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 مقدمه -9
اصالحی در مناطق معتدله كه گیاه برنج فقط یک بار در طول فصل زراعی  ی كوتاه كردن دوره

سریع  ی برای این منظور روش توسعه. باشد گران برنج بسیار با اهمیت می گردد، برای اصالح كشت می

ای و  ی از طرف دیگر احداث تأسیسات و امکانات گلخانهای بوده ول دارای مزیت قابل مالحظه 1نسل

 .باشد های استفاده از این روش می ها از محدودیت داری آن نگه

ه یمیالدی ارا 1939سریع نسل اولین بار توسط گلدن در سال  ی استفاده از روش توسعه ی ایده

اصالحی برنج توسط  ی دورهو استفاده از آن به عنوان كوتاه نمودن ( 1939 گلدن،) و گزارش گردید

اوكابه، ) در ایستگاه كشاورزی آنچی انجام شد F2و F1 های  برای كشت نسل 1961اوكابه در سال 

 1911 ی در كشور ژاپن و دهه 1961 ی های اصالح برنج طی دهه این روش در اكثر ایستگاه(. 1961

شروع و از سال  1911از سال نیز  2در كشور كره به عنوان روشی متداول مرسوم گردید و در ایری

. ارقام زیادی از این روش در این كشورها معرفی گردیده است. گردید طور وسیع اجرا میه ب 1981

در جهت افزایش سرعت سریع نسل  ی توسعهبا استفاده از روش  3كارآیی روش بالک تک بذری

گزارش ( 1981) مارویاما های مناسب و كاهش هزینه توسط نژادی، افزایش تعداد ژنوتیپ به ی دوره

جان . های مقاوم به سرما استفاده نموده است از این روش برای تولید الین( 2112) جنا. گردیده است

برای تولید سریع نسل  ی توسعهبذری با استفاده از روش  از روش بالک تک (2113) وان و همکاران

 سهها  ن اینبرد تولید نمایند كه در بین آنالی 211های با عملکرد باال استفاده كرده و توانستند  الین

 .های تجاری بودند الین امیدبخش با عملکرد باالتر از واریته
 

  مراحل اجراي روش توسعه سريع نسل داخل گلخانه در خارج فصل زراعی -2

  جهت كاشت F2 يبذرهاآماده سازي  -2-9

به طوری كه از هر بوته و یا  شود در این روش از متد بالک تک بذری استفاده می: میزان بذر -

یابد و بسته به اهداف اصالحی  یک بذر انتخاب شده و به نسل بعدی راه می F2گیاه در نسل 

 .شود عدد در نظر گرفته  3111تا  511تواند از حداقل  تعداد بذور انتخابی می

خوبی خشک ه تازه برداشت شده ب هایبرای شکستن خواب، ابتدا بذر: شکستن خواب بذر -

 گیرند گراد داخل آون قرار می سانتی ی درجه 51روز تحت دمای  پنجشده و سپس به مدت 

 (.1981اینوس و همکاران )

 

                                                 
1. RGA: Rapid Generation Advance 

2. IRRI: International Rice Research Institute 

3. SSD: Single Seed Descent 
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های مناسب و رایج ضدعفونی  كش با قارچها بذرها، ابتدا  رشد یکنواخت گیاهچه به منظور -

 .شوند داخل ژرمیناتور قرار داده می هابذردار شدن،  شده، سپس برای جوانه
 

 

 

 

 شکستن خواب بذر داخل آون -4شکل 

 

 

 

 

 آماده سازي بستر كاشت -2-2

 11به ابعاد ) های چوبی و یا فلزی توان از سینی دار شده می جوانه هایبذرجهت كشت  -

121121 5/5به ابعاد ) بار مصرف یا لیوان یک های پالستیکی و و یا گلدان( متر سانتی 

55 5/1گرم سولفات آمونیوم،  یکستفاده شده حاوی خاک ا. استفاده نمود( متر سانتی 

هنگام استفاده از . گرم خاک است 1111گرم پتاس به ازای هر  5/1گرم فسفات آمونیوم و 

به هایی  سوراخ ،نزدیک به انتهای لیوان ی بار مصرف، در قسمت دیواره لیوان پالستیکی یک

