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 چکیده
مانند  غیرزندهعوامل همچنین انگل و  اهانیهرز و گ یهاعلف ،یاهیگ عوامل بیمارگرشامل حشرات و  زندهعوامل در زراعت برنج 

 هایآفتکش مصرف ،یاهگلخان یگازها شیخاک، افزا pH راتیی، تغغذایی بود عناصرکمبود یا بیش دما و رطوبت، افزایش یا کاهش

 کهیبومستیبرنج هستند. عالوه بر عوامل ز دیتول داتیتهد نیتراز مهم اقلیمی تغییرات از ناشی زمین کره هوای شدن گرمو  ییایمیش

 در توانندیمکاری وجود دارند که برنجدر مناطق مختلف  زندهعوامل  ازی تعداد مهم شوند،یبرنج م اهیمستمر بر گ یهاموجب خسارت

از این رو با رعایت . تحمیل نمایندرا  نیقابل جبراریخسارات غ ،یدمیاپ جادیشده و با امنتشر  طیدر محممکن زمان  نیترکوتاه

، هتر گیاهبو رشد  یقو نشاهای دیتوان به تولیم تغذیه گیاهی حیاصول صح تیرعاهای ترویجی و نیز با های فنی و توصیهدستورالعمل

منابع  یبرنج، کاهش آلودگ یزودرس ها،یماریبرنج در برابر آفات و بتحمل  شیافزا ،ییایمیش کاهش مصرف سمومساقه، استحکام  شیافزا

 .تافیدست  برنج تولیدیسالمت کیفیت دانه برنج سفید و در نتیجه بهبود بهبود ، افزایش عملکرد در واحد سطح و خاک، آب

 زاهای هرز، عوامل خسارتآفات، بیماری، علف واژگان کلیدی:

 

 مسالهبیان 

در ایران برنج نقشش مهمشی در سشبد غشذایی مشردم دارد و افشزایش تولیشد داخلشی بشرای تشامین امنیشت غشذایی در حشوزه 

جششا کششه امکششان افششزایش سششطح زیششر کشششت وجششود نششدارد، بایسششتی میششزان عملکششرد در واحششد بششرنج وششروری اسششت. از آن

د بشه افشزایش عملکشرد در واحشد سشطح کمش  کنشد. توانشهای فنشی میزراعی و توصشیهسطح افزایش یابشد. راهکارهشای بشه

تشرین اقشدامات جهشت کمش  بشه های فنشی از مهمآگشاهی و توصشیههای ششالیزاری، ارایشه پیشبنابراین پایش مشداوم عرصشه

بششرنج از مرحلششه خزانششه تششا برداشششت باشششد. شششالیکاران در راسششتای مششدیریت بهتششر شششالیزار و افششزایش عملکششرد بششرنج می

د در نشتوانیعوامشل مشایشن هشر کشدام از  کشهی طشور بشه رد،یشگیقشرار مشزیسشتی و غیشر زیسشتی  ل مختلشفعوام ریتحت تاث

بتشوان وشمن  نشدهیششود تشا در آ دهیششیاند یریتشداب یسشتیبابنشابراین د. نداششته باشش ییسشزاه بش ریعملکرد محصول برنج تاث

 یفششیو ک یطششور کمششه را بشش شیرو بششه افششزا تیششجمع ییغششذا ازیششن ،یکشششاورز داتیششتول یداریششو پا سششتیز طیحفششم محشش

عملکششرد در واحششد سششطح، بهبششود  شیتششوان بششه افششزایمصششرف کششود مشش حیاصششول صششح تیششبششا رعا نینمششود. همچنشش نیتشش م

 کشاهش مصشرف جشهیاسشتحکام و در نت شیبشرنج، افشزا هیشو رششد اول یزنشاز نظشر جوانشه یقشو یبشذرها دیتول ،برنج تیفیک

در جهششت کششاهش  زیششبششرنج و ن ی، زودرسششعوامششل بیمششارگربششرنج در برابششر آفششات و  تحمششل شیافششزا ،ییایمیششش هششایآفتکش

تشرین مششکالت و عشواملی کشه منجشر بشه کشاهش عملکشرد در ایشن مقالشه سشعی ششده کشه مهم گشام برداششت. دیشتول نهیهز

 ها راهکار ارایه شود.شوند معرفی و برای آنمی
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 عوامل کاهش عملکرد برنج نیترمهم

هششای قششار ی و کمبششود عناصششر مششاکرو و میکششرو در خزانششه و زمششین نوسششانات دمششایی، گرمششا و سششرمای ناگهششانی، بیماری

هششا در مراحششل اولیششه نشششاکاری، بیمششاری بالسششت، افششزایش جمعیششت آفششات هششای هششرز و لششزوم کنتششرل آناصششلی، علف

