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 چکیده
د است. در مزرعه هوشمن یمورفولوژ قیدق یهابر اساس داده یزراعبه حیصح تیریبرنج، مد دیتول شیمؤثر در افزا یاز راهکارها یکی

در ارقام اصالح شده و محلی  یشیو زا یشیتفاوت در طول دوره رشد رو ییجهت شناسا قیدق یهابرنج کشور، داده قاتیموسسه تحق

 یهاداد. داده هیبه کشاورزان ارا یترقیدق یزراعبه یهاهیتوص توانیچند ساله، م یهاداده هیتجز جیمورد استفاده قرار گرفته و بر اساس نتا

دف با ه یو هاشم الریگ در طول دوره رشد در ارقام آنام، ژهیو یتوسط سنسورها ،یمتوال یسه فصل زراع یط یو مورفولوژ یطیمح قیدق

تر کم یهاشم و الرینشان داد که طول دوره رشد در رقم آنام نسبت به ارقام گ جیثبت شد. نتا ،یفن یهاهیوصت هیارقام و ارا نیا نیب سهیمقا

و  رالیارقام اصالح شده گ نیثبت شد. همچن ازیمورد ن یو دما یلوکس نور زانیبر حسب روز و م قیبود. طول دوره رشد به صورت دق

 تر¬اول فصل در خزانه متحمل ینسبت به سرما ،ینسبت به رقم محل تر¬نییپا یدما رکامل کردن مراحل مختلف رشد د لیدل¬آنام، به

ند روز پس در خزانه داشته و چ یشتریارقام سرعت رشد ب نیا یروز زودتر انجام داد. از طرف 7تا  5ارقام را  نیا یبذرپاش توان¬یم و بوده

و آنام  الریباالتر بود. در ضمن برگ ارقام گ زین ها¬آن یبرگ و کنوپ یاداشتند و دم ینسبت به رقم محل یتر¬عیاستقرار سر یاز نشاکار

 یشیدوره زا یو ابتدا یشیاواخر دوره رو ژهیوها در طول دوره رشد بهبرگ آن یداشته و دما یشتریب ینگیسبز ،ینسبت به رقم هاشم

 یمواد فتوسنتز رت¬شیگرفت، امکان انتقال ب جهینت توان¬یم الریباالتر برگ در ارقام آنام و گ یبود. با توجه به دما یاز رقم هاشم تر¬شیب

 که¬یطور¬انجام شده به یشتریکودها با دقت ب طیتقس شود¬یم هیطول دوره رشد وجود دارد. لذا توص یانتها در ها¬از ساقه و برگ به دانه

دارند،  یرت¬شیتعداد دانه در خوشه ب ،یبه رقم هاشم نسبت الریکند. ارقام آنام و گ دایکاهش پ الریانه پوک در خوشه ارقام آنام و گتعداد د

باشد،  یکاف زانیدر خاک به م ییلذا اگر مواد غذا باشند،¬یدوره رشد را دارا م یدر انتها ییدر انتقال مواد غذا یتر¬شیب ییتوانا یاز طرف

و  یزراع میکودها بر اساس تقو طیو تقس یزراع صلف یداشته باشند. انجام آزمون خاک در ابتدا یتر¬شیعملکرد ب توانند¬یقام مار نیا

سه  نیا یرو قیدق یها¬داده هیتجز جیموثر خواهد بود. در مجموع نتا اریبس الریارقام آنام و گ یخاک در حصول عملکرد حداکثر طیشرا

 توانند،¬یدر خاک م ییغذادارند و در صورت وجود مواد  یتر¬شیاول فصل تحمل ب یو آنام به سرما الریرقم نشان داد که ارقام گ

 نیشد اطول دوره ر ط،یروزانه مح یو دما یافتینور در زانیعملکرد را داشته باشند. در ضمن با استفاده از ثبت روزانه م لیحداکثر پتانس