 .شوند ه انتقال داده میعبور آب تعبیه نموده و سپس با خاک پر و به گلخان منظور

 

 

 

 

 

 
 خاک زراعی پركردن لیوان پالستیکی با - 9شکل         آبعبور  برایلیوان پالستیکی با تعبیه سوراخ  -2 شکل

 

 آماده سازي گلخانه -2-3

ها به داخل گلخانه ابتدا توسط پالستیک روی سکوهای داخل گلخانه،  در انتقال لیوان -

 .شود تا عمل آبیاری با سهولت بیشتری انجام گردد ای از آب تعبیه می حوضچه
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 آب روی سکوها ی ایجاد حوضچه -1شکل                   ها روی سکوها  قرار دادن گلدان -1شکل           

 

 كاشت بذر -2-4

 ،شوند ها كاشته می اند توسط پنس داخل لیوان ای كه قبآل ضد عفونی شده جوانه زده هایبذر  -

ها به داخل گلخانه و روی  سپس لیوان. گیرد كه داخل هر لیوان فقط یک بذر قرار می وریط به

 .گیرند های پر از آب قرار می سینی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زده داخل لیوان پالستیکی بذرهای جوانهاشت ك -3 شکل        آبی سکوها ی روزه داخل حوضچه 11نشاهای  -5 شکل

 

 مراحل داشت -2-5

 23و حرارت شبانه  28حرارت روزانه  ی د مناسب نشاءها داخل گلخانه، درجهبرای رش -

 .شود گراد در نظر گرفته می سانتی ی درجه

زنی زیاد نشاها جلوگیری نموده و  ها از رشد بیش از حد گیاه و نیز پنجه فضای محدود لیوان -

لیل وجود نور، حرارت بیش از یک ساقه در هر گلدان تولید نشود و به د اشود كه اكثر باعث می

 ها رشد مناسبی خواهند داشت داخل لیوان  هرز نیز  های علف  و رطوبت مناسب داخل گلخانه
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بایست عملیات وجین دستی  ها با گیاه اصلی می كه در نتیجه جهت جلوگیری از رقابت آن

 .ها به موقع انجام شود داخل لیوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها رشد علف هرز داخل لیوان -3 شکل           های هرز   وجین علف لیوان پالستیکی پس از -1شکل  

 

بهترین زمان برای این . شود نشاها انجام می ی ها جهت جلوگیری از رشد بی رویه هرس برگ -

البته این . گردند متری قطع می سانتی 15ها از ارتفاع  روز پس از بذركاری بوده و برگ 21عمل 

 (.1981اینوس و همکاران ) نماید گیاه ایجاد نمی عمل تآخیری در زمان گلدهی

كه  طوری هشود ب روز پس از بذركاری انجام می 21نوری در شبانه روز، از  ی اعمال تیمار دوره -

گردد و این امر توسط  تاریک( ساعت 14) صبح روز بعد هفتعصر الی  پنجگلخانه باید از ساعت 

ها و در ساعت معین توسط  وشش برزنتی زیر المپتنظیم سیستم نوری گلخانه به همراه ایجاد پ

بسیاری  .یابد درصد گلدهی ادامه می پنج این تیمار تا زمان ظهور. گیرد كارگران ماهر صورت می

رویشی  ی رسند ولی ارقامی با دوره روز به گلدهی می 11تا  61از ارقام حساس به طول روز بین 

 .هی دارندروز برای رسیدن به گلد 111طوالنی نیاز به 

 .گردد می انجاممتر  PHتوسط  آب نیز هر روز PHگیری و تنظیم دما و  اندازه -

 

 

 

 

 

 

 
 اعمال تیمار نوری داخل گلخانه -44 شکل                    آب  PHگیری روزانه  اندازه -41 شکل        
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درصد مناسب  5/1محلول پاشی كود اوره  ،در صورت بروز زردی ناشی از كمبود مواد غذایی -

تر  درصد نیز به خروج بهتر و سریع 2/1فسفات آمونیوم  پاشی دی بوده و همچنین محلول

 .ها در زمان گلدهی كمک خواهد كرد خوشه

 

 

 

 

 

 

 
 تسریع در گلدهی به منظوراسپری كود  -42شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های برنج داخل گلخانه باروری گلچه -49شکل 
 

 مراحل برداشت -2-6

 111كه زمان رسیدن كامل به بیش از  ،روز 11 تا 61رویشی بیش از  ی ارقامی با طول دوره -

نسل  سهسریع نسل ندارند زیرا رشد  ی انجامد، كارآیی چندانی در روش توسعه روز به طول می

ول روز رویشی بیشتر و حساس به ط ی كند و ارقام با دوره در یک سال را با مشکل مواجه می

شود بلکه  تر نمی رشد كوتاه ی را بهتر است در مزرعه كشت نمود زیرا با این روش نه تنها دوره

 .افتد خیر هم میاگاهی اوقات رشد آنان به ت
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ها و نهایتا فضای  قابل توجه در این روش این است كه به دلیل حجم كم خاک گلدان ی نکته -

بارور تولید كرده و به شکل تک خوشه ظاهر  ی ها، اكثر گیاهان فقط یک خوشه كم رشد ریشه

در  روش،كار رفته در این ه بF2 های تولیدی جمعیت  تک خوشه. نمایند شده و رشد می

به عبارت دیگر تک . گردند طور مجزا برداشت میه انتهای رشد، پس از رسیدن كامل ب

در  ار آنان، مجددها برداشت شده و پس از انجام مراحل خشکانیدن و شکستن خواب بذ خوشه

را خواهند  F3فصل زراعی آینده به روش بالک تک بذری قابلیت كشت و تکثیر برای نسل 

 .داشت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 های در حال رسیدن نمایی از بوته -41شکل                     های رسیده قبل از برداشت  بوته -49شکل   

 

 سريع نسل ي مزاياي استفاده از روش توسعه -3
اصالحی با استفاده از امکانات ایری  ی طراحی شده ی در یک برنامه: اصالحی ی اهش دورهك -

هوكایدو به  ی تنش به سرما را كه در منطقه ی مربوط به پروژه F4تا  F1 های توانستند نسل

 .سال نیاز داشته، طی یک سال به پیش ببرند چهار تا سه

توان سطح كشت  سریع نسل می ی توسعهبا استفاده از روش : كاهش سطح كشت مورد نیاز -

كه  دلیل اینه در این روش ب. های اولیه كاهش داد مورد نیاز تالقی را برای تفرق در نسل

ه های اولیه در حال تفرق، ب كاری شده، معموآل در نسل محیط رشد غیر طبیعی بوده و دست

بنابراین . گیرد صورت نمی گونه انتخابی پذیری باالیی دارند هیچ جز در مورد صفاتی كه وراثت

 سهتا  دوبه روش جمعیت بالک و یا بالک تک بذری به تعداد  اپس از برداشت مجدد بذرهای

در این روش چون از هر گیاه تعداد كمی بذر مورد . شوند هزار گیاه از هر جمعیت كاشته می

 .توان فضای كشت گیاهان را كاهش داد باشد می نیاز می
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های اولیه در حال تفرق به  هستند، در نسل ییپذیری باال ه دارای توارثك غربال برای صفاتی -

 .غیره صفاتی از قبیل زمان گلدهی، طول خوشه ، ارتفاع و .تواند صورت پذیرد نحو مطلوبی می

های ناخواسته در  شرایط مصنوعی گلخانه باعث افزایش تغییرات ژنتیکی از طریق وقوع تالقی -

خودی از یک  ی های گرده ن امر به دلیل افزایش عقیمی دانهای .گردد جمعیت هیبرید می

های ناخواسته در یک جمعیت  فزایش احتمال دگرگشنی و در نتیجه افزایش تالقیاطرف و 

 .گردد دگرگشن كاشته شده در فضای محدود می

كارگرها در طول سال مشغول به كار بوده و در این روش كنترل و  :كارگری ی كاهش هزینه -

 .ری نیروی كارگری بیشتر خواهد شدو بهره

پرندگان بیشتر بوده  در این روش حفاظت گیاهان از جوندگان و: ها بیمارینترل بهتر آفات و ك -

 .باشد تر می اقتصادی ها بیماریدلیل محدودیت فضا مبارزه با آفات و ه و ب

 

 سريع نسل ي معايب استفاده از روش توسعه -4
سریع  ی نسیل فرد یا جمعیت در طی اجرای مراحل توسعهكمبود اطالعات ثبت شده از پتا -

برآورد  اكه شرایط محیطی آن برای انتخاب ظاهری مناسب نبوده و عموم به دلیل این: نسل

 .باشد تخمینی از پتانسیل یک تالقی بسیار مشکل می

سریع نسل  ی امکان رانده شدن ژنتیکی به دلیل اعمال تیمارهای مصنوعی در شرایط توسعه -

كه تمایل ژنتیکی نامناسبی همچون حساسیت شدید به طول روز با  به طوری. جود داردو

 .(1915 ،ایشیزاكا) گردد رشد رویشی كوتاه را موجب می ی دوره

خیر اتا نسل آخر به ت اها عموم در این روش انتخاب: ها جمعیت در طول نسل ی افزایش اندازه -

بایست چندین هزار الین در مزرعه  می شاین روافتد و حداقل برای یک نسل پس از  می

 .توسعه یابند
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 ...نسلسازي توسعه سريع  بومي/  11   

 

 ي تحقيقات برنج كشور هاي موسسه ليست نشريه

ي  شماره

 نشريه
 سال (گان) نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

9 
های كیفی  گیری ویژگی های آزمایشگاهی اندازه روش

 ی برنج دانه
 1111 1392 فاطمه حبیبی

2 
شناسی،  شناسایی، زیست)خوار نواری برنج  كرم ساقه

 (و كنترل خسارت
 1511 1392 فرزاد مجیدی

 1111 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باكتریایی برگ برنج 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و 

 پور قلی مهرزاد اله
1393 2111 

5 
 برنج  خصوصیات برخی از ارقام محلی

 در شرایط استان گیالن

پور و  قلی مهرزاد اله

 محمدصالح محمدصالحی
1393 1511 

6 
 برنج ی دانه در آمیلوز میزان گیری اندازه روش اصالح

 6641 ایزو روش اساس بر
 1511 1393 و همکاران حبیبی فاطمه

 بیماری سیاهک دروغی برنج 7
 فریدون پاداشت و 

 سمیه داریوش
1393 2111 

 ی موسسه تحقیقات برنج كشور نامه معرفی 8
نیا، مهدی  فرامرز علی

 رحپورجالئیان، آتوسا ف
1393  ---

 2111 1393 فرزاد مجیدی آن كنترل های روش و برنج ای نقطه تک ی پروانه 1

 2111 1393 علیرضا عالمه استفاده از تراكتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 91

 ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده راهنمای 99
 گر و  ناصر دوات

 شهریار بابازاده
1394 3111 

 ارچی در برنجهای ق زهرابه 92
و   فریدون پاداشت

 همکاران
1394 3111 

 3111 1394 واحد حسن شکری برنج كشت در  مصرف عناصركم برگی تغذیه اهمیت 93

 3111 1395 محسن قدسی و همکاران برنج گیاه در( RGA) نسل سریع توسعه سازی بومی 94

 

با  يقات برنج كشور مکاتبه نموده یای تحق به آدرس موسسه توانند مي  مندان به خرید نشریه عالقه

؛ 229داخلي    149-99531112 :تلفن :ی تماس شماره. ی موسسه تماس حاصل فرمایند مسئول كتابخانه

 149-99531114: دورنگار
 


