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 مقدمه -0
هرز ترین علفترین و فراوانمهم (.Echinochloa crus-galli L)برگ سوروف هرز باریکلفع

هرز، خسارت آن (. درصورت عدم کنترل این علف1396مزارع برنج کشور است )یعقوبی و همکاران، 

ی دیگری از های اخیر گونه. در سال(1381شریفی، محمد)درصد برسد  91ممکن است تا حدود 

از شالیزارهای گیالن گزارش شد ( Echinochloa oryzoides)نام سوروف هوشمند  سوروف به

. این گونه در بین ارقام بومی برنج به رنگ سبز روشن و در بین ارقام (1385یعقوبی و همکاران، )

دهد که این ویژگی مانع از تشخیص آن جهت وجین شده به رنگ سبز تیره تغییر رنگ می اصالح

(. برخی منابع این گونه را سوروف آبی یا سوروف برنج نیز 1381یعقوبی و همکاران، شود )دستی می

(. این گونه برخالف گونه رایج برنج فقط در اراضی شالیزاری 1391اند )محمدوند و همکاران، نامیده

های مختلف بوده و در هرز سازگار به زیستگاهکه گونه قدیم سوروف یک علفدیده شده است، درحالی

سوروف هوشمند دارای (. Holm et al., 1977) گزارش شده است یها محصول زراعی و باغبیش از ده

محمدی و همکاران، باشد )گلقدرت رقابت و خسارت بیشتری نسبت به گونه رایج سوروف می

( و 1391محمدی و همکاران، عالوه، گونه جدید مقاوم یا متحمل به غرقاب بوده )گل(. به1389

یل شباهت زیاد به برنج، کشاورزان در هنگام وجین قادر به تشخیص و حذف آن نیستند و حتی دلبه

یعقوبی و )جای برنج نشاکاری کنند اشتباه آن را از خزانه به مزرعه منتقل و بهممکن است به 

هرز برنج در کشور است، اما امروزه بیشتر ترین گونه . اگرچه سوروف رایج مهم(1385همکاران، 

توان گفت که گونه رایج عبارت دیگر، میهرز را دارند. بهشالیکاران دانش کافی برای مدیریت این علف

های مختلف زراعی و شیمیایی )غرقاب، وجین و رغم غالبیت و فراوانی بیشتر، با روشسوروف علی

که درحالیزند، پاش( کنترل شده و کمتر به تولید برنج خسارت میپاش یا برگهای خاککشعلف

هنوز شناخت کافی از گونه جدید در جامعه کشاورزی و نیز جامعه علمی وجود نداشته و تاکنون هیچ 

 ه نشده است.یهرز به کشاورزان اراراهکار کاربردی برای مدیریت این علف

نسبت به سوروف رایج، این گونه جدید را سوروف هوشمند رغم فراوانی نسبی کمتر علی

در خزانه این گونه زودهنگام  شیکشور قلمداد نمود. روشمال  یزارهایهرز شالعلف نیترمهم توانیم

برنج موجب  یجاآن به یاشتباه یو نشاکار یاصل زمینبرنج به  یینشا یهااهچهیگ قیو انتقال از طر

 یهخسارت قابل توج ،برنج نسبت به گیاه یرقابت یهرز با استقرار زودهنگام و برترعلفاین تا  شودیم

 .دینما زراعت این محصول وارد به

ه اطالعاتی از مشخصات ظاهری و رشدی سوروف هوشمند یسعی شده است با ارا نشریهدر این 

باشد، کارشناسان و های چندین ساله نگارندگان این نشریه و دیگر محققین میکه حاصل بررسی

رهای زراعی و شیمیایی مناسب برای هرز آشنا نموده و راهکاکشاورزان شالیکار را بیشتر با این علف

 د.شوه یکنترل آن ارا
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 ي بذر سوروف هوشمندهایژگيو -2
بذر است. سوروف هوشمند  های تشخیص سوروف هوشمند از سوروف رایج، اندازهیکی از روش

 گرم( 5/2وزن هزار دانه )نسبت به سوروف رایج گرم(  5/4وزن هزار دانه )ر بزرگتری دارای بذ

های بلند و ر سوروف هوشمند دارای ریشک(. از طرف دیگر بذ1411و یعقوبی، )پورامیر باشد می

دار و یا بدون ریشک ر سوروف رایج ممکن است ریشکباشند. این درحالی است که بذمی مستحکم

ها ضخامت و استحکام کمتری نسبت به ریشک سوروف هوشمند داشته باشند )شکل بوده و ریشک

1.) 

بذر برنج را افزایش و با آن  بذر اختالط احتمال هوشمند سوروف تربلند شکیر و ربذر بزرگت

 نیو در انتقال بذر ا کاهش دادهرا ی بوجار ی وخرمنکوبزمان در آن  یحذف و جداسازامکان 

 .استمؤثر  یهرز به نسل بعدعلف

 ند . بذر سوروف هوشمجیسوروف هوشمند و سوروف را بذو یشکل ظاهر سهیمقا -0شکل 

  .باشدیم دارشکینسبت به بذر سوروف ر یترمیضخ یهاشکیرنگ روشن و ر یمعموالً دارا

 (بیژن یعقوبی :عکس)

  هوشمندبذر سوروف 
Echinochloa  oryzoides  

 

  كوتاهشکیر ای شکیسوروف بدون ر بذر
Echinochloa crus galli 

submetica 
 

 دارریشکسوروف بذر 
Echinochloa crus galli  
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 هاي ظاهري سوروف هوشمندويژگی -3
دیگر با  سهیسوروف هوشمند در مقای، شینشان داده است که در مرحله رشد رو هاپژوهش

 باشدیبرنج مگیاه  بهشباهت بیشترین  استثنای برنج قرمز دارایکوسیستم شالیزار بهی هرز اهاگونه

(Maria et al., 1999 .)برگ،  هیرنگ بوته، زاو ،یرشد پیت اهچه،یسوروف هوشمند از نظر ارتفاع گ

 نیو ا استبه برنج  یشتریشباهت بسوروف دارای  جیگونه رانسبت به ها پنجه هیقطر ساقه و زاو

گونه از سوروف به  نیا ادی. شباهت زدهدیآن را کاهش م یدست نیو وج صیامکان تشخ هایگژیو

 اتیعمل یط و حذف آن صیکار قادر به تشختا در اکثر مواقع کشاورزان برنج شودیم برنج باعث

