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 چکیده
وجود مخاطرات  باتواند درآمد کشاورز را یشود که میدر نظر گرفته م خطر تیریابزار مد کیبه عنوان  یمحصوالت کشاورز مهیب

 یمتعدد عوامل. شودیغالت مدر است که باعث کاهش عملکرد دانه  یاز عوامل یکخوابیدگی بوته )ورس( ید. برای محصول، تضمین نمای

. در ردکها را به عوامل طبیعی )آب و هوایی( و مدیریت زراعی )مدیریتی( تقسیم آنتوان یمکه  گذارندیم ریتأث پدیده خوابیدگی بوتهبر 

خیص هایی برای تشبه منظور یافتن شاخص گیرند.عوامل مدیریتی دچار ورس شوند تحت پوشش بیمه قرار نمی در اثرایران، مزارعی که 

آوری اطالعاتی نظیر مقدار مصرف کود ای در تعدادی از مزارع کشاورزان، برای جمعهای مزرعهورس طبیعی از ورس مدیریتی، ارزیابی

رگ گیری شدت رنگ برگ با استفاده از نمودار رنگ بهای پر و پوک در خوشه، اندازه، تعداد دانهنیتروژنه، میانگین تعداد پنجه و ارتفاع بوته

کرده و سالم مزارع کشاورزان تهیه و در دو استان گیالن و مازندران انجام شد. همچنین نمونه خاک و گیاه بطور جداگانه از دو بخش ورس

ها در مزارع کشاورزان نشان داد که بین ارتفاع بوته، های حاصل از ارزیابیفت. نتایج دادهها صورت گرهای مورد نیاز روی این نمونهتجزیه

توجهی وجود داشت. نتایج تحقیق نشان داد که ارتفاع نکرده اختالف قابلکرده و ورسرنگ برگ و محتوای نیتروژن گیاه در دو بخش ورس

روژن، نقش کلیدی در پدیده ورس در برنج دارند. نتایج این تحقیق میدانی نشان بوته و عوامل موثر بر آن از جمله مقدار مصرف کود نیت

طبیعی  های اصلی برای تشخیص ورستراکم بوته، ارتفاع بوته، تاریخ نشاکاری، تعداد پنجه و شدت رنگ برگ گیاه برنج از شاخصداد که 

 از ورس مدیریتی هستند.

 نیتروژن، مدیریت زراعیبیمه محصوالت کشاورزی، ورس،  واژگان کلیدی:
 

 بیان مساله

 22 غررالت مختلررر، برررنج انیررملررل متحررد، در م یبررر اسرراس آمررار منتشررر شررده توسررر سررازمان خواربررار و کشرراورز

 نیرجهران اسرت. برا ا تیردرصرد جمع 02از  شیبر یاصرل یو غرذا دهردیمر لیجهران را تشرک ییغرذا میرژ یدرصد انرژ

 یخسرارات مرال توانردیو مر شرودیبررنج مر دیرمرانع تول یو خشکسرال دیشرد یهرامانند طوفران، باران یعیطب یایحال، بال

اسررت  یاصررل یتهایاز محرردود یکرری( یدگیرر(. ورس )خواب2212 گررران،یو د انررگیبرره کشرراورزان وارد کنررد ) یقابررل ترروجه

از ورس  یکراهش خسرارت ناشر یدرک بهترر بررا ن،ی. بنرابراشرودیمر یزراعر اهرانیعملکررد در گ دیکه باعث کاهش شرد

 اهررانیگ کره سرراقه یتی(. بره ورررع2213 گررران،یو د ونرانیاسررت ) یدر برابررر ورس در غرالت ررررور تمقاومر شیافررزا ایر

قرردرت  جررهی. ورس در نتشررودیخررود برراز نگردنررد، ورس گفترره مرر یعمررود تیاز حالررت قرراام خررارج شرروند و برره ورررع

 شرودیمر جرادیا لدر اواخرر مرحلره رشرد محصرو ژهیربره و یینامسراعد آب و هروا ریو تحرت شررا اهیرگ یناکراف ستادنیا

و  تررروژنیاز حررد از کررود ن شیآب، تررراکم کاشررت، اسررتفاده برر تیریمررد د،ی(. برراد و برراران شررد2212 گررران،یو د ایرر)داه