 باشند¬یم زودرسارقام درگروه ارقام  نی. الزم به ذکر است همه اباشد¬یم تر¬زودرس همه از آنام رقم ها،¬آن نیه و در بارقام ثبت شد

 اند.شده سهیو نسبت به هم مقا

 طول دوره رشد ،یزراع تیریبرنج، مد واژگان کلیدی:

 

 بیان مساله

 کاهش دلیل هب برنج سنتی کشت زیرا باشد،میبه سمت کشت مکانیزه  تغییر مستلزم شالیزار و برنج حوزه در کشاورزی

 شالیزارها حوزه در هوشمندسازی طرفی از. با مشکالت زیادی روبرو خواهد شد مدتدراز در مالکی خرده و کارگری نیروی

با  ژاپن در برنج شالیزاری مزارع از هکتار هزاران کهطوریبه شده، اجرایی موفقیت با ژاپن نظیر پیشرفته کشورهای توسط

 پیش در زیادی راه زمینه این در ما کشور است بدیهی . (2112)کروفت،  شودمی داشتبر و کشت  هوشمندسازی تکنولوژی 
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 زارشالی مزرعه از مورفولوژیکی و محیطی دقیق اطالعات وجود شالیزار هوشمندسازی جهت امور ترینزیربنایی و اولین. دارد

 و حیطم از آنالین و دیجیتال دقیق اطالعات کلی طوربه. باشدمی کشت تحت غالب ارقام و ایران اقلیمی شرایط با متناسب

 مزرعه به مراجعه تعداد به محدود شالیزار از پژوهشگران اطالعات. (2121)آلفرد و همکاران،  نیست دسترس در شالیزار مزرعه

 همزرع در تردد شالیزار، خاص شرایط به توجه با طرفی از. شودمی پرداخته داده آوریجمع به مزرعه در که است زمانی مدت و

 طول در نیاز مورد مورفولوژیکی و ایمزرعه هایداده آوریجمع لذا. شد خواهد گیاه به صدمه و ریشه بافت به آسیب موجب

 الینآن و روزیشبانه صورت به اطالعات این کهطوریبه دارد، مزرعه داخل شده نصب دقیق ابزار به نیاز برنج گیاه رشد دوره

 موجود ابزارهای همه یا و نبوده دسترس در هاداده برخی برای دقیق ابزار. (2121)ستی و همکاران،  باشند ارزیابی قابل و ثبت

 هوشمند، هبست یک ساخت پیشنهاد ،مورفولوژی و محیطی دقیق هایداده آوریجمع منظوربه لذا. نیست دسترس در بسته یک در

 است کرذ به الزم. است شده داده موسسه تحقیقات برنج کشور )رشت(مزرعه پژوهشی  در هاداده آنالیز و بسته کالیبراسیون

 محلی و شده اصالح ارقام تفاوت در طول دوره رشد رویشی و زایشی در دقیق مقایسه برای صرفاً اول فاز در پروژه این نتایج

 تواندمی تکمیلی فازهای در وبوده   به کشاورزان زراعی و فنی هایالعملدستور اصالح و مورفولوژیکی صفات کلیه نظر از

 ها با هدفباشد، که البته همه این کودپاشی و سمپاشی آبیاری، جمله از زراعی امور از بسیاری و اتوماسیون هوشمندسازی مبنای

 شافزای نتیجه درزراعی و غربال ارقام بر اساس خصوصیات زراعی و های بهکاهش صعوبت کاری، دقت و سرعت در توصیه

 ارقام اصالح شده و محلی زراعیهای کاربردی در مدیریت باشد. در این مقاله توصیهمی در واحد سطح و افزایش تولید عملکرد

 باشد.ها میکه یکی از نتایج ترویجی حاصل از این ارزیابی شوده مییهای دقیق ارابر اساس داده

 معرفی دستاورد

 حیط،م دمای گیاه، کانوپی دمای قبیل از برنج مزرعه از هاداده آوریجمع بسته یکاندازی راه و ساخت پیشنهاد پروژه این در

 از کاربر لخواهد زمانی بازه در یا هفتگی یا روزانه صورته ب گیاه پیوسته رشد تصویر خورشید، تابشی اشعه میزان برگ، دمای

 که طوریهب است؛ شده داده برنج مزرعه در تصویر، پردازش کمک به سبزینگی میزان و ثابت جهت تعیین ارتفاع بوته، محل

 را به صورت کمی دارد.  مقادیر گیریاندازه توانایی پیشنهادی سیستم

( دجدی شده اصالح رقم دو و محلی رقم یک) متفاوت برنج رقم سه با تحقیقاتی متری هزار سه مزرعهها از جمع آوری داده

  .شدند آنالیز سپس و ذخیره سرور در رشد دوره طول در هاداده. انجام شد

 صورتهبمورد مطالعه  هر سه رقم برنج فنولوژیکی ثبت خصوصیات ،در این پروژه های این دستگاهترین قابلیتاز مهم

هاشمی  رقمدر  زمان شروع تشکیل خوشه اولیهتا  بذرپاشیدست آمده نشان داد که تعداد روز از ابتدای نتابج به. بود آنالین

و آنام نسبت ارقام گیالر  در گلدهیدرصد  51زمان شروع تشکیل خوشه اولیه تا تعداد روز از  بود. آنام و. گیالرتر از ارقام باال

نشان داد که تعداد روز از ابتدای بذرپاشی تا های هوشمند طورکلی نتایج حاصل از ثبت دستگاهبهبود.  کمتربه رقم هاشمی 

و آنام ارقام گیالر  در ترتیببه رسیدگی فیزیولوژیک گلدهی ودرصد  51خوشه،  ظهورله مراحل مختلف فنولوژیکی از جم

با تعیین مراحل فنولوژی در هر منطقه و دانستن نیاز حرارتی هر مرحله فنولوژی و کل دوره  بود. ترکم نسبت به رقم هاشمی

ت، موقع، زمان مناسب برداش تاریخ کاشت مناسب، آبیاری بهزراعی کشاورزان از جمله توان بسیاری از مسایل بهرشد گیاه، می

م مورد رقرا از  عملکردترین رقام مناسب در بهترین زمان ممکن انجام و بیشها و انتخاب ازمان مناسب مبارزه با آفات و بیماری

 هادادهاز این باشد. ثبت دما در مراحل مختلف رشدی می ،یکی از خصوصیات مهم دستگاه هوشمندسازی نمود. دریافت نظر

به رقم  تر نسبتدلیل کامل کردن مراحل مختلف رشد در دمای پایینتوان نتیجه گرفت که ارقام اصالح شده مورد مطالعه بهمی

 اشمیهبنابراین کشاورزان با کشت ارقام آنام و گیالر نسبت به رقم   توانایی کاشت چند روز زودتر را خواهند داشت. هاشمی
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شاهد خواهند بود. البته کاشت زودهنگام برنج و تری را نشاهای قویتر به دمای پایین ابتدای دوره رشد، بیش لتحمدلیل به

م تقویم های آب و نیار به تنظیعالوه بر محدودیت تر در انتهای دوره رشد برای کشاورزان بسیار حیاتی است. زیرابرداشت سریع

واند ته تقویم زراعی مناسب به کشاورزان مییشود. بنابراین اراهایی میخسارت های آخر فصل نیز موجبزراعی، اغلب باران

ارقام به دماهای  تحملشاخص بسیار مهم جهت سنجش  ،اختالف دمای محیط و کانوپی در حل این مشکالت راهگشا باشد.

یزیولوژیکی های فبکارگیری از مکانیسم تر باشد نشانگر توانایی آن رقم درکه هر چقدر این اختالف بیشطوریباشد، بهباال می

دست آمده در . نتایج به(1771)هاشمی دزفولی و بنایان اول،  باشدتر نگه داشتن دمای کانوپی در دماهای باال میدر جهت خنک

 تریکم دمای کنوپیدر هریک از مراحل ظهور خوشه، پنجاه درصد گلدهی و شیری  گیالر و آناماین مطالعه نشان داد که ارقام 

 ودبتر بود. البته مشاهدات عینی حاکی از آن نسبت به رقم هاشمی از خود نشان دادند که در این بین توانایی رقم آنام ملموس

انوپی اندازی و کاهش دمای کباشد که سبب سایهتر میکه یکی از دالیل کاهش دمای کانوپی در رقم آنام تولید تعداد برگ بیش

را شود زیدر انتهای دوره رشد یک مزیت مهم برای کشاورزان محسوب می بویژهنوپی در ارقام آنام و گیالر . کاهش دمای کاشد

که میزان پر شدن دانه را افزایش داده و موجب باال رفتن طورید بهنشود تا این ارقام در شرایط مطلوب رشدی قرار گیرباعث می

ای ههای در حال رشد یکی از مکانیسمهای گیاه به سمت دانهذخیره شده در اندام انتقال مجدد ترکیباتوزن هزار دانه خواهد شد. 

تواند به باشد و میافشانی میدر شرایط تنش رطوبتی پس از گرده بویژهگیری عملکرد اقتصادی و پایدار آن درگیر در شکل

ام با توجه به دمای باالتر برگ در ارقرا جبران کند. کننده تا حدود زیادی کاهش عملکرد دانه عنوان یک فرآیند مهم و پشتیبانی

برگ  ساقه وزا تر مواد فتوسنتزیبیشتوان نتیجه گرفت، امکان انتقال میدر این ارقام  تربیشمچنین سبزینگی و هآنام و گیالر 

زی گیالر باید سرعت انتقال مواد فتوسنتبا توجه به سبزینگی باال در ارقام آنام و  ها در انتهای طول دوره رشد وجود دارد.به دانه

 و های افزایش سرعت انتقال مواد فتوسنتزی، زمان مناسب کاربرد کود نیتروژندر مرحله پر شدن دانه را افزایش داد. یکی از راه

تری در یشیی بتری دارند، از طرفی تواناباشد. ارقام آنام و گیالر نسبت به رقم هاشمی، تعداد دانه در خوشه بیشمی تقسیط آن

وانند عملکرد تبه میزان کافی باشد، این ارقام می مواد فتوسنتزیباشند، لذا اگر انتقال فتوسنتزی در انتهای دوره رشد را دارا می

 تری داشته باشند.بیش

 یجیترو هایهیتوص

عی این دو شود تقویم زراسردی آب خزانه، توصیه میام و گیالر به سرمای اول فصل، بویژه با توجه به تحمل بیشتر ارقام آن -1

 روز زودتر از رقم هاشمی در نظر گرفته شود. 7تا  5رقم 

ه ه ببه ویژه کود ازته با توجبا توجه به قدرت انتقال آب و مواد غذایی در انتهای فصل در ارقام آنام و گیالر، تقسیط کودها  -2

 گیرد تا تعداد دانه پوک کمتر شده و حداکثر عملکرد حاصل شود.تقویم زراعی حتما مد نظر قرار 

باشند، ولی تر است. اگر چه همه این ارقام زودرس میهای دقیق نشان داد که رقم آنام از ارقام گیالر و هاشمی زودرسداده -7

 باشد.تر میروز نسبت به گیالر زودرس 7تا  5نسبت به هاشمی و روز  11تا  8آنام  ،در مقایسه

د زراعی موجب افزایش عملکرهای بهط کودها و توجه به توصیهیکشت ارقام زودرس اصالح شده، رعایت تقویم زراعی، تقس -1

را کشت ده زودرس ارقام اصالح ش که شوددهد، لذا به کشاورزان توصیه میوری را نیز افزایش میدر واحد سطح شده و بهره

 کنند.
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