 منتقل یاصل نیهرز را همراه نشاء برنج از خزانه به زمعلف نیمواقع ا یدر برخ یو حت نباشند نیوج

به  یتکامل و سازگار یباورند که سوروف هوشمند در راستا نیبر ا نیمحقق یو نشاء کنند. برخ

 یدست نیوجود آمده و صدها سال وجبهو غرقاب ها کشهرز به علف اهانیو مقاومت گ یدست نیوج

 گونه نقش داشته است نیو تکامل ا شیدایکمتر مشابه با برنج و پ یهادر حذف گونه

 (Ampong and DeDetta, 1991; Moody, 1991 .)دیشباهت و تقل زانیسوروف هوشمند از نظر م 

گونه فقط در  نیعالوه اههرز است و ب یهاعلف گریاز د ترشرفتهیبرنج به مراتب پ یزراع اهیاز گ

(. Radosevich et al., 2007) شودینم افتی یآب یهاگاهستیز گریشده و در د دیدهبرنج  گاهستیز

 دیخود به برنج را تحت عنوان سندرم تقل شتریساختن ب هیسوروف و شب یروند تکامل نیمحقق یبرخ

 شیافزا زیو ن ستادهیها از حالت افتاده به ابرگ هیزاو رییها تغاند و به باور آنکرده یسوروف نامگذار

 (.Talbert and Burgos, 2007)هرز اتفاق افتاده است علف نیا کاملت یتحمل به غرقاب در راستا
 

 -یبرنج رقم هاشم ب،یترتبه رقم برنج مجاور خود. از سمت راست به هوشمندشباهت سوروف  :الف -1 شکل

)سمت راست( که  هوشمندسوروف  انگرهیوجود کرک در م :ب ،هوشمندسوروف  -برنج رقم خزر -هوشمندسوروف 

 (یعقوبیبیژن  :عکس). آن به برنج )سمت چپ( شده است ادیمنجر به شباهت ز
 

 سوروف هوشمند

 دارای کرک

 ب الف

 سوروف هوشمند

 برنج هاشمی سوروف هوشمند

 دارای کرک

 برنج خزر

 برنج هاشمی

 سوروف هوشمند

 دارای کرک
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های تشخیص گونه قدیم سوروف از برنج عدم وجود گوشوارک یا کرک در محل یکی از راه
های کوتاهی باشد. این درحالی است که سوروف هوشمند دارای کرکتالقی پهنک به غالف برگ می

راعی برنج در مرحله رشد بخش بوده و همین عامل منجر به شباهت بیشتر آن با گیاه ز در این
ها احتمال خطا در شناسایی و حذف دستی سوروف هوشمند را (. کرک2شود )شکل رویشی می
 دهند.افزایش می

زمان  نیو همچن یهوشمند و معمول فنشان داده است که ارتفاع دو گونه سورو هاپژوهش
سوروف هوشمند معمواًل (. 1393متفاوت است )محمدوند و همکاران،  گریکدیارتفاع آنها با  تیتثب

 رسد.دارای ارتفاع کمتری در مقایسه با سوروف رایج بوده و زودتر به حداکثر ارتفاع خود می
 

 هاي خوشه سوروف هوشمندويژگی -0

 طول خوشه -0-0
تری نسبت به و فشرده( متریسانت 8/12حدود )تر های کوتاهسوروف هوشمند دارای خوشه

 (.1411باشد )پورامیر و یعقوبی، می (متریسانت 23حدود )سوروف رایج 

 رنگ خوشه -0-2
تر از سوروف تری بوده و بذرهای روی آن بزرگهای سوروف هوشمند دارای رنگ روشنخوشه

ی رایج تر و دارای استحکام بیشتری نسبت به گونهرایج هستند. ریشک بذر سوروف هوشمند ضخیم
 باشد.سوروف می

 ريزش بذر -0-3
ترتیب ن ریزش بذر در دو گونه سوروف بسیار متفاوت و در گونه جدید و قدیم سوروف بهمیزا

سوروف هوشمند در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک و حتی پس  بذر زشیردرصد است.  99و  1حدود 
مانند. در ها بر روی خوشه باقی میاز رسیدن بسیار ناچیز )کمتر از یک درصد( است و بذرها مدت

شوند و های پایینی خوشه، بذور نوک خوشه دچار ریزش میسوروف در حین رسیدن بخشگونه رایج 
کنند )پورامیر و ی رسیدن ریزش میدرصد از بذور سوروف گونه رایج در مرحله 99طورکلی حدود به

 .(1411یعقوبی، 
م هرز کمک کند و هتواند به مدیریت این علفعدم ریزش بذر در گونه مهاجم سوروف هم می

های سوروف هوشمند حدود یک هفته زودتر از برنج رقم شود. خوشهموجب پراکنش بیشتر آن می
آسانی میّسر دلیل رنگ روشن، شناسایی و حذف فیزیکی آنها به شوند و بهبومی هاشمی ظاهر می
 دلیل اینکه بذر سوروف هوشمند دارای ریزش اندک و وزن هزاردانه باالتریاست. از سوی دیگر به

ویژه برداشت ماشینی با کمباین، بذر آن همراه بذر برنج برداشت است، بنابراین در زمان برداشت و به
شده و درصورت استفاده از این بذور جهت کشت در فصل زراعی آتی، منجر به آلودگی و پراکنش 

 خارج از های سوروف هوشمند و انتقال آن بهشود. حذف فیزیکی و قطع خوشهبیشتر آن در مزارع می
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های هرز و همچنین در تر به علفاکنون در مزارع کشاورزان پیشرو و آشناشود. هم مزرعه توصیه می
 مزارع بذری، حذف دستی این گونه قبل از برداشت ماشینی برنج رایج است.

 تعداد بذر -0-0
متوسط مقدار باشند و های خود میهر دو گونه سوروف دارای تعداد بسیار زیادی بذر در خوشه

 بذر( است.  443عدد( اندکی کمتر از سوروف رایج )حدود  385آن در سوروف هوشمند )در حدود 
سوروف در یک فصل زراعی، احتمال  پنجه در هر گیاهچه 21توجه به پتانسیل تولید حدود  با

اران، بذر از هر گیاهچه سوروف در طی فصل وجود دارد )یعقوبی و همک 9111تا  7111تولید حدود 
1398 .) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هوشمند در مرحله پر شدن دانه )الف( و رسیدگی فیزیولوژیکسوروف  هایخوشه -3 شکل

 .(بیژن یعقوبی :عکس)های برنج رقم هاشمی. )ب( در کنار خوشه 
 

 هاي رشدي سوروف هوشمندويژگی -5

 زنیجوانه -5-0
نسبت به  یترکنواختیو  شتریب زنیخواب کمتر و درصد جوانه یسوروف هوشمند دارار بذ

 قادر به غرقاب تتر و مقاومبزرگ یبذرهادلیل داشتن سوروف هوشمند به .است سوروف جیراگونه 
سوروف  جیگونه را جوانه بزنند. این درحالی است کهآب  یمتریسانت 31از عمق تا حدود  است

در همین راستا،  (.Barrett, 1983; Seaman, 1983) چنین قابلیتی نداردتر کوچک یبذرها لیدلبه
تحمل  عالوه برکه سوروف هوشمند های انجام شده در مؤسسه تحقیقات برنج کشور نشان داد بررسی

تر از اعماق پایینزنی بیشتری بیشتر به غرقاب، در مقایسه با گونه رایج دارای قدرت رویش و جوانه
زنی و رویش سوروف هوشمند خواب کمتر احتمال جوانه .(1391خاک بود )گل محمدی و همکاران، 

های مناسب کنترل احتمال گیری از روشرو، با بهرهدهد از اینرا در شرایط شالیزار افزایش می
 مراتب بیشتر از گونه رایج سوروف خواهد بود.کنی آن بهریشه

 

 برنج

 برنج

 خزر
 برنج

 ب الف
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 دوره رشد طول -5-2

سوروف نشان داد که سوروف مختلف  یهاو عملکرد گونه یولوژیزیف ،یفنولوژ یرومطالعات 

برنج  نیو همچن جیبا گونه را سهیدر مقا بیشتریو سبز شدن  یزنقدرت جوانه یهوشمند دارا

ر دو گونه ه. کرده و به بذر برود لیخود را تکم یزندگ چرخه یترو قادر است در زمان کوتاه باشدیم

از مدت زمان عالوه، به .باشندیدو روز پس از کاشت قادر به سبز شدن م یدر ط رایج و جدید سوروف

تا  73) یروز( از سوروف معمول 58تا  55کمتر ) اریدر سوروف هوشمند بس خوشهسبز شدن تا ظهور 

مدی و همکاران، مح؛ گل1393؛محمدوند و همکاران، 1398یعقوبی و همکاران، ) باشدیروز( م 76

منظور کشاورزان به رایز د،یگونه در مزارع برنج را دشوار نما نیکنترل ا تواندیم تیقابل نیا (.1389

پس از  یکم اریها را در فاصله بسکشهرز مجبور خواهند بود تا علفعلف نیا ییایمیکنترل ش

تازه  رنجب یهااهچهیموجب خسارت در گ تواندیعامل م نیمصرف کنند که هم ینشاکار اتیعمل

در هوشمند سوروف  یزودتر چرخه زندگ لیو تکم دنیرس ،ی. از طرفدشو افتهیشده و استقرار ن ءنشا

وارده از  یکیضربات مکان در اثرآن  یبذرها زشیمنجر به ر تواندی( میهاشم تهیبا برنج )وار سهیمقا

هرز این علفبانک بذر  رهیذخ شیزااف نتیجه، این عمل منجر به شود. در برداشت برنج نیکمبا یقطر

بذر احتمال برداشت  ،محکم یهاشکیر و کم زشیرخواهد شد. البته درشت بودن بذر، خاک در 

 .دهدیم شیشلتوک برنج را افزا همراهسوروف هوشمند به
 

 .(بیژن یعقوبی :عکس)رایج. سوروف خوشه  ب:سوروف هوشمند،  خوشه :الف -0 شکل
 

تر سوروف هوشمند، درصورت مدیریت صحیح مزرعه زنی زودهنگام و یکنواختتوجه به جوانه با
ها در شرایط مناسب مزرعه )غرقاب یکنواخت(، کنترل شیمیایی دارای کشهنگام علفو مصرف به

در صورت با رشد سریع سوروف هوشمند هرز خواهد بود. درغیراینموفقیت زیادی در مهار این علف
 پاش قادر به کنترل آن نخواهند بود.های خاککشاول فصل، علف
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 سوروف هوشمند كنترل يهاروش -6

  يیايميش ريغ كنترل -6-0

 سبک و سنگين كردن شلتوک -6-0-0
ترین منبعی که سبب آلودگی شالیزارها به ها نشان داده است که مهمترین و اصلیبررسی
عالوه ذر برنج کشت شده در خزانه به بذر سوروف است. بهشود، آلودگی شلتوک یا بسوروف می

تواند در آلودگی خزانه و یا مزارع مؤثر باشد. با هرز نیز میآلودگی محل احداث خزانه به بذر این علف
زدن سوروف را سرعت بخشیده و با  توان جوانههنگام خاک محل احداث خزانه میسازی زودآماده

هفته قبل از کاشت شلتوک، سوروف را کنترل کرد. سوروف رشد یافته در حدود یک  کشکاربرد علف
ه آن خزانه معمواًل قابل تشخیص از نشاهای برنج نبوده و با نشاهای برنج به زمین اصلی منتقل و همرا

بوجاری شده و تهیه شده از شرکت خدمات حمایتی، فاقد آلودگی  هایرشود. معمواًل بذنشاکاری می
ر ویژه بذمصرفی و به ر خودروف هستند. این درحالی است که بذل آلودگی به بذر سوو یا دارای حداق

تهیه شده از مزارع برداشت شده با کمباین دارای آلودگی بیشتری به بذر هر دو نوع سوروف 
های هرز از شلتوک قبل از کشت در های بوجاری و حذف بذر علفباشند. دسترسی به دستگاهمی

طور مؤثری در حذف سوروف از مزارع نشایی مؤثر باشد، اما چنین امکاناتی در د بهتوانخزانه می
 دسترس کشاورزان نیست.

درحال حاضر تنها راهکار جهت جدا کردن بذر سوروف همراه شلتوک، استفاده از آب نمک قبل 
نمک دار کردن آن است. در این مرحله، شلتوک خشک را در محلول آب جوانهاز خیساندن و پیش

پوک و نیمه  هایرزنند. این عمل موجب باال آمدن بذدرصد نمک( ریخته و خوب هم می 16)حاوی 
نشین سالم برنج در کف ظرف حاوی محلول آب نمک ته هایرسوروف شده و بذ هایرپر برنج و نیز بذ

نج ر برپر و پوک، بذنیمه های هرز و شلتوکر علفسالم برنج از بذ هایرشوند. پس از جداسازی بذمی
زنی شلتوک تاثیر ها شسته شده و بر جوانهرا چند مرتبه با آب تمیز شستشو داده تا نمک روی آن

 منفی نگذارد.

 زنی و شخم مجدد در مرحله احداث خزانهتحريک جوانه -6-0-2
تواند منجر به خزانه و تابش خورشید و گرم شدن خاک خزانه، میزود هنگام بستر  یسازآماده

د. پس از شوهرز نی سوروف )هر دو گونه( و در نتیجه تسریع در سبز شدن این علفزتحریک جوانه
هرز کنترل شده و سپس اقدام روی بستر خزانه با شخم سطحی یا ماله، این علفسبز شدن سوروف 

و  آب و هوا یتر همانند اهواز و گلستان که دارادر مناطق گرمشود. انجام این عمل میپاشی به بذر
 یهاعلف هایربذ یزنجوانه کیرهستند، در تحدر زمان احداث خزانه  النینسبت به گ یتراک گرمخ

 .تر و دارای کارایی بیشتری استهرز مؤثر
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 سوروف در مرحله گلدهی در زمين اصلیقطع خوشه  -6-0-3

تر از خوشه برنج رقم در شرایط طبیعی شالیزار، خوشه سوروف هوشمند حدود یک هفته زود

هرز در داخل شالیزار دلیل رنگ روشن خوشه سوروف هوشمند، این علفشود. بههاشمی ظاهر می

توان با پایش رو، یک هفته قبل از ظهور خوشه برنج، میراحتی قابل تشخیص است. ازایننمایان و به

 آوری و معدوم نمود. عدم ریزش بذرهای سوروف هوشمند را شناسایی، قطع، جمعشالیزار خوشه

گیری از کند. بهرهسوروف هوشمند به موفقیت بیشتر این روش در کنترل سوروف هوشمند کمک می

اکنون در مزارع بذری و نیز سوروف قبل از برداشت، هم هایآوری خوشهروش قطع کردن و جمع

 کشت بذر ،هایبررس یمطابق برخشوند، رایج است. مزارع کشاورزان پیشرو که با کمباین برداشت می

آن همراه  یاز خزانه به مزرعه و نشاکار های هرزگیاهچه و انتقالسوروف همراه بذر برنج در خزانه 

(، 1394)یعقوبی،  نقش دارد گریبه سال د سالکیاز  یدر انتقال آلودگ ،برنج یبه جابرنج و یا 

وان به قطع تهرز در مزرعه و قبل از برداشت برنج، میهنگام این علفصورت حذف زود بنابراین در

اکنون در مزارع بذری برنج که تولید بذر تحت نظارت هرز اقدام نمود. همچرخه تولیدمثلی این علف

های سوروف هوشمند قبل از برداشت شود، پایش مزارع و حذف دستی خوشهبخش دولتی انجام می

 محصول با کمباین رایج است.

 غرقاب كردن  -6-0-0

های هرز زنی و رویش گونه قدیم سوروف و بسیاری از علفانهاگرچه غرقاب در ممانعت از جو

(. 1391محمدی و همکاران، دیگر مؤثر است، اما سوروف هوشمند به غرقاب متحمل است )گل

هرز های علفعالوه باتوجه به اینکه معمواًل آلودگی شالیزارها به سوروف هوشمند از طریق گیاهچههب

در این مرحله از رشد به غرقاب متحمل است، بنابراین غرقاب  و سوروف انتقالی از خزانه است

های هرز سوروف و انتقال یافته از خزانه مؤثر باشد. غرقاب در افزایش تواند در مدیریت گیاهچهنمی

 های هرز بسیار مؤثر است. ها در کنترل سوروف و دیگر علفکشکارایی علف
 

 هوشمند سوروف يیايميش كنترل -7
دلیل هرز سوروف است. بهها مؤثرترین راهکار برای کنترل علفکشاستفاده از علفاکنون هم

هرز هم در خزانه و هم در فراوانی سوروف، در بیشتر شالیزارهای کشور کنترل شیمیایی این علف

 زمین اصلی ضرورت دارد.

 خزانه در كنترل -7-0

 فاقد سابقه کشت برنج احداث برخی کشاورزان خزانه را در خارج از مزرعه برنج و اراضی 
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 ها، دراین خزانه کنند. درهرز برای پرورش نشاء استفاده میکنند و از خاک عاری از بذر علفمی

کش وجود ندارد. جهت اطمینان از عدم صورت استفاده از بذر بوجاری شده، نیاز به مصرف علف

 16لتوک بذری در آب نمک حدود ها به سوروف، با سبک و سنگین کردن شآلودگی این نوع خزانه

درصد، امکان حذف فیزیکی بذر سوروف قبل از کشت میسر بوده و نیاز به کنترل شیمیایی سوروف 

 های صنعتی یا بانک نشاء نیز دارای شرایط مشابهی هستند.نخواهد بود. معمواًل خزانه

  يزاريشال مزارع در شده احداث يهاخزانه در كنترل -7-2

شود های احداث شده در مزارع شالیزاری توصیه میرل شیمیایی سوروف در خزانهمنظور کنتبه

دو مرتبه شخم عمود بر هم، سازی خزانه شامل روز قبل از بذرپاشی، عملیات آماده 11که حدود 

شده و غرقاب سازی بستر کاشت، خزانه آمادهپس از ، انجام شود. و ماله حیو تسط یخرابگل

تر بستر خزانه و تابش آفتاب و گرم شدن خاک، سازی زودصورت آماده در .دشونمصرف  هاکشعلف

 ها دارای کارایی بیشتری در کنترل سوروف خواهند بود.کشرویش بذر سوروف تحریک شده و علف

پاش در خزانه حدود یک هفته قبل از بذرپاشی شلتوک های خاککشزمان مناسب کاربرد علف

ود دو روز قبل از بذرپاشی خزانه، باید آب خزانه خارج شده و سپس عالوه حددر خزانه است. به

کشی خاک الیه رویی خزانه انجام شود تا هم اثرات احتمالی کش، مالهمنظور حذف باقیمانده علفبه

کش روی بستر خزانه از بین برود و هم گازهای جمع شده در بستر خزانه )در اثر باقیمانده علف

کشی سبب فشردگی خاک و عالوه مالهز غرقاب چند روزه خزانه( خارج شوند. بهشرایط احیایی ناشی ا

تواند شود که این عمل میجلوگیری از فرورفتن شلتوک در گل و الی بستر خزانه هنگام بذرپاشی می

 ها جلوگیری کند.و میر بخشی از شلتوک از مرگ

ار کردن شلتوک را ضروری دجوانهتر کشاورزان پیشاگرچه در شرایط آب و هوایی گرم

کش مصرف هایی که علفدار کردن شلتوک قبل از کشت در خزانه، در خزانهجوانهدانند، امّا پیشنمی

دار شدن و هنگام جذب آب و متورم شدن جوانهباشد. شلتوک قبل از پیششده است ضروری می

زنی باشد. عدم جوانهیها در خاک حساس مکششدت به مقادیر بسیار اندک باقیمانده علفبه

دلیل زنی بذور قرار گرفته در داخل خاک، بهیکنواخت شلتوک کشت شده در خزانه و یا عدم جوانه

ها از طریق آب آبیاری و ورود به کشها در خاک خزانه و یا جریان علفکشوجود باقیمانده علف

 خزانه، مشاهده شده است.

های کشعلف .شودیم انجام هاکشعلف از وهگر دو با خزانهسوروف در  ییایمیش کنترل

های مصرفی در خزانه هستند که معمواًل حدود یک هفته قبل از کشت کشپاش اولین علفخاک

 شوند.شلتوک در خزانه به کار برده می
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 خزانه در هوشمند سوروف كنترل يبرا پاشخاک يهاكشعلف -7-2-0

 در هکتار( تریل 75/1 ت،یفی)ر الکلریپرت

 در هکتار( تریل 5)ساترن،  وبنکاربیت

 در هکتار( تریل 5/3 ،یبوتاکلر )ماچت

 گرم در هکتار( 111 ،سولفورونی+ اتوکس افامونی)تر لیکانس

 لیتر در هکتار( 5/3استار، اگزادیارژیل )تاپ

 خزانه در هوشمند سوروف كنترل يبرا پاشبرگ يهاكشعلف -7-2-2

 یتجار یاسام با کشعلف نیا -(هکتار در مؤثره ماده گرم 31)حدود  میسد باکیریپاسیب -1

 .است موجود بازار در سیراو مون وجین  د،یونیکل ،ینینوم همانند یمتعدد

 مادهسه کیلوگرم  حدود زانیمبه -(DF 46.6% ل،یمتسولفورون+ بن لیپروپانداکس )استام -2

 در هکتار. یتجار

گرم ماده مؤثره در هکتار  41تا  35کش میزان مصرف این علف -(ماکسیری)پ میبنزوکسیریپ -3

 است.

کار برده روز قبل از انتقال نشاهای برنج از خزانه به زمین اصلی به 7تا  2ها کشاین علف

های سوروف رویش یافته در پاش، گیاهچههای برگکششوند. درصورت سمپاشی خزانه با علفمی

قال به مزرعه و نشا شدن، قادر به بازیابی و رشد مجدد نخواهند بود و داخل نشاهای برنج، پس از انت

های ها، گیاهچهکشروند. درصورت استفاده از دوز توصیه شده علفتدریج خشک شده و از بین میبه

ها با سمپاش و فشار حدود کشسوزی نداشته و خسارتی را متحمل نخواهند شد. این علفبرنج، گیاه

شوند. مقدار آب مصرفی برای استفاده در سمپاش و رقیق کردن خزانه پاشیده میدو بار بر روی 

 باشد.لیتر در هکتار می 211تا  171کش، علف
 

 یاصل نيزم در هوشمندسوروف  يیايميش كنترل -8
ها بیشترین نقش را در کنترل سوروف دارند و تقریبًا در تمام مزارع شالیزاری کشور کشعلف

های مورد استفاده برای کنترل کششود. علفبرای کنترل سوروف مصرف می کشحداقل یک علف

بندی تقسیم پاشبرگ ای مصرفبرگو  پاشخاک ای مصرفخاککلی به دو گروه طورسوروف به

 شوند.می

خرابی )پادلینگ( و ماله با فاصله یک تا دو روز نسبت به در کشت نشایی برنج، عملیات گل

 شود، بنابراینهای هرز رویش یافته میود. این عملیات سبب کنترل تمام علفشنشاکاری انجام می

 خرابی تا کش قبل از نشاکاری در این مزارع ضرورت ندارد. در برخی موارد فاصله بین گلکاربرد علف
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ها پس از نشاکاری قادر به کشنشاکاری حدود یک هفته یا بیشتر است و ممکن است مصرف علف

کش قبل از نشاکاری صورت کاربرد علفاین یافته نباشند که درهای هرز رویشلفکنترل ع

دلیل وقت آزاد و یا محدودیت دسترسی به آب، ناپذیر است. همچنین برخی کشاورزان بهاجتناب

 دهند.کش قبل از نشاکاری را ترجیح میکاربرد علف

  ياز نشاكار قبلرد كنترل سوروف و كارب يمناسب برا پاشخاک يهاكشعلف -8-0

و  یقبل از نشاکار هاآنکاربرد  پاشخاک یهاکشعلف یبرخبه  برنج ینشاهاتحمل  لیدلبه

 از قبل کاربرد یبرا مناسب پاشخاک یهاکشعلف نیمهمتر. است ریپذامکانهرز علف شیقبل از رو

 :از عبارتند ینشاکار

کنترل  شیرا قبل از رو کسالهی هرز یهاعلف گریکش سوروف و دعلف نیا -نیمتالیپند -1

از  پس یعنی مزرعه، یسازآماده و یخرابگل از بعد روز دو تا کیکش علف مصرف. کندیم

محدودیت عمده . شودیم هیهرز توص یهاعلف شیقبل از رو وآب شده گل خاک نشست

های فرویشی است و فاقد کارایی بر روی علکش فقط پیشپندیمتالین این است که این علف

 هرز پس از ظهور جوانه اولیه است.

اگرچه در اوایل رویش نیز  ،شودیم مصرف نیمتالیپند همانند کشعلف نیا -لیارژیاکساد  -2

 باشد.قادر به کنترل سوروف می

کار برد، ولی بهترین به یروز قبل از نشاکار 7تا  5حدود  توانکش را میاین علف -الکلریپرت  -3

را تا  سوروفغرقاب  یهاکرت در الکلریپرت .روز پس از نشاکاری است 7تا  5زمان کاربرد آن 

 نیا کاربرد یبرا یشتریب زمان کشاورز نیبنابرا کند،یم کنترل یبرگ میو ن کیمرحله 

 .دارد اریاخت در کشعلف

کش پندیمتالین و پرتیالکلر نسبت به اکسادیارژیل دارای طول دوره کارایی بیشتری در دو علف
رویشی های پیشکشهای اکسادیارژیل و پندیمتالین علفکشسوروف هستند. اگرچه علفکنترل 

 پس از نشاکاری را نیز دارند.هستند، در عین حال قابلیت کاربرد زودهنگام 
 چیمصرف ه کاران،یشال سالمت برکش علف سوءاثرات  لیدلبه ،یدست ینشاکار درصورت

 .شودینم هیتوص یقبل از نشاکار یکشعلف

 كنترل سوروفجهت  يپس ازنشاكار كاربرد يمناسب برا پاشخاک يهاكشعلف -8-2

رویشی پندیمتالین و اکسادیارژیل برای کاربرد پس از نشاکاری نیز همانند های پیشکشعلف  -1

ها کشقبل از نشاکاری مناسب هستند. نکته مهم این است که زمان مناسب مصرف این علف

 باشد.های هرز میاکاری و قبل از رویش علفیک تا دو روز پس از نش
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رویشی است و بهترین زمان رویشی تا اوایل پسکش پیشپرتیالکلر یک علف کشعلف  -2

روز بعد از نشاکاری است، اگرچه در شرایط مشابهی قبل از نشاکاری نیز  7تا  5مصرف آن 

 قابلیت کاربرد دارد.

صورت منظور کنترل سوروف بهه بهرویشی است ککش پیشتیوبنکارب، دیگر علف -3

رویشی تا اوایل رویش )قبل از ظهور برگ دوم سوروف( دارای کارایی بسیار خوبی است. پیش

کش باشد و کاربرد این علفها میکشتحمل ارقام برنج ایرانی به تیوبنکارب کمتر از دیگر علف

های سست ز کاربرد آن در خاکقبل از نشاکاری و یا کاربرد آن بالفاصله پس از نشاکاری و نی

ای تیوبنکارب، سبب شود. عدم رعایت نکات فنی فوق و مصرف سلیقهو باتالقی توصیه نمی

کش حدود سه تا د. زمان کاربرد این علفشورخی اختالالت رشدی در برنج میتوقف رشد و ب

و شرایطی های غرقاب پنج روز پس از نشاکاری )پس از تثبیت و یا نشست خاک( و در کرت

 شود.شود. کاربرد تکراری یا هرساله تیوبنکارب توصیه نمیکه وزش باد نباشد، توصیه می

کیلوگرم ماده تجاری در هکتار(،  3اتیل، های پیرازکلر )پرتیالکلر + پیرازوسولفورونکشعلف -4

کیلوگرم ماده تجاری در هکتار(، کانسیل  3تا  5/2هولدان )پندیمتالین + کلومازون، 

گرم ماده تجاری در هکتار(، فلوستوسولفورون  151تا  111سولفورون، یافامون + اتوکسی)تر

گرم ماده تجاری در  211گرم ماده تجاری در هکتار( و متازوسولفورون )گینگا،  311)ذکور، 

اند. زمان رویشی ثبت شدهرویشی و اوایل پسصورت پیشهکتار( برای کنترل سوروف به

ها کشروز پس از نشاکاری است. مصرف این علف 7تا  5ها حدود کشلفمناسب کاربرد این ع

د، شوبرنج می اینکه موجب توقف رشد بر قبل از نشاکاری و یا بالفاصله پس از نشاکاری عالوه

های باشد. غرقاب مزرعه و قرار گرفتن علفاز نظر کنترل سوروف دارای کارایی کمتری نیز می

 شود.پاش میهای خاککشزایش کارایی علفهرز در زیر آب منجر به اف

 (.هکتار در گرم 151تا  111 ل،ی)کانس سولفورونیاتوکس+  افامونیتر -5

 گرم در هکتار(. 311فلوستوسولفورون )ذکور،  -6

 .سی در هکتار(سی 151پنوکسوالم )ریزالن،  -7

 روز پس از نشاکاری است. 7تا  5های فوق کشزمان مناسب کاربرد علف

 در مزارع برنج سوروف كنترل يبرا پاشبرگ يهاشكعلف -8-3

 گرم ماده مؤثره در هکتار(. 31تا  25) میسدباکیریپاسیب -1

 .(کیلوگرم ماده تجاری در هکتار 5/2استمداکس، )متیل سولفورونپروپانیل + بن -2

 لیتر ماده تجاری در هکتار(. 5/2) پنوکسوالم+  هالوفوبیسا -3

 سی ماده تجاری در هکتار(.سی 151)ریزالن،  پنوکسوالم -4
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های هوایی سوروف های هرز بر روی اندامبرگی علف 5تا  3ی ها در مرحلهکشتمام این علف

های سوروف تحمل این علف هرز به شوند. با افزایش سن و یا تعداد برگ گیاهچهپاشی میمحلول

 یاید.ها افزایش میکشعلف
 

 مزارع هيحاشدر  فسورو كنترل -یزراع بهداشت -9
 یهاسوروف در داخل کرت جیدر زمان برداشت نشان داد که تراکم گونه را یدانیم یهایبررس

خوب  اریبس ییکارا انگریدرصد کمتر است که ب 99اطراف، حدود  یو مرزها هیبا حاش سهیبرنج در مقا

 .باشدیهرز معلف نیا تیریکشاورزان در مدکافی در کنترل سوروف و دانش  جیرامبارزه  یهاروش

 زارهایشال در همواره هرزعلف نیابرنج،  مزارع تمامو ممتد با سوروف در  یقیمبارزه تلف رغمیعل

 عدمو  یفقدان بهداشت زراعدلیل این امر  .است مطرح هرزعلف نیترمهم عنوانبه و داشته حضور

هرز سوروف علفاست.  برنجپس از برداشت  زارهایشالرها شدن  و مزارع هیحاش در سوروف تیریمد

بعد را  یهاسال ای سال یو آلودگ نمایدبذر  دیکرده و تول دایپ شیقادر است پس از برداشت برنج رو

 موجب شود.
 

 يینها يبندجمع -01
تری نسبت به سوروف رایج است و محل رویش و تکثیر سوروف هوشمند دارای زیستگاه محدود

زاری و فصل زراعی است. گونه قدیم یا رایج سوروف دارای هرز منحصر به مزارع شالیاین علف

آبیاری، حاشیه های روی مرزها، کانالهای شالیزاری، های متعدد بوده و عالوه بر داخل کرتزیستگاه

یابد. سوروف رایج پس از برداشت برنج در اراضی و غیره رشد کرده و تکثیر می هامزارع برنج و باغ

کند، درحالیکه سوروف هوشمند در اکوسیستم ه، به خوشه رفته و تولید بذر میشالیزاری رویش نمود

شالیزارهای شمال کشور فاقد این میزان سازگاری است و قادر به تکمیل چرخه زندگی و تولید بذر در 

گیری کشاورزان شمال ایران از مدیریت تلفیقی باشد. باتوجه به بهرهخارج از فصل زراعی نمی

های کشدستی، علفخرابی و ماله، کشت نشایی، غرقاب و وجینشامل شخم و گل های هرزعلف

پاش، میزان موفقیت در کنترل سوروف یا سوروف هوشمند در داخل مزارع برنج و پاش و برگخاک

رغم این میزان موفقیت، آنچه موجب حفظ جمعیت باالی در طول فصل زراعی بسیار زیاد است. علی

های انجام شده در مؤسسه توجه به بهداشت زراعی است. مطابق بررسیشود عدم سوروف می

هرز از های انتقالی علفتحقیقات برنج کشور، منشاء آلودگی مزارع برنج به سوروف هوشمند، گیاهچه

آلودگی به  شود دارایعبارت دیگر بذر برنج که در خزانه کشت میباشد. بهخزانه به زمین اصلی می

 های همراه گیاهچهوشمند هست و بذر سوروف همراه شلتوک در خزانه رشد کرده و بهبذر سوروف ه
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برگ و یا بیشتر بوده و به  3تا  2شود. سوروف در این مرحله دارای برنج در مزرعه نشاکاری می

دلیل شباهت باالی پاش رایج شالیزار متحمل است. از سوی دیگر بههای خاککشغرقاب و علف

 صیتشخیژه سوروف هوشمند به برنج و نیز رشد آن در داخل کپه برنج، احتمال سوروف و به و

توجه  عالوهبه دستی اندک است.جهت وجین شده  ینشاکار یهابرنج در کپه یهااهچهیاز گ هرزعلف

 نیاست که در ب یهرز یهامعطوف به کنترل علفطور عمده هب یدست نیکارگران در هنگام وج

 4تا  3ها حدود پاش شالیزار که زمان کاربرد آنهای برگکش. همچنین علفنداها رشد کردهکپه

برگی سوروف است، دارای کارایی کافی در کنترل سوروف  5تا  3هفته پس از نشاکاری و در مرحله 

انتقالی از خزانه نیستند، زیرا که در زمان سمپاشی سوروف انتقالی دارای بیش از شش برگ و 

ها، استفاده از شلتوک عاری از بذر سوروف بهترین باشد. مطابق بررسیها میکشمتحمل به علف

عالوه، مدیریت حاشیه مزارع و نیز ههای سوروف در مزارع شالیزاری است. براهکار برای کنترل گونه

هرز کنی این علفممانعت از رویش و تولید بذر سوروف پس از برداشت برنج در کاهش تراکم و ریشه

پاش امکانپذیر پاش و برگهای خاککشت. کنترل سوروف در خزانه با استفاده از علفمؤثر اس

پاشی بذر برنج در خزانه پاش حدود یک هفته قبل از بذرهای خاککشباشد. زمان مصرف علفمی

ها بر بذر درحال کشدار کردن بذر برنج برای اجتناب از اثر سوء باقیمانده علفجوانهاست و پیش

های پرتیالکلر، تیوبنکارب، اگزادیازون، اکسادیارژیل و کشباشد. علفزنی و رویش ضروری میهجوان

 .شوندپندیمتالین برای کنترل سوروف در خزانه توصیه می

هفته نخست سوروف و  3تا  2طول دوره رشد برنج در خزانه حدود سه تا چهار هفته است و در 

های سوروف دارای ارتفاع ز هفته سوم به بعد معمواًل گیاهچهبرنج از یکدیگر قابل تشخیص نیستند. ا

دلیل رویش هرز سوروف بههای علفهای برنج هستند. بخشی از گیاهچهتری نسبت به گیاهچهبلند

های گیاه زراعی در تراکم باالی نشاها در خزانه، دیرهنگام و ارتفاع کوتاه نسبت به برنج، از گیاهچه

 قابل تشخیص نیستند. 

 هرزعلف انتقال قیسوروف هوشمند، از طر ژهیومزارع برنج به سوروف و به یآلودگطور کلی، به

برنج از خزانه به مزرعه  یاشتباه همراه نشاهاهرز بهعلف یهااهچهیاست، که گ یاصل نیاز خزانه به زم

است.  رممکنیغ ایو مبارزه با آن دشوار  صی. پس از انتقال سوروف تشخشوندیم یمنتقل و نشاکار

 مبارزه با آن است. یراهکار برا نیاز بذر سوروف بهتر یبذور عار ازاستفاده رو، ازاین
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 ي تحقيقات برنج كشورهاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال )گان(يسنده نو عنوان

 1392 فاطمه حبیبی ی برنجهای کیفی دانهگیری ویژگیهای آزمایشگاهی اندازهروش 0

 1392 فرزاد مجیدی شناسی، خسارت و کنترل(خوار نواری برنج )شناسایی، زیستکرم ساقه 2

 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 1393 و همکاراند نحوی مجی مراحل فنولوژی برنج 0

 1393 پور و همکارانقلیمهرزاد اله در شرایط استان گیالن برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی 5

 1393 حبیبی و همکاران فاطمه 6647 ایزو روش اساس بر برنج یدانه در آمیلوز میزان گیریاندازه روش اصالح 6

 1393 همکاران فریدون پاداشت و بیماری سیاهک دروغی برنج 7

 1393 و همکاران نیافرامرز علی ی موسسه تحقیقات برنج کشورنامهمعرفی 8

 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل هایروش و برنج اینقطهتک یپروانه 9

 1393 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 01

 1394 گر و همکارانناصر دوات راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 00

 1394 و همکاران فریدون پاداشت های قارچی در برنجزهرابه 02

 1394 واحدحسن شکری برنج کشت در مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 03

 1395 محسن قدسی و همکاران ( در گیاه برنجRGAسازی توسعه سریع نسل )بومی 00

 1395 پور و همکارانتیمور رضوی مپوست و موارد استفاده از آنتبدیل کاه و کلش برنج به ک 05

 1395 فریدون پاداشت و همکاران رانیبرنج ا یهاقارچ ونیکلکس 06

 1395 مسعود کاوسی های شالیزاریگیری آن در خاکهای عصارهپتاسیم در خاک و روش 07

 1395 و همکارانالهیار فالح  ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 08

 1395 پورقلیمهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 09

 1396 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیالنه 21

 1396 احمد رمضانی های محلی و ارقام برنج لنجانتوده 20

 1396 حمودسلطانیشهرام م های مقابله با آنکارعلل، عالئم و راه، کمبود روی 22

 1396 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 1396 مجید ستاری و همکاران های اصالحی برنجدستورالعمل ملی کدگذاری الین 20

25 
)اولین گزارش خسارت در مزراع برنج  ای برنجخوار قهوهپره برگمعرفی شب

 شمال ایران(
 1396 طبری و همکارانمهرداد 

 1396 احمد رمضانی ه کشت برنج در اصفهانسابق 26

 1396 طبری و همکارانمهرداد  شناسی و کنترل()زیست  Succinea putrisخوار برنج حلزون گیاهچه 27

 1397 و همکاران الهیار فالح اکولـــوژی برنــــج 28

 1397 همکارانحبیبی و  فاطمه استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج 29
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 ي تحقيقات برنج كشور )ادامه(هاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال نويسنده )گان( عنوان

 1397 سرشیلفرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آنکرم سبز برگ 31

 1397 شهرام محمودسلطانی های کشت برنجتغذیه روی در سیستم 30

 1397 پور و همکارانیعلیرضا نب در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

 1397 رضا اسدی خرابیکشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات گل 33

 1397 عاصفه لطیفی تاثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنج 30

 1397 همکاراناکبر عبادی و علی تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج 35

 1398 ناهید فتحی و همکاران ارقام محلی و اصالح شده برنج مازندران دستورالعمل پخت برخی 36

 1398 همکارانبیژن یعقوبی و  های هرزکید بر مدیریت علفتأمروری بر کشت مستقیم برنج با  37

38 
استفاده از تله نوری و درجه حرارت موثر روزانه برای تعیین زمان مناسب 

 خوار نواری برنجساقه
 1398 سریلشفرزاد مجیدی

 1398 الهیار فالح بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و راهکارهای مقابله با آن شوریتاثیر تنش  39

 1398 همکاران پور وقلیمهرزاد اله آنام، رقم جدید برنج 01

 1398 عبدالعلی گیالنی یکاربرنج در روش خشکه دیتول تیریدم 00

 1398 پور و همکارانقلیمهرزاد اله آنامدستورالعمل زراعی رقم جدید برنج،  02

 1398 همکارانبیژن یعقوبی و  زاریواش در شالهرز مهاجم سلعلف تیریو مد یشناسستیز 03

 1399 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج )گیالنه، رش و آنام( 00

05 
 طیبه جعبه نشاء در شرا ازیبرنج بدون ن زهیمناسب کشت مکان یپرورش نشا

 کرونا روسیو وعیش

بهمن امیری الریجانی و 

 همکاران
1399 

 1399 همکاران و اکبر عبادیعلی اصول و مبانی ایمنی کار در آزمایشگاه زیست فناوری 06

 1399 علیرضا کیانی و همکاران روش کشت مستقیم در بستر خشک )استان گلستان(دستورالعمل تولید برنج به 07

08 
 دیتأک با) برنج در بالست یماریب به مقاومت جادیا و کنترل تیریمد یراهکارها

 (یمولکول یهاکیتکن بر

و مریم حسینی چالشتری 

 همکاران
1399 

09 
عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری )اقلیم دستورالعمل فنی تولید تریتیکاله به

 گرم و مرطوب(
 1399 اله یوسفی و همکارانروح

 1399 همکاران ناهید فتحی و های تشخیص خلوص و کیفیت ارقام برنجروش 51

 1399 علی مومنی و همکاران طلوع، رقم جدید پرمحصول، مقاوم به بالست و کیفی برنج 50

 1399 رحمان عرفانی و همکاران « تیسا» ، رقم جدید برنج یدستورالعمل زراع 52

 1399 علی مومنی و همکاران « طلوع »، رقم جدید برنج یدستورالعمل زراع 53

 1411 و همکاران دهرفاطمه فرح خأل عملکرد برنج و عوامل زراعی موثر بر آن 50

 1411 شهرام محمودسلطانی گوگرد، عنصری تاثیرگذار بر گیاه برنج 55

 1411 بیژن یعقوبی های جایگزینکشکش شالیزار و معرفی علفترین علفحذف بوتاکلر، پرمصرف 56
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 ي تحقيقات برنج كشور )ادامه(هاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال نويسنده )گان( عنوان

 1411 علیرضا ترنگ "رش"دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج  57

 دانه( سازیغنی و محصوالت رشد )بهبود مصرفکمبا عناصر  بذر تیمارپیش 58
و  شهرام محمودسلطانی

 همکاران
1411 

 1411 کوملهعباس شهدی تولید برنج سالم و ارگانیک فنیورالعمل دست 59

 1411 و همکاران مرتضی نصیری مدیریت فنی تولید محصول برنج 61

 1411 و همکاران مریم خشکدامن های مبارزه با بیماریعوامل مؤثر بر بیماری سوختگی غالف برگ برنج و راه 60

 چه برنج در خزانههای خاک خزانه و تغذیه گیاهویژگی 62
و شهرام محمودسلطانی 

 همکاران
1411 

 1411 پور و همکارانقلیمهرزاد اله گیالر رقم جدید برنج 63

 1411 اله یوسفیروح های فنی برداشت برنجتوصیه 60

 1411 و همکاران الهیار فالح دستورالعمل زراعی کشت مجدد برنج در حوضه آبریز هراز استان مازندران 65

 1411 و همکاران اکبر عبادیعلی رقم جدید برنج متحمل به تنش خشکی کیان 66

 1411 گروه مولفان دستنامه مدیریت زراعی شالیزار 67

 1411 و همکاران فرزین پورامیر ( در شالیزارEchinochloa oryzoidesشناسایی و مدیریت گونه مهاجم سوروف ) 68

 

ی ی تحقیقات برنج كشور مکاتبه نموده یا با مسئول كتابخانهوانند به آدرس موسسهتمی مندان به خرید نشریهعالقه
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