 یهررا بررراکرره گره جررا(. از آن2213 گررران،یو د ونررانیشررده ورس برررنج هسررتند )اسررتفاده از ارقررام پابلنررد از علررل شررناخته 

 باشند، تریکه هرچه طوالن دهدیرخ م هاانگرهیدر م یدگیوابسفت و سخت هستند، معموالً خ یلیخمش خ
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رود و بررین مرریپوشررش از سرراختار تاج دهررد،یکرره ورس رخ مرر ی(. هنگررام2212 گررران،یو د ایرر)داه سررازدیممکررن مرر

 قررلو حمررل و ن شرکندیها را مررسرراقه د،ی. ورس شردابرردییمراده خشررک برره شردت کرراهش م دیررو تول یفتوسررنتز تیرظرف

و  ایرر)داه سررازدیمتوقررر مرر ایررمحرردود  ،یبرره دسررتجات آونررد بیآسرر لیرررا برره دل یو مررواد فتوسررنتز یآب، مررواد معرردن

 تی(. ورس بررر ورررع1)شررکل  شررودیدانرره مرر تیررفیتوجرره در عملکرررد و ک( و منجررر برره کرراهش قابل2212 گررران،ید

 اهررانیخوشرره در گ یشررلتوک رو یزنانرره(. جو2212 گررران،یو د ایرر)داه گررذاردیمرر ریتررأث دراتهایررو جررذب کربوه یگلررده

 ژهیربرذر شرامل درجره حررارت و رطوبرت مناسرب بره و یزنجوانره یمناسرب بررا ریشررا لیرکرده ممکن است به دلورس

 (.2212 گران،یو د ایبذر رخ دهد )داه ریارقام با خواب رع یبرا

محصرول خرود  کاران،یاز شرال یاریزا برر مقردار محصرول، بسرعوامرل خسرارت ریورس و سرا یمنفر ریبا توجه بره ترأث

 نررد،یبب بیاگرر محصررول آسر رایررورس مهررم اسرت ز مرهیب یدارا کررارانبرنج یمقرردار ورس بررا یابیر. ارزکننرردیمر مرهیرا ب

 ی(. بررسرر2222 گررران،یدارد )اُگرردن و د یبرره سررطم، زمرران و شرردت ورس بسررتگ کنرردیمرر افررتیدر گررذارمهیکرره ب یمبلغرر

 مررهیهمرره، ب نیرراسررت. بررا ا یکشرراورز یایرربال مررهیب یاصررل هیرربررزرگ، پا اسیرردر مق یکشرراورز یایرربال قیررو دق عیسررر

اختالفررات مربررو  برره  تها،یمحرردود انیرربررا خررود برره همررراه دارد. در م زیرررا ن ییهاتیمحرردود یمحصرروالت کشرراورز

)و عمرردتاً  یادوره دیرربازد قیررحارررر، برررآورد خسررارت از طر ری. در شرررااسررتمهررم  اریخسررارت محصررول بسرر یابیررارز

اسررت تررا سررطم و  یمتکرر یتصررادف یبرداراوقررات نمونرره یو گرراه ابررانیدر هنگررام برداشررت و وقرروع خسررارت ورس( ارز

 اریررآن و در اخت یاجرررا ادیررز نررهیهز د،یرربازد اتیررعمل ادیررحجررم ز لیرربرره دل نرردیفرآ نیررکنررد. ا نیرریشرردت ورس را تع

نقررا  رررعر فررراوان اسررت و اغلررب منجررر برره  یبرررآورد خسررارت، دارا یبرررا ینداشررتن اسررتاندارد و دسررتورالعمل فنرر

 یبررر علررم برررا یو مبتنرر ینرریکارآمررد، ع یروش کمرر کیررتوسررعه  نی. بنررابراشررودینرراظران و کشرراورزان مرر نیبرر یریرردرگ

 گررران،یو د انررگیاسررت ) یجبررران خسررارت ررررور نرردیفرا عیخسررارت محصررول و تسررر یابیررکرراهش اختالفررات ارز

 یبررنج و مبنرا اهیررشرد و نمرو گ یاز چگرونگ ابرانیارز یکامرل علمر ییاز موارد با توجه بره عردم آشرنا یا(. در پاره2222

 کیررتفک گریکرردیمرروثر اسررت از  اهیررکرره در عملکرررد گ یتیریو مررد یعرریعوامررل طب یبرریاثررر ترک م،یصررح یبردارنمونرره

 شررودینرراظران منجررر برره برررآورد اشررتباه در خسررارت مرر یبرررا یفنرر یهاتورالعملو فقرردان اسررتانداردها و دسرر شرروندینمرر

 (.1332 گران،ی)دواتگر و د

کاشررت، عمررق آب،  خیتررراکم بوترره، تررار تررروژن،یرقررم مررورد اسررتفاده، روش کاشررت، مقرردار و زمرران مصرررف کررود ن

عوامرل  نیراز ا یمحصرول، عرواملی هسرتند کره در وقروع ورس تاثیرگذارنرد. برخر دنیبره رسر کیرشدت براد و براران نزد

. برا اعمرال مردیریت برر شرودیمر اهمورس محصرول فرر لیکراهش پتانسر یبررا یفرصرت نیکرد، بنرابرا تیریمد توانیرا م

ورس یررا شردت آن جلرروگیری کرررد. حترری برا اعمررال مرردیریت بررر  ترروان از وقرروععوامرل قابررل کنترررل مرروثر برر ورس، می

ترروان از شرردت خسررارت عوامررل غیرقابررل کنترررل م ررل بارنرردگی برخرری عوامررل قابررل کنترررل )م ررل ترراریخ کاشررت(، می

خرراک،  یزیحاصررلخ تیریمرروثر بررر ورس برررنج، مررد یتیریعوامررل مررد نیتررر(. مهم1332 گررران،یکاسررت )دواتگررر و د

(. امرا 1332 گرران،ی)دواتگرر و د باشردیمر یاریرآب تیریو مرد هرایمراریآفرات و ب تیریشرت، مردکاشرت، ترراکم کا خیتار

سرررما، تگرررگ، طوفرران، زلزلرره،  آسررا،لیهررای سباران ل،یانررد از سرردر زراعررت برررنج عبارت مررهیخطرررات تحررت پوشررش ب

ورس برررنج توسررر  یابیرردو نکترره در ارز نی(. بنررابرا1422 نررام،یو مازنرردران) )برر النی)در دو اسررتان گرر یسررالکخش

عوامررل  ریورس تحررت ترراث ایرردهنررد کرره آ صیبتواننررد علررت وقرروع ورس را تشررخ نکررهیاسررت اول ا ارمهمیبسرر ابررانیارز

 و کاهش عملکرد چه مقدار است؟ همقدار خسارت وارد نکهیو دوم ا ؟ییآب و هوا ریشرا ایبوده است  یتیریمد
 

 رنجب بوته یدگیخواب لیدال صیتشخ یدستورالعمل فن: و همکاران محمدیان
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باشرند کره ممکرن اسرت در تمرام مراحرل رشردی گیراه عوامل خسارتزا در بررنج شرامل عوامرل مردیریتی و طبیعری می

های زراعری شرامل کلیره مردیریت مردیریتیبرنج از خزانه تا زمین اصرلی بره گیراه صردمه و خسرارت وارد نماینرد. عوامرل 

بایسرت در زمران مناسرب و بره موقرع، بره منظرور دسرتیابی بره حرداک ر عملکررد از یرک رقرم است که یرک تولیدکننرده می

شرود. که عدم رعایرت یرک یرا چنرد مرورد از عوامرل مردیریتی تعیرین شرده، موجرب افرت عملکررد میطوریانجام دهد به

بینرری و خررارج از دخالررت و اراده مسررتقیم انسرران برروده و بیشررتر برره شرررایر پیشعوامررل طبیعرری شررامل عوامررل غیرقابررل 

نامناسرب جروی مررتبر اسرت. خسرارت اقتصررادی همره ایرن عوامرل بره درسررتی معلروم و مشرخص نشرده اسرت و برررای 

 باشد.تعیین میزان خسارت هر یک از این عوامل نیاز به کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی می

 

 راهکارمعرفی 

 ایهای مزرعهابيارزی

از مزرعرره  ییهررا)ورس( در بخش یدگیررخواب دهیررمزرعرره از مررزارع کشرراورزان کرره پد 01در  یامزرعرره یهررایابیررارز

 یرشررد یهررایژگرریو یبرخرر یریگو مازنرردران انجررام شررد. انرردازه النیدر دو اسررتان گرر 1322اتفرراا افترراده بررود در سررال 

رنررگ برررگ بررا اسررتفاده از نمررودار رنررگ برررگ  تماننررد ارتفرراع بوترره، تعررداد پنجرره و قراارر یو طررارم محلرر یارقررام هاشررم

(LCC در دو بخررش ورس کرررده و بخررش سرررپا برره طررور جداگانرره انجررام شررد و نمونرره خوشرره از هررر بخررش برره منظررور )

بطرور  اهیرو گنمونره خراک  نیشرد. همچنر هیرپروک ته یهاپرر و دانره یهاعملکررد شرامل درصرد دانره یاجزا یریگاندازه

ها صررورت نمونرره نیررا یرو ازیررمررورد ن یهاهیررو تجز هیررو سررالم مررزارع کشرراورزان ته دهکررر جداگانرره از دو بخررش ورس

تعرداد کهره در واحرد  ،ینشراکار خیترار تروژنره،یمقردار و زمران مصررف کرود ن لیراطالعرات از قب یبرخر نیگرفت. همچنر

 شدند. ادداشتیدر زمان وقوع ورس  ییآب و هوا ریشرا ،یدگیسطم، زمان وقوع پدیده خواب

 ارتفاع بوته

متر سانتی 4/102و در گیاهان ورس نکرده  4/162کرده برابر ها نشان داد که میانگین ارتفاع بوته در گیاهان ورسارزیابی

انگر این که بینکرده اختالف قابل توجهی وجود داشت کرده و ورسهای ورسبوده است و لذا در مقایسه ارتفاع بوته بین بخش

نکته است که ارتفاع گیاه و عوامل موثر بر آن نقش کلیدی در پدیده ورس در غالت به ویژه برنج دارند. همچنین ارتفاع گیاه 

در ارقام  ارتفاع بوته شیورس نکرده، با افزا اهانیدر گروه گ داری را با درصد نیتروژن برگ نشان داد.همبستگی م بت و معنی

 یهااند که ورس با شاخصها نشان داده. پژوهشابدییم شیاحتمال ورس افزا متر،یسانت 162از  شیمستعد به ورس به ب یمحل

 برگ مرتبر است یو مورفولوژ اهیارتفاع گ یعنی اهیگ یمورفولوژ

 برگ ينگیسبز

و  3/3کرده برابر در نمونه گیاه مزارع ورس (LCC)گیری سبزینگی برگ با استفاده از نمودار رنگ برگ میانگین نتایج اندازه

واند تکرده دارای رنگ برگ سبزتر بوده که میبوده است. نتیجه این که گیاه ورس 2/2نکرده برابر برای نمونه گیاه از مزارع ورس

یاهان ر گناشی از فراهمی و جذب بیشتر نیتروژن و در نتیجه عدم مدیریت صحیم تغذیه گیاه باشد. همچنین رنگ برگ د

نکرده بوده است. به عبارتی با افزایش سطم مصرف کود نیتروژن در هر دو رقم، کرده سبزتر از رنگ برگ گیاهان ورسورس

هم غلظت نیتروژن برگ و هم مقادیر قراات کلروفیل افزایش یافتند. این گفته به این معنی است که با افزایش مقدار مصرف کود 

 آید.سبز تیره درمینیتروژن، برگ گیاه به رنگ 
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 تعداد پنجه

حال تعداد پنجه در مزارع  نینکرده وجود دارد. با اکرده و ورسدر مزارع ورس اهیتعداد پنجه گ نیب یتوجهاختالف قابل

به  اهیگ یاهیتغذ ریبه شرا تواندیم شتریب یزنپنجه نیعدد( است که ا 3/12نکرده )از مزارع ورس شتریعدد( ب 4/22کرده )ورس

 نیادر مزرعه شده و  محصول شتریباعث تراکم ب شتریکرد که تعداد پنجه ب یادآوری دیباشد. با تهارتبا  داش یاراف تروژنین ژهیو

و  ترنییپا یهاانگرهیتعداد پنجه، طول م شیبا افزا تروژنیاز حد کود ن شیورس است. مصرف ب جادیعامل موثر در ا کیخود 

 (.2212و دان،  دان) شودیبه ورس در برنج م تیحساس شیارتفاع بوته منجر به افزا

 سایر صفات

د. در نکرده وجود ندارکرده و ورستوجهی بین دو گروه مزارع ورساز نظر درصد دانه پوک و وزن هزار دانه اختالف قابل

ای از رشد اتفاا افتاده است و بدیهی است که اگر های پر باید به این نکته توجه داشت که ورس در چه مرحلهمورد درصد دانه

 در مراحل اولیه رسیدن یعنی مرحله شیری اتفاا بیفتد درصد دانه پوک افزایش خواهد یافت. 

های توجهی بیشتر از غلظت نیتروژن گیاه در نمونهطور قابلدرصد( ب 66/2کرده )های ورسغلظت نیتروژن گیاه در نمونه

 درصد( بوده است. 43/2ورس نکرده )

قت در مطلب با د نی. اباشدیورس م دهیخاک در وقوع پد یزیعامل حاصلخ ادیز اریبس ریاز تاث یحاک جینتا یکل یبررس

 یبه راحت کرده و سالمارتفاع بوته، شدت رنگ برگ و تعداد پنجه در دو گروه نمونه مربو  به مزارع ورس جینتا نیانگیم سهیمقا

باعث  وژنهتریاز حد کود ن شیاست اما مصرف ب یبه عملکرد مطلوب دانه برنج ررور یابیدست یبرا تروژنی. کود نداستیپ

 دهدیم برنج کاهش اهیمقاومت در برابر ورس را در گ تر،نییپا یهاانگرهیطول م شیو با افزا ابدی شیافزا اهیارتفاع گ شودیم

)از جمله مقدار و زمان مصرف کودها( را  وددر مصرف ک یاز کشاورزان نکات فن ی(. متاسفانه برخ2221 گران،ی)گواو و د

رقم  یاوره برا یقدار کود مصرفمزارع، عمده کشاورزان م یو در ثبت سوابق کود ریاخ یم ال در بررس یبرا کنندینم تیرعا

 وررنج کشب قاتیشده توسر موسسه تحق هیتوص ریاز مقاد شتریمقدار ب نیکردند که ا انیدر هکتار ب لوگرمیک 202را  یهاشم

 (.3و  2)شکل  باشدیم
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 ترویجی  توصیه

به عنوان دستورالعملی برای  1ای، جدول ای تحقیق حارر و نیز مطالعات کتابخانههای مزرعهبا استفاده از نتایج ارزیابی

 شود.از ورس مدیریتی در ارقام طارم محلی و هاشمی ارایه میارزیابان بیمه برای تشخیص ورس طبیعی 

 

های تشخیص ورس طبیعی از ورس مدیریتیمشخصه -1جدول   

هامشخصه  ورس مدیریتی ورس طبیعی 

 گلدهی، شیری و خمیری رسیدگی مرحله وقوع ورس

22 -20 تراکم کاشت )تعداد در مترمربع(  20 > 

متر(ارتفاع بوته )سانتی  < 162 نرمال 

 < 102 122 کود اوره )کیلوگرم درهکتار(

 دیرکاشت نرمال تاریخ کاشت

12تا  13 تعداد پنجه  13 > 

 ( )سبزپررنگLCC (3  LCC)) > 3زرد یا سبز کمرنگ )  رنگ برگ در هنگام ورس

 چگونگی ورس
متنوع )مخلوطی از بوتهای سرپا و 

 خوابیده(
خوابندزمین میها در مزرعه کامالً روی تمامی بوته  

های باالیی ساقهگرهمعموالً از میان محل خم شدن های پایینی ساقهگرهمعموالً از میان   

 ورعیت هوا
 12رگبار، باران شدید و باد بیش از 

 متر بر ثانیه

 12بدون بارش و / یا باران پراکنده و باد کمتر از 

 متر بر ثانیه

 1332منبع: دواتگر و دیگران، 
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