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 مقدمه -0

بر  یاالعادهفوق یگذارریاست که از تاث یبخش کشاورز یورود یهانهاده نیتراز مهم یکیکود 

. باشدیخاک برخوردار م مستیاکوس بویژهسالمت جامعه و  ،یمحصوالت کشاورز تیفیو ک تیکم

را فراهم سازد،  یو باغ یزراع اهانیعملکرد گ شیافزا تواندینهاده م نیا حیهمچنان که مصرف صح

 اه،یدرگ هاندهیتجمع آال شیمحصوالت، افزا یفیبا کاهش ارزش ک تواندیم زیآن ن یعلمریمصرف غ

اران و سالمت جامعه وارد بردبه بهره یکاهش عملکرد، صدمات جد یو حت ستیز طیمح بیتخر

 ابرنج ر اهیگ هیتغذ یساختار اصل میفسفر و پتاس تروژن،یسازد. در زراعت برنج سه عنصر پرمصرف ن

ها به شدت عملکرد محصول را تحت از آن کیهر یاصولریمصرف غ ایو عدم مصرف  دهندیم لیتشک

هرکدام توجه  نهیصرف متعادل و بهاست کشاورزان محترم به م یرو ضرور نیا . ازدهندیقرار م ریتاث

 هیاول عاتاطال زیعز کارانیخواهد شد که شال سریم یامر زمان نیمبذول دارند. به طور حتم ا ییاژهیو

 مهم در زراعت برنج را داشته باشند.  ییاز عناصر غذا کی مصرف هر وهیو ش تیاهم نهیدر زم

حضور در  ایو  یآموزش یهاکالساکثراست که در  یاز سواالت یبخش رندهیحاضر دربرگ مجموعه

باتوجه به  نی. بنابراباشدیمصرف کودها مطرح م نهیدر زم کارانیشال ایکارشناسان  یمزارع، از سو

 نیا یشده است که ضمن گردآور یسع یکاریدر اکثر مناطق شال ادیموضوع و مشترکات ز تیاهم

 هینشر نیاست که ا دید. امشوه یها اراآن یاامکان ساده برو تا حد دیکوتاه، مف یهاپاسخ ها،پرسش

 داشته باشد.بربرنج  اهیاز خال عملکرد گ یدر جهت پوشش بخش یدیبتواند گام مف
 

 و گياه برنج نيتروژن -2

 نقش نيتروژن در گياه برنج چيست ؟ -2-0

 یهادیاز جمله اس یاهیگ باتیترک یبرنج است و در برخ اهیگ یبرا یعنصر ضرور کی تروژنین

دارد.  یمهم اریها نقش بسو هورمون هامیآنز ل،یکلروف دها،ینوکلئوت ک،ینوکلئ یهادیاس نه،یآم

 لیتشک نیو پرشدن دانه و همچن یریگتوسعه سطح برگ، شکل ،یزنپنجه شیسبب افزا تروژنین

 شیدانه را افزا تیفیشده، عملکرد و ک اهیگ عیعنصر باعث رشد سر نی. مصرف اشودیم نیئپروت

عنصر  نی. ادهدیقرار م ریمؤثر بر عملکرد را تحت تأث یهامشخصه یتمام تروژنیرو ن نی. از ادهدیم

 متحرک است. اریبس اهیدر خاک و گ

 استفاده شود ؟ ديدر كشت برنج با تروژنهيكود ن چرا -2-2

 یهاخاک شتریدر ب. باشدیکی از عوامل کلیدی برای رسیدن به عملکرد مطلوب می نیتروژن

 یرو مصرف کودها نی. از اشودیاز عوامل محدودکننده رشد برنج محسوب م یکی تروژنین یزاریالش
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کشت  ریطور مستمر زکه هرساله و به یدر اراض ژهیومحصول به یفیو ک یبهبود کم یبرا تروژنهین

ناسب م تیریاست. در مد یضرور اریبس کنندیم افتیدر یناکاف اینامناسب و  تروژنهیو کود ن دهبو

 یمقدار مواد آل اه،یمقدار جذب عنصر توسط گ نیشتریب اه،یگ یواقع ازین دیبا تروژنهیمصرف کود ن

 درنظر گرفته شود. یطیمح ستیز یاز آلودگ یریو جلوگ تروژنیخاک، کاهش تلفات ن

 برنج  چگونه است ؟ اهيدر گ تروژنيكمبود ن يهانشانه -2-3

ها که در نگاه رنگ برگهمراه با رنگ سبز کم اهیگ یبا ضعف عموم تروژنیکمبود ن یهانشانه

 افتهی لیها تقلها و تعداد پنجهسطح برگ نی. همچنشودیداشته آشکار م لیتما یمزرعه به زرد یکل

کاهش  تکاهش تعداد خوشه، تعداد دانه در هر خوشه و وزن هزار دانه به شد لیبه دل اهیو عملکرد گ

 (.1)شکل رندیمیخشک شده و م یمیقد یهابرگ وژنتریبا ادامه کمبود ن .ابدییم

 ؟  كندیبروز م يزاريشال يهادر كدام خاک تروژنين كمبود -2-4

تر کم یآل)کربن کمیمواد آل یدارا یهابا بافت درشت، خاک یهاخاکدر شتریب تروژنین کمبود

 یود فسفر و دارابا کمب یهاو خاک فیضع یبا زهکش یهاشور، خاک یهادرصد(، خاک 5/1از 

 نیو همچن تروژنین یکیولوژیب تیتثب تیو محدود یآل تروژنیشدن ن یمعدن یبرا زیناچ تیظرف

 .شودیمشاهده م تروژنیتلفات ن ادیز تیظرف یو دارا یبا سطح کم مواد آل یآهک یهاخاک
 

 

 

 

 کمبود نیتروژن در گیاه برنج -7شکل 
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 مصرف شود؟  ديبا تروژنهيكود ن یچه زمان -2-5

باشد و در  اهیگ تروژنین تینشان دهنده وضع تواندیمزرعه م یها و ظاهر عمومبرگ رنگ

استان  یزاریشال یمطالعات انجام شده در اراض جی. نتادیکمک نما اریبس تروژنهیمصرف کود ن تیریمد

 یط نیا سنگبا بافت متوسط ت یهادر خاک تروژنهیزمان مصرف کود ن نیترنشان داده مناسب النیگ

 ( و دریزندرصد در زمان حداکثر پنجه 51و  یمرحله نشاکار در هیدرصد پا 51) طیمرحله تقس دو

درصد در  31 ،یکاردر مرحله نشا هیدرصد پا 51) طیسه مرحله تقس یبا بافت سبک ط یهاخاک

 ست.( ایخوشه در غالف تا قبل از گلده لیتشک یاز ابتدا هیدرصد بق 21و  یزناواسط پنجه

 مصرف شود؟  ديبا تروژنهيمقدار كود ن چه -2-6

از منابع مهم  تروژنیعنصر خالص ن ادیاستفاده و درصد ز یآسان لیدلبه ییایمیش یهاکود

 یکننده بخشنیتأم توانندیم زین یآل یدر زراعت برنج هستند. کودها ییعنصر غذا نیکننده ا نیتأم

توجه به اب یآل یوجه داشت که نوع، زمان و مقدار مصرف کودهات دیبا یباشند ول اهیگ تروژنهین ازیاز ن

تن  هر یازابه هیمطلوب تغذ طیطور معمول در شرا. بهدینما رییتغ تواندیخاک و کشت م طیشرا

خالص در هکتار از  تروژنین لوگرمیک 15به مصرف  ازین یمانند رقم هاشم یعملکرد دانه در ارقام محل

توسط کاه جذب  لوگرمیک 5توسط دانه و  لوگرمیک 11به  کیمقدار نزد نیاست که از ا یمنابع معدن

نمونه خاک و  5111از  شیب یانجام شده برا یکود یهاهیو توص یدانیم یهایبررس جی. نتاشودیم

 نیتأم یمصرف اوره برا گرانیب برنج کشور قاتیدر مؤسسه تحق یقاتیتحق یدستاوردها نیهمچن

 51مصرف اوره حدود رارقام اصالح شده مقدا یبرا .است 1جدول  نج به شرحبر یارقام بوم تروژنین

 خواهد بود. یاز ارقام بوم شتریدرهکتار ب لوگرمیک
 

 برایو دی آمونیم فسفات سولفات آمونیم  ،مصرف کود نیتروژن از منبع اوره مقدار -7جدول 

 اردر ارقام بومی برحسب کیلوگرم در هکتبالقوه  عملکرددستیابی به  

 خاک  نیتروژن

 )درصد(

 اوره  

 )کیلوگرم در هکتار(

 آمونیم سولفات

 رم در هکتار(گ)کیلو

 دی آمونیم فسفات

 )کیلوگرم در هکتار(

11/19-1/1 225 511 585 

14/12-1/1 195 425 511 

17/1- 15/1 165 355 415 

2/1- 18/1 131 285 335 

23/1- 21/1 111 215 251 

26/1 – 24/1 65 145 165 

3/1- 27/1 51 111 131 
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 گياه برنج چگونه است؟  نيتروژنه در كوداندازه  مصرف بيش از هايناهنجاري و نشانه -2-7

ها سبز تیره صورتی که کود نیتروژن بیشتر از نیاز گیاه برنج در مزرعه مصرف شود رنگ برگدر

گیاه ممکن  ،شود. در شرایطیها و آفات حساس میها نازک شده و کل گیاه نسبت به بیماریو ساقه

. در کمبود فسفر نیز (2)شکل  شدخواهد  دچار خوابیدگیاست سالم باشد اما در مرحله رسیدن 

باید  ولیگیرند که ممکن است با مصرف اضافی نیتروژن اشتباه شود خود میها رنگ سبز تیره بهبرگ

اهد شد. زیادی نیتروژن درصورتی زنی کاهش و رشد متوقف خوتوجه شود که در کمبود فسفر، پنجه

تر کرده و رسیدن دانه را به تأخیر عناصر غذایی کم باشد، دوره رشد گیاه را طوالنی دیگرکه مقدار 

 اندازد.می

 

 

 

 

 در گیاه برنج ورس )خوابیدگی( -1شکل 
 

 

 ند؟امكننده  نيتروژن در زراعت برنج كدامهم كودهاي شيميايی تأمين منابع -2-8

  درصد گوگرد( 24درصد نیتروژن خالص و 21آمونیوم )دارای  ولفاتس 

   درصد نیتروژن خالص( 46اوره )دارای 

  درصد پنتا اکسید فسفر(. 44-46درصد نیتروژن خالص و  18آمونیوم فسفات )دارای دی 
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 کودهای شیمیایی نیتروژنه -3شکل
 

باید به  مصرف ،در زمان  است و از این روآمونیم مشابه هم و سولفات هاورظاهری کود  شکل

 حاوی آن توجه نمود.  کیسهمشخصات 
 

 فسفر و گياه برنج -3

 نقش فسفر در گياه برنج چيست؟ -3-0

زنی درگیاه برنج است و سبب تسریع فسفر یک عنصر ضروری و مهم برای توسعه ریشه و پنجه

شود. این های با کیفیت خوب و افزایش ارزش غذایی آن میکیل دانهدر گلدهی، رسیدن دانه، تش

 عنصر در درون گیاه  فعال و متحرک ولی درخاک غیر متحرک است. 

 هاي كمبود فسفر در گياه برنج چگونه است؟نشانه -3-2

رنگ سبز تیره نمایان شده و های گیاه برنج کوتاه و بهدر شرایط کمبود فسفر در شالیزار برگ

ها کوتاه، باریک و سطح زنی کاهش، ساقهگیرند. پنجهخود میعمودی( بهالت ایستاده )راست و ح

ها و تعداد ها، خوشهشود. همچنین تعداد برگها کاهش یافته و توسعه رویشی گیاه بسیارکُند میبرگ

 (.4یابد )شکلدانه در هر خوشه کاهش می
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 کمبود فسفر در گیاه برنج -4شکل 
 

 آيد ؟ هاي شاليزاري به وجود میكمبود فسفر در كدام خاک -3-3

های شور، آهکی و کم، خاکهای با بافت شنی و دارای مواد آلیخاک کمبود فسفر بیشتر در

 شود. همچنین کمبود فسفر در اراضی شالیزاری تسطیح شده در مناطق پست وقلیایی آشکار می

های پیت مشاهده های شