
  تربیة الرز
 

 المھمة عالمیا اذ انھ یاتي بعد  المحاصیل الغذائیةمن) (.Oryza sativa Lرز الیعد 
ولما كانت الحنطة من . اجمالى انتاج الحبوب فى العالمالحنطة والذرة الصفراء من حیث

 من رزھ في المناطق المعتدلة وشبھ االستوائیة ، اال ان التركز انتاجوی المحاصیل الشتویة
ستوائیة وشبھ االستوائیة  ویزرع على نطاق واسع في معظم المناطق اال الصیفیة لحاصیالم

في المناطق االستوائیة .  المعتدلةطقالمناانتاجھ حتى  یمتد  ذلك في العالم ، على الرغم منالرطبة
  االستوائیة حیث الریاح الموسمیةفي المناطق . وشبھ االستوائیة یمكن أن تنمو على مدار السنة

مطار ، وتزرع في موسم رز في موسم األ المتناوبة ویتركز انتاج الاألمطار ومواسم الجفافمع 
خالل الصقیع المرتفعات لحدود معینة من  المعتدلة و المناطقفيوتكمیلي ال  توفر الريإذاالجفاف 

 .موسم النمو ویزرع األرز باعتباره من المحاصیل الصیفیة
جزر والیابان وكوریا وجنوب شرق آسیا والصین والھند  في یزرعرز  ٪ من ال90ي حوال

من كبیرة  آسیا ، والبرازیل ، والوالیات المتحدة تنتج كمیات لمحیط الھادئ وعلى الرغم من ان ا
رئیسي الرز ھو الغذاء ال.  ٪ من مجموع اإلنتاج العالمي5 الیتجاوز انتاجھا االجمالى اال انرز ال

االستوائیة ستوائیة أو شبھ االمزدحمة ال  المناطقةعظمھم من سكنم ألكثر من نصف سكان العالم 
) رز والقمحال(كاللمحصولین و رئیسي لنحو ثلث سكان العالمالذي یعتبر غذاء القمح مقارنة ب
  .  المدخلةالحراریة  السعراتثلثي حوالي یشكالن

   : )15.1شكل  (طرقربعة مكن زراعة الرز  بااو
لسدود لحجز  الحاجة لدون ع دیما باالعتماد على االمطارتزر: رز المناطق المرتفعة .1

لق على مختلف  تطا احیانمصطلح األراضي المرتفعةالري التكمیلي ، استخدام و االمیاه
 في البرازیل ھذا النوع من الرزیزرع . زراعة التي تعتمد على االمطار  ال ظروف

 ).15.2 شكل ( اسیا حیث یصعب  حجز المیاه للري ومرتفعات
بوجود السدود لحجز المیاه المستخدمة  في المیاه الراكدة تزرع:الرز المروي او المغمور .2

ما تتجاوز  ، اذ قلالزراعة الدیمیة من السیطرة على المیاه تحتاج لدقة أكثر. أساسا للري
 والوالیات المتحدة ھذه ھي الطریقة الرئیسیة المستخدمة في أوروبا ، والیابان ،.  سم50

 ).15.3شكل (المعتدلةالمناخ  البلدان وغیرھا من
دود الصغیرة السذات  یزرع في المیاه الراكدة في الحقول:  األراضي المنخفضة رز .3

فیزداد  احیانا تھطل االمطار الثقیلة. لتكمیلي الري االیستخدم. لحجز األمطار الطبیعیة
طویلة في ھذه الحالة االصناف ال.  سم100-50 عمق حسب الموسم وقد یصل العمق

 منالریاح الموسمیة  المناطق ذات  فية الرئیسی ھذه الطریقة ھي.تتمكن من البقاء حیة
 .آسیا وافریقیا

  م5- 1عمق  یزرع الرز في المناطق المغمورة بالمیاه ل: المیاه العمیقةالعائم او الرز  .4
  االوراقتطفواع المیاه ورتفلحد ا العائمة تستطیل سیقان النباتات. المواسم الممطرةخالل 

 دولو یزرع في المناطق المنخفضة من تایلند ھذا النوع من الرز. على سطح الماء
) 15.4شكل ( جنوب شرق آسیا والتي تخضع للفیضانات خالل االمطار الموسمیة اخرى

. 
 مختلف الظروف المناخیة وأدى على نطاق واسع في الرز  یزرع ضمن كل من ھذه الزراعات 

صناف الرز تحسین الالھادفة  تقریبا كل المحاوالت. االصناففي الواسع ني  التنوع الجیذلك إلى 
ة أو مماثلة لزراعة وغالبا ما تكون ھذه األنواع متبادل. اع الرز المرویةنوا إلى تحسین قد تسعى

  .الراضي المرتفعة
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i FIG. 15.1. Comparison of types of rice grown with different depths of water. Tall and 
semi-/ dwarf varieties are grown in upland and shallow water regions. Only tall varieties can be 
grown in •"lowland regions where the water reaches a depth of 1 m. Floating rice, in which the 
stem elongates : as the water increases in depth and the plant floats on the surface, may be 
grown in water up to 5 
Hi in depth. 

  
  

   و االنواعالمنشأ
  
ا انھ كان یزرع في الھند والصین قبل عدة رز ھي واحدة من أقدم المحاصیل المزروعة ، علمال

  Oryza sativa  (2n=2x=24) اصل االنواع المزروعة من الرز ھو, السنواتمن االف 
ن عریض یمتد م جنوب وجنوب شرق آسیا في حزام االستوائیة  في المناطق نشأت ھاویعتقد أن

ه المساحات في ھذف.  والوس وفیتنام وجنوب الصینبورما وتایالندب ورارشمال شرق الھند ، م
 رز الاألنواع األخرى من الوحید من. المزروعة یمكن ایجاد أكبر تنوع من اصناف الرز

ھو أعلى وادي نھر النیجر في  واصلھ Oryza glaberrima    (2n=2x=24)المزروع ھو 
  من تنوعا وراثیال أكثر حداثة وأقلوواع من أصھذه األن. غرب افریقیایا ویزرع فقط افریق

Oryza sativa .النوعین  منكالوsativaوglaberrimaعلى  تنمو عادة كاصناف حولیة 
تم . والجفافیمكن ان یكون معمر اذا امكن حمایتھ من الصقیع  sativa  الرغم من ان النوع
 ,glaberrima وsativa النوعین المستزرعینفیھا ، بما  Oryzaجنس  من تمییز عشرین نوع

ذي لالرز ا الوحید مننوع  ال ھوOryza sativa، والباقي معمرة حولیةستة من األنواع البریة 
 .نمو في المنطقة المعتدلةی

   glaberrima ألنAAتھجینوم صیغیحمل  Oryza sativa. تم تحدید ستة جینومات في الرز
Oryza 0  ھجن معندما عتحدیده تماما لم .sativaالجینوم  ، فقد أعطیت صیغة AgAg   ثمانیة

 ھناك وجھات نظر مختلفة بشأن نسب. أو مخالیط رباعیة وثنائیة  (2n=4x=48)رباعیة أنواع 
تمثالن االصول  glaberrima و Sativa.0ومن المحتمل أن . رزاالنواع المزروعة من ال

 تشمل األنواع البریة sativa. 0مجھول قریب من  ولكن یعتقد ان ھناك اصل الوراثیة للرز
 وتحتوي ثنائي ضعیفكالھما . O.nivara  الحولیة ، واألنواع البریةO. rufipogonالمعمرة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  شرق آسیا ، حیث ھجن بحریة مع جنوب، وتنتشر على نطاق واسع في  AAالجینوم على 
glaberrima.O  محلوحل Oryza sativa  النوع المزروع.  یرة  بسرعة كب في افریقیا 

sativa O. على نطاق واسع في طورت خالل بضعة آالف من السنین زانتشرت زراعتھات 
  . ج العدید من األشكال واألنواعتلف المناطق الجغرافیة والمناخیة وإنتمخ
 
 

 
  

FIG. 15.2.   Upland ri with natural rainfall  
 
  حوالي تم تقسیمھا إلىلوجیة واالقلمةالجغرافیةالفیزیو الخصائص المورفولوجیة ولىادا اتنأس

یة ط، والوس) japonica(، والمعتدلة ) indica(االستوائیة :  متمیزة بیئیة انماطثالثة 
)javanica( ,على المدى البعید المداریة والمعتدلة ھي أكثر أھمیةتعتبر االنواع . 

 شبھ القارة الھندیة تشر وسط وجنوبمنمن نوع الرز ال تنشأ) indica(الھندیة المداریة االنواع 
في الھند وسریالنكا من المعتاد زراعتھا  ةاالستوائیاالصناف .  الصینوشمال شرق ومالیزیا

میز تت  الھندیةعانوالو ا اة التقلیدیاما االصناف المداریة.وتایالند ومالیزیا والدول المجاورة لھا
وسھلة االنفراط واوراقھا عریضة  ة االضاءة لفترحساسیةال و وضعف القش نباتاتھا باالرتفاع

 من في تایوان عنطور وھناك نوع مختلف من الرز االستوائیة .وبذورھا تدخل دور السكون 
ان ار إلیھا في تایوان المش.  مضت عام300 أكثر من ادخلت من الصین منذاألصناف التي 

راض  لألمتھالجفاف ومقاومملھا لانتشرت زراعتھا لتح ة الھندیة المداریمن االنواع   Nativaرز
 و Dee-geo-woo-genأصناف مثل و. فترات النضج واسعة من لھا مدیات واآلفات ، و

Taichung Native 1 شبھ متقزمة وكثیرة التفرعات ونسبیا غیر حساسة لفترة االضاءة طورت
  .1950عام 

 

FIG. 15.3.   Variety test plots ofirrigated or Hooded ri tion, Stuttgart, Arkansas 
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FIG. 15.4.   Testing lowland strains of rice in Thailand. The depth of the water is increased laily to test 
the ability of the rice to elongate 
 

  
 في ي األصل موطنھاتشر شمال شرقالمن نوع من الرز  مننشأ) japonica (المعتدلنوع لا

 مطورة الى كوریا والیابان  وادي نھر الیانغتسى فى الصین ومنھا سفلجنوب شرق آسیا في أ
تحمل عدد  عادة أكثر االصناف المعتدلة. درجة الحرارة في ھذه العملیة انخفاض طورت لتتحمل

ة وبذورھا قصیر نفراط مقارنة باالنواع المداریةأكثر مقاومة لالتفرعا وأقل و وراقاأل اكبرمن
في و.  لزجة عند طھیھاو مما یجعل الحبوب متماسكة وعریضة وذات محتوى اقل من النشا 

على عالیة قدرة  الساق لھاد تم تطویر أصناف قصیرة ق عاما الماضیة 60 ـالیابان ، خالل ال
.  التسمید في شد مععاليالحاصل للقد تم تطویر أصناف جدیدة و.  ومقاومة األمراضلتفرعا

تم اختیار و  ponlaiأصبحت تعرف باسم   من الیابانتایوانالى  ادخلت عتدلة التي الماالصناف 
وارتفاع انتاجیة   وصلبة الساققصیرةو فترة االضاءة لتھانخفاض حساسیال ponlaiاألصناف 

  .الحبوب
وغیرھا من مناطق  كالیفورنیا و أوروبا  فيزرعت  الیابانیة التياألنواعاو المعتدلة االصةاف

 .نخفاض درجة الحرارةتحملھا النظرا ل في خطوط العرض العلیا جاالنتا
وانتشر منھا من االصناف االستوائیة اندونیسیا في  نتخابھاتم ا) javanica(الوسیطة االصناف 

 ىدعوالذي یھذا النوع . والیات المتحدة ال تنمو في الافاألصن وھذه وتایوان والیابانإلى الفلبین 
  منمداریة والمعتدلةصناف الالة لیطوسالالعدید من الخصائص تلك ویمشأة حدیث النبولو 
وذات اوراقھا كبیرة والنفراط لومقاومة وقلیلة التفرعات  االرتفاع والسیقان السمیكة   اتھاممیز

 .سفا طویل وحبوبھا كبیرة وغامقة 
یة اوغیر ة في كونھا ذات كلوتین وقد تكون شمعصناف یمكن أن تكون متبایناألكل مجموعة من 

 االستوائیة االصنافھم الفروق في تطورل. االمیلوزشمعي قلیل الرز في الالنشا ف. شمعیة 
تطورت في ظل أجواء من  المداریةرزلأنواع ا.  لبیئیةالظروف ا والمعتدلة من الضروري فھم

بشكل  میاه االمطاراكمتر و غیر الخصبة آسیا ، حیث التربةالریاح الموسمیة في جنوب شرق
 خالل موسم األمطار ، ةالغیوم الكثیفنخفضا بسبب سحابة  واالشعاع الشمسي كان مر متساویغ

تنافس وال ساعات االضاءة فیما بعد كما انخفض زراعة ت الحرارة المرتفعة في وقت الودرجا
ي  فثم تنقلل بدء األمطار الموسمیة  قبایة في البیوت الزجاجیةشتالت بدتزرع ال.  لالدغال شدیدال

والكثیفة التفرعات مع االوراق  القامة ةطویلال النباتاتمع اتساع التباعد . الى الحقل ت الحق وق
تزاید ت مبكر من النمو و من أشعة الشمس خالل وقة ممكناستفادةأقصى ب تسمحفقیة األ والكبیرة

ما  تأخر النضج حتى نھایة موسم األمطار عندة لفترة االضاءةالحساسیمع االدغال والمنافسة 
خسارة من السكون قبل موسم منع الوت ظل ظروف مناخیة مالئمة أكثریمكن حصاد الحبوب في 

  .النباتاترقاد  الحصاد أو
 أقلو توزع ھطول األمطار تجانسة في م تكون المناخات المعتدلةن على النقیض من ذلك فإ

 وقتحرارة في اإلشعاع الشمسي وانخفاض درجات ال أیام الصیف الطویلة والمزید منو غیوما
طور تة كما ھو الحال في الیابان زراعیات العملی المتطورة فيأكثر خصوبة التربة و وراالبذ

عملیات في ظل ھذه ال. مسافات الزراعیة التنظیمواكثر تناسقا عمق المیاه مكافحة االدغال و
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ائص عن طریق وقد كثفت ھذه الخص. فان الوراق الرفیعة والنباتات القصیرة یقل الرقاد الزراعیة
یتم في تایوان و.  في الیابان وتایوان الربةخصوبة في ظل ارتفاع معدل ابخنتالتھجین واال

رة الشتاء القصیایام  خالل الصیف و لتي زرعت على التواليااالنتخاب في االجیال االنعزالیة 
اف ذات ستنباط اصن، وأدت إلى تطویر أتخلص من التراكیب الحساسة لفترة االضاءة والحرارة

 . في أي موسم من السنةزراعتھایمكن و فترة االضاءةمنخفضة لحساسیة 
  
  

  
FIG. "15.5.   Unhusked rice grains, known as rough or paddy rice. The long-grain variety (f smooth 

hulls (lacks pubescence). The medium (B) and short-grain (C) varieties illustrated hejig have 
pubescent hulls. Note the short glumes at the base of the grains (1.3 x) 

 
 
 
  
  

FIG. 15.6.   Kernels of brown rice from which husks have been shelled: (A) long grain, IB} 
medium grain, (C) short grain i.l.3x). 

 
.  المداریة والمعتدلة صنافلتھجین بین االھ متزاید لالرز توجتربیة في برامج حالیا توجد  

 وحدث ھذا الیابانیة وقد تضیع بسرعة والتقلیدیة  لالنواع لخصائص ل  ھناك اھمالونتیجة لذلك
 تھجیننشأت من الرز تحدة ، حیث أن كثیرا من أنواع الفي وقت سابق في جنوب الوالیات الم

االصناف في تایوان و. تحدث حالیا في كالیفورنیا والتي داریة والمعتدلة الماالصناف بین 
 ألنھ كان ھناك تركیز على  ما لالنواع الھندیة والیابانیة طورت نوعاة والحساسة للضوءقزمالمت
 من التركیز على  بدالاجنتاإل عززت ة التيتینبا الخصائص البعضمع   عاليللحاصل التربیة ال

  .ة نباتات االنواع الھندیة والتقلیدیتربیة 
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