 د.شونباشند که موجب کاهش عملکرد برنج میزا میترین عوامل خسارتخوار نواری از مهمخصوص ساقهبه

 

 زاهای ترویجی جهت کاهش عوامل خسارتتوصیه

 :جلوگیری از خسارت سرما در خزانه -

 اطراف خزانه پوشش پالستیکی نصب شود. -1

 از خسارت سرما از برداشتن پالستی  خودداری شود.تا زمانی که هوای منطقه سرد است برای جلوگیری  -2

 ،در هششزار ۵/2در هششزار و سلسششت بششه میششزان  3/3ماننششد تششریفمین توصششیه شششده هششای عفششونی بششذر بششا قششار کشوششد  -3

گشرم بششرای  131تشوان بشا قشار کش معشدنی نشوردوکم بشه میشزان همچنشین مشی .کربوکسشین تیشرام بشا محلشول دو در هشزار

 .روش بذرمالی ود عفونی بذر را انجام داد کیلوگرم بذر به 111

زدگی روزانشه یکبشار بشا آبگیشری خزانشه از یش  طشرف خزانشه و خشرور آب از طشرف دیگشر آن اقشدام در صورت قشار  -4

 شود.

درصورت امکان برای گشرم ششدن و رششد بهتشر نششاد در داخشل خزانشه از فشانوه بشا ششعله کشم اسشتفاده ششود. در ایشن  -۵

گششذاری، فششانوه شششود کششه قبششل از اقششدام بششه فانوهجلششوگیری از نفششوت نفششت بششه داخششل خزانششه، توصششیه میمنظور روش بششه

 داخل ی  تش  پالستیکی کو   قرار داده شود.

در هزار  2تا  ۵/1مقدار  به کش معدنی نوردوکمقار کاربوکسین تیرام یا  کشزدگی از قار در صورت ادامه و توسعه قار  -6

 استفاده شود.

 
 

 

 

 

 

 

 

 یاز سرمازدگ یخزانه برنج ناش یدگیدبیآس -1شکل 

 

 جلوگیری از خسارت گرما در خزانه  -

گراد( در طششول روزهششایی کششه نشششاد بششرنج داخششل خزانششه درجششه سششانتی 31در صششورت بششروز دمششای بششا  زبششا تر از  -1

 شود تا نشاها از بین نروند. باشد، وروری است برای خرور هوای گرم و هوادهی آن از دو طرف خزانه اقداممی

 عصر ادامه داشته باشد. ۵صبح تا  11هوادهی از  -2
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 یاز سرمازدگ یبان  نشاد ناش یهاجعبه یدگیدبیآس -2شکل 

 

 شود.  زم است در ساعات گرم روز آبگیری از خزانه انجام -3

ششود ابتشدا کشل خزانشه آبگیشری ششده و سش م در صورت بروز سوختگی ناششی از دمشای بشا  داخشل خزانشه توصشیه می -4

تشا  11همشراه مقشداری کشود پتشاه زگشرم بشرای یش  متشر مربشع( بشه  11مقدار  زم کودهای شیمیایی از قبیشل کشود اوره ز به

 گرم برای هر متر مربع( اوافه شود. 1۵

 تدریج پالستی برگی و قبل از انتقال نشاد به داخل زمین اصلی، به 4تا  3تداوم گرما و رشد گیاهچه در مرحله در صورت  -۵

 ابتدا از ی  طرف و پم از  ند ساعت از طرف دیگر جهت تبادل هوا برداشته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یسنت( در خزانه نیفرورد هنگام درززود ادیز یگرما یبرنج ناش ینشا یسوختگ -3شکل 

 

 های هرز در زمین اصلیجلوگیری از خسارت علف

های باشد که با توصیه ترویجی مربوط به کنترل علفهای هرز میاز اولین مشکالت ایجاد شده در زمین اصلی وجود علف

زبا نام عمومی بیم پیریباک  درصد 41وید سوس انسیون هایی مثل کلینکشهرز، قابل برطرف شدن است. این کار با معرفی علف

های هرز باری  برگ، لیتر( در هکتار برای کنترل علفمیلی 111تا  01ز گرم ماده مؤثره در هکتار 41تا  31 زانیمبه سدیم(

 ویدکلین شود. های هرز و کاهش هزینه کشاورزان میرفتن علفگیرد و باعث از بینها مورد استفاده قرار میبرگ و جگنپهن
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د کاربر ییاستثنا در موارد اما است ییکارا نیشتریب یدارا ،هرز یهاعلف یبرگ 3تا  2در مرحله  کهاست مصرف برگ یعلفکش

 ،کشعلف ن. ایمتحمل استکش علف نیبه ا یدو برگ یاست. برنج از مرحله نیز امکان پذیرهرز  یهاعلف یبرگ 6آن تا 

 .(1316زیعقوبی و همکاران،  کندیکنترل مخوبی بهها را ها و جگنبرگسوروف، پهنباری  برگ نظیر  هرز یهاعلف

 نواری برنج خوارجلوگیری از خسارت ساقه

برنج در مزارع برنج زای ترین آفات خسارتعنوان مهمخوار نواری برنج بهاین مرحله همزمان با پیدایش و خسارت ساقه

رگیری باکتری کاهای فرمونی، استفاده از روش بیوکنترل مثل بهکارگیری تلهموقع شامل بههای ترویجی به است که با توصیه

شود های شیمیایی در نسل اول آفت جلوگیری میکشهای بی رویه با حشرهباسیل و رهاسازی زنبور تریکوگراما از سم اشی

های هرز داخل آور و علفمنظور جلوگیری از خسارت حشرات زیان(. یکی دیگر از اقدامات مهم ترویجی به 1314پاداشت، ز

با  اردک قطعه جوجه 2۵1-311تعداد ای شود که در  نین مزرعهباشد. توصیه میمزرعه و در زمین اصلی استفاده از اردک می

کشی روز بعد از نشاکاری به داخل مزرعه رهاسازی شوند. در این روش بدون هیچگونه مصرف آفت 3۵تا  31، روزه 11تا  7سن 

 (.4شود زشکل به تولید محصول سالم منجر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 هرز هایکنترل آفات و علف یاردک برا یرهاساز -4 شکل

 

 جلوگیری از خسارت حلزون

اشششاره  Physella acuta  گونششه تششوان وهششور و وجششود حلششزوناز دیگششر مسششایل ایجششاده شششده در مششزارع کشششاورزان می

های بشرنج جشوان حملشه . این آفشت تشا یش  مشاه پشم از نششاکاری، در زمشین اصشلی بشه بوتشه(1311، مجیدی شیلسرز نمود

ای اسششت کششه اگششر کشششاورز بششه شششود. خسششارت ایششن آفششت بششه گونششههای بششرنج میها و بوتششهو موجششب از بششین رفششتن سششاقه

ه نشششاکاری مجششدد اقششدام شششود و کششاورز مجبششور خواهششد شششد کششه بششموقشع توجششه نکنششد، موجششب نششابودی گیششاه جششوان می

 باشد:می رفعقابل  های زیرهیمشکل با توص نیا .(۵نماید زشکل 

 شخم زدن شالیزار پم از برداشت یا در اوایل فصل زراعی برای تخریب محل زندگی حلزون.  -1

بسشیار ریشز های یش  صشفحه تشور فلشزی یشا پالسشتیکی بشا سشورا یشا  ایجاد موانع فیزیکی مثل شاخه و بشرگ گیاهشانبا  -2

ها بششه مششزارع بششرنج جلششوگیری هششا و رودخانششهدر مسششیر ورودی و خروجششی اصششلی آب آبیششاری از ورود حلششزون از کانال

شود زمبادی ورودی مزرعه با تشور سشیمی یشا تشور پالسشتیکی مهشار ششود تشا از ورود حلشزون بشه داخشل مزرعشه جلشوگیری 

 (.6شود( زشکل 
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روز در  31شششود از نشششاهای قششوی بششا دوره رشششد بششرای جلششوگیری از خسششارت حلششزون در مششزارع آلششوده، توصششیه می -3

  زمین اصلی استفاده شود.

خشارر کنتشرل آن،  روش کنتشرل تشرینمناسشب ،ای بشه حلشزون آلشوده ششوندمشزارع بشرنج بشه صشورت لکشهاگر  نانچشه  -4

 باشد.مزرعه آلوده می ازحلزون با دست  کردن

   شود.کنترل بیولوژیکی توصیه میعامل رهاسازی اردک در مزارع آلوده به عنوان  -۵

با  جی-متا نمتالدهید با نام تجارتی  کشحلزون شود: ازهای مذکور توصیه میدر صورت عدم کنترل توسط روش -6

درصد،  ۵1پودر وتابل متیوکارب یا مزورول کش یا از حشره ،ی  کیلو در هکتار به مقدار درصد 61- ۵1فرمو سیون پودر 

 61کش دیازینون مایع حشرهیا  در هزار در مزارع آلوده و ۵/1پاشی به میزان ی  کیلوگرم در هکتار با غلظت ی  تا محلول

 شود. در هزار با مشاهده طغیان و خسارت حلزون در مزارع برنج استفاده ۵/1درصد به نسبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوان های¬از حمله حلزون به برنج یخسارت ناش -5 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 از ورود حلزون به داخل مزرعه یریجلوگ یبرا یکیزیموانع ف جادیا -6 شکل

 

 زاجلوگیری از خسارت عوامل بیماری

عوامل بیماری بالست و پوسیدگی طوقه از دیگر مشکالت موجود در مرحله داشت است، که استفاده وهور و ایجاد خسارت 

 161سانتیمتر مکعب در هکتار( و ناتیو ز 411سیکالزول زنیم کیلوگرم در هکتار(، ویستا زبه مقدار هایی از قبیل تریاز قار کش

 (.1314شود زپاداشت، گرم در هکتار(، در دو مرحله رویشی و زایشی گیاه توصیه می

 

 6پیاپی  شماره ،1400 زمستانو  پاییز ،دوم شماره وم،س دوره

01 



 

 کاهش خسارت ناشی از کمبود عناصر

 ای در خششاک اسششتبششود عناصششر تغذیششهیکششی دیگششر از عوامششل کششاهش عملکششرد در واحششد سششطح کمبششود یششا بیش

را در  یری شششمگ یهششاتیششفقودر سششه دهششه گذشششته م ییایمیششش یرغششم آن کششه اسششتفاده از کودهششابششه. (0و  7 هششایشششکلز

و در برخششی مششوارد  کششود نششهیمصششرف به تیششعششدم رعا لیششدلبششهی ولشش ،بششرنج داشششته بششویژه یمحصششو ت کشششاورز شیافششزا

های اخیشر حشاکی از های سشالبررسشی .محیطشی هسشتیمهشا، ششاهد کشاهش عملکشرد و آلشودگی زیسشتمصرف نامتعشادل آن

کشششور شششدت بیشششتری گرفتششه اسششت کششه بششا  آن اسششت کششه کمبششود دو عنصششر فسششفر و روی در منششاطق مختلششف شششالیزاری

 توان کمبود این عناصر را برطرف کرد. های کودی مناسب میتوصیه

 باشد:م کمبود فسفر در خاک شالیزار و گیاه برنج به شرح زیر مییعال

 ساقه کاهش ارتفاعبازماندن از رشد و  -

 زنیکاهش پنجه -

 شوندتیره نمایان می سبز رنگ عمودی و به های قدیمی باری ، کوتاه،برگ ویژهبها، برگ -

 شودها باری ، رشد و توسعه گیاه بسیار کُند میساقه -

 یابدها و تعداد دانه در هرخوشه کاهش میها، خوشهتعداد برگ  -

 تاخیر در رسیدن دانه زاغلب ی  هفته یا بیشتر( -

 شته باشدطور کلی گیاه گلدهی نداممکن است به اگر کمبود شدید باشد -

 در شرایط کمبود شدید فسفرعدم تشکیل دانه  و های پوکافزایش دانه -

 وزن هزار دانه و کیفیت آنکاهش  -

 تحمل گیاه در قبال آب آبیاری با درجه حرارت سردکاهش  -

کیلششوگرم در هکتششار بششرای ارقششام محلششی و  ۵1-121توصششیه عمششومی بششرای جبششران کمبششود فسششفر در اراوششی شششالیزاری 

باشششد. اگششر منبششع تششامین کششود کیلششوگرم در هکتششار بششرای ارقششام پرمحصششول از منبششع سوپرفسششفات تری ششل می 1۵1-111

 231-34۵کیلششوگرم در هکتششار و بششرای ارقششام پرمحصششول  11۵-27۵سوپرفسششفات سششاده باشششد بششرای ارقششام محلششی 

 کیلوگرم در هکتار کود باید مصرف کرد.

بشه  کنشدمعمشو   دو تشا  هشار هفتشه پشم از نششاکاری بشروز میگیشاه بشرنج کشه م کمبشود روی در خشاک ششالیزار و یعال

 باشد:شرح زیر می

 هابرگ صورت گرد وخاک در سطح فوقانیه ای رنگ بهای قهوهها یا جوشلکه بروز -

زدر برخششی شششرایط ممکششن اسششت  مزرعششه صششورت غیریکنواخششت دره شششد نششاهمگن گیششاه و وجششود نشششاهای وششعیف بششر -

 (کند کننده این ووعیت تغییرد جبرانبدون مصرف موا

 شودنیز طو نی می همچنین زمان رسیدگی دانه .یابدکمبودهای شدید توقف می در زنی کاهش وپنجه -

 یابددر گیاه افزایش می های پوکدانهتعداد  -

 یابدها کاهش میپهنای برگ -

 شودهکتار توصیه میکیلوگرم سولفات روی در  2۵برای بر طرف کردن کمبود روی مصرف 

ست توصیه ست با انجام توصیه زم به تکر ا شد. امید ا ساه نتایج آزمون خاک با ستی بر ا سط  های فنیهای کودی بای تو

 کشاورزان بتوان عملکرد در واحد سطح را افزایش داده و در جهت افزایش تولید داخلی برنج گام موثر برداشت.

 زاریزا در شالعوامل خسارت یبرخ تیریمد: و همکاران مجیدی
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