت یب کار برد. از مزایای دیگر باکتریمحصوالت کشاورزی به
 وقابلیت  ش خورشیدبنفی ماوراءهای این باکتری در مقابل تابش طوالنی اشعهور و کریستالباشد. البته اسپمی

 (. 1374 ،دهند )کاظمیاثرات خود را از دست می
حشره  ها مواد شیمیایی رابطی هستند که موجب برقراری ارتباط بین اعضای یک گونهفرومونفرومون: 

زایای کاربرد م کنند.دریافت می راآنکنند و حشرات نر ترشح میمون جنسی ود. معموال حشرات ماده فرشونمی
تر از ا راحته( کار با آن2 ،کنند( خیلی اختصاصی عمل می1: عبارتند از ها در مدیریت کنترل آفاتفرمون
ش ( موجب کاه4 ،( روی حشرات غیر هدف اثر سو ندارند3 ،های دیگر مدیریت کنترل آفات استروش

 . (1990)بیوور و همکاران،  سازی محیط زیست ندارند( نقشی در آلوده5 ،شوندمصرف سموم می
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 خوار در برنج ارگانیکساقهآفت مدیریت کنترل تلفیقی  -2شکل 

 

 های هرز مدیریت علف -5
رسالم و سوروف، اویا هاترین آنشوند که مهمهای هرز مختلفی در مزرعه برنج سبب خسارت میعلف     

نی بر پیشگیری، های هرز در برنج ارگانیک مبت(. مدیریت کنترل علف1388 ،باشند )زند و همکارانبندواش می
 مبارزه زراعی و مبارزه مکانیکی بود.

ها به مزارع د، بهتر است از ورود بذر آنننمو نمای در مزرعه رشد و های هرزعلف قبل از اینکه :پیشگیری
رود بایستی کار میه بذری که برای کاشت ب (1 :باشدجلوگیری شود و برای این کار اقدامات زیر الزم می

های هرز این، از کودهای آلی آلوده به بذر علف بوجاری شده و فاقد هر گونه بذر علف هرز باشد. افزون بر
رای این منظور باید از کودهای آلی کامالً پوسیده که در شرایط مناسب نگهداری شده است ب .استفاده نشود
برای  (3 ،هرز همراه با نشاء به زمین اصلی وارد نشود( در موقع انتقال نشاء به زمین اصلی علف2 ،استفاده نمود

( 4 ،ها پاک کردها را از وجود این علفد، همیشه باید مسیر جویشوتوسط آب منتقل ن هرز هایعلف که بذرآن
هرز است که در پاییز مانع ورود حیوانات به این محل شد، چون در پاییز فضوالت و پاهایشان آلوده به بذر علف

ه ی هرز به مزرعه جلوگیری بها( از ورود وسایل و ماشین االت آلوده به بذر علف5 ،در بهار سبز خواهند شد
 وجین شده در داخل مزارع خودداری شود. های هرزعلف( از باقی گذاشتن بقایای 6 ،عمل آید

این  .دموقع و به طور دقیق انجام شوه عملیات و مراحل مختلف آماده کردن زمین اصلی برنج ب مبارزه زراعی:
زیادی خواهند داشت. شخم اول در پاییز انجام شود تا  تأثیر های هرزعلف عمل در کم کردن و یا از بین بردن

موجب از بین رفتن بذر سوروف شده و از طرف دیگر، چنانچه شخم عمیق و با فاصله انجام گیرد سبب 
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نباشد.  خاک ها قادر به خروج ازآن جوانه قرار گرفته و خاک در عمق زیاد های هرزعلف بذر د کهشومی
های هرز بسیار تواند در کاهش جمعیت علفروز از هم می 20ای و با فاصله حداقل دو مرحله خرابیگل

برنج دارد. در صورتی که زمین را در  های هرزعلف غرقاب کردن شالیزار نقش مهمی در کنترل سودمند باشد.
ها موجب اول بهار، قبل از کاشت و بعد از کاشت نشاء به صورت غرقاب باشد، وجودآب زیاد در داخل کرت

خواهد  های هرزعلف بخصوص سوروف شده و از این راه کمک زیادی به کم شدن های هرزعف کاهش رشد
الی  سهبیرون نزند. خصوصا که از بعضی نقاط آن خشکی طوریه ب شودشد. شالیزار صاف و کامالً تسطیح 

زدن پیدا نکند. با تنظیم  جوانه هرز فرصتاز نشاء کاری شالیزار به تناوب خشک نشود تا علف هفته بعد چهار
ها باید با پالستیک پوشانده شده روند. کرتاز بین می های هرزعلف سانتیمتر اکثر 10تا  پنجعمق عمق آب به 

مزرعه جلوگیری شود. ضمن این که عمل فوق در مدیریت آب نیز و انتقال آن به  های هرزتا از رویش علف
  نقش مهمی دارد.

روز  20ا ت 15ول های هرز با وجین و به وسیله کارگر در دو نوبت، نوبت ااز بین بردن علفمبارزه مکانیکی: 
ها با یفدرهای هرز بین روز بعد از نشا کاری. کنترل علف 35تا  30بعد از نشا کاری و نوبت دوم حدود 

رز و کاهش تعداد های هروز پس از نشا نیز در کنترل علف 30تا  20در فاصله  روتاری وجیناستفاده از دستگاه 
 کارگر برای وجین بسیار موثر خواهد بود.

 
 های هرز در برنج ارگانیکمدیریت کنترل تلفیقی علف -3شکل 
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 نتیجه گیری نهایی
جمعیت  زای گیاهی، توانستیم ضمن مهاراجرای مدیریت غیرشیمیایی تغذیه و کنترل عوامل خسارتبا 

ارم طرد برنج های هرز، به عملکرد قابل قبولی دست یابیم. متوسط عملکها و علفزای آفات، بیماریخسازت
برنج  یلوگرمک 2400یک )عملکرد برنج غیرارگاندرصد  79( معادل برنج سفید کیلوگرم در هکتار1900ارگانیک )

ت یت و قیم(، کیفهای شیمیایی )از قبیل کود و سمدر هکتار( بود، که عالوه بر حذف هزینه تامین نهاده سفید
 مهم این وردهایکند. افزون بر این، از دستاباالتر برنج ارگانیک، این اختالف عملکرد را بخوبی جبران می

حصوالت توسعه و ترویج دانش تولید مو  فزایش سالمت غذاییهای زیست محیطی و اپژوهش کاهش آالینده
ی ستاوردهادد. از باشگر زیستی در اکوسیستم زراعی شالیزار میسالم و ارگانیک و افزایش فعالیت عوامل کنترل

 کشاورزی ن و توسعهکاراهای تحقیقاتی، افزایش دانش فنی شالیانتقال یافتههای توان در برنامهاین پروژه می
اس پو به  هشدمند شد. این طرح موفق به اخذ گواهی برنج ارگانیک ای و ملی بهرهارگانیک در سطح منطقه

 ر تاریخداولین روز مزرعه ملی ترویج و توسعه کشاورزی ارگانیک ایران  ، جشنوارهنتایج ارزشمند آن
 در این مزرعه برگزار شد.16/5/1398

 
 هکتاری برنج ارگانیک مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مازندران 10مزرعه  -4شکل 
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 توصیه ترویجی
  تغدیه:مدیریت الف. 

تن در هکتار  5. مقدار شودشبدر در اوایل پاییز کشت و اواخر زمستان با خاک مخلوط  دوره قبل از نشا: -1
 د. وش تفادهمین، یک تن ورمی کمپوست در هکتار اسزمان با آماده سازی زکود حیوانی کامالً پوسیده و هم

  .ازوسپیریلوم ازتوباکتر و هایاستفاده از باکتری :زمان آماده سازی بذر برای خزانه -2
 نجه زنی ور مرحله پدپانتوآ و پسودوموناس ، ازوسپیریلوم، های ازتوباکتراستفاده از باکتری در زمین اصلی: -3

 .دهی برنجساقه
 زا عوامل بیماری ب. مدیریت

  پاشی خزانه.استفاده از قارچ تریکودرما برای ضدعفونی بذر و محلول تولید نشاهای سالم: -1
زمان هم وزرعه مم بیماری در یاستفاده از باسیلوس سوبتیلیس با مشاهده اولین عال مدیریت بیماری بالست: -2

 ها.با ظهور خوشه
 ج. مدیریت آفات 

( 3رع در پاییز، های هرز اطراف مزااز بین بردن علف( 2د از برداشت محصول در پاییز، ( شخم زدن مزرعه بع1
از سیلیس معدنی  ( استفاده5( نشا به موقع در نیمه اردیبهشت، 4زده شده در زمستان، غرقاب نمودن زمین شخم

مچنین جلب هو  یابیرد( نصب تله فرمونی برای 7دار، زیستی نیتروژن دقت در کاربرد کودهای( 6در بهار، 
زنبور  مرحله چهار( رهاسازی 8کردن و کشتن نرها و اخالل در جفتگیری آفت در طول دوره رشدی برنج، 

 حله با باکتریپاشی دو مر( محلول9خوار در بهار و تابستان و ساقه آفتتریکوگراما برای از بین بردن تخم 

 ساقه خوار برنج.  آفتبرای کشتن الرو  تیبی
  های هرزعلفریت مدید. 
( عدم 3هرز.(  کشت نشای فاقد علف2، هرزاستفاده بذر پاک و بوجاری شده و فاقد بذر علف (1 :پیشگیری -1

( عدم ورود وسایل و 5عدم ورود حیوانات به مزرعه در پاییز و زمستان،  ( 4ها در مسیر جوی هرزوجود علف
وجین شده داخل  های هرزعلفی از باقی گذاشتن بقایای ( جلوگیر6های هرز االت آلوده به بذر علفماشین

 شالیزار.

 موقع شالیزار سازی بهتسطیح و آماده مبارزه زراعی: -2
 وجین در دو نوبت و همچنین استفاده از دستگاه پاور تیلر. مبارزه مکانیکی: -3
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 منابع
-97ورزی سال زراعی . آمارنامه کشا1398دی، ح.، عبادزاده، ح.، حاتمی، ف.، عبدشاه، ه و کاظمیان، آ. احم     

 فحه.  ص 95، جلد اول: محصوالت زراعی. معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، 1396
زارت جهاد ی کاربردی و. حشره شناسی و آفات برنج. موسسه آموزش عالی علم1395براری، ح. و بریمانی ح. 

 صفحه. 176کشاورزی. 
ه. علوم کشاورزی . مطالعه کنترل بیولوژیک بیماری بالست در شرایط مزرع1385پاداشت، ف و ایزدیار، م.      

 ..84-92(: 6)13و منابع طبیعی، 
خاک های  تاثیر میکرو ارگانیسمهای آنتاگونیست. 1383پاداشت، ف.، منصوری جاجایی، ش و روحانی، ح.      

علوم آب و خاک )علوم و فنون کشاورزی و منابع  شالیزار گیالن روی عامل بیماری پوسیدگی طوقه برنج.
 .221-223(: 1) 8، طبیعی(

ارگانیک.  آشنایی با اصول کشاورزی .1387دوازده امامی، س. و  جعفری، ا.، محلوجی، م.، صلحی، م     
 صفحه.   36انتشارات سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، مدیریت ترویج و نظام بهره برداری، 

ای تولید نشا های بذرزاد برنج بر. مدیریت بیماری1398خسروی، و.، نعیمی، ش.، رستمی، م و نبی پور، ع. 
 . 13-19: 1سالم. مجله ترویجی شالیزار. 

بر آخرین  . مروری1388 ، ا.، باغستانی، م.ع.، نظام آبادی، ن.، معین باشی معینی، م و هادی زاده، م. ه.زند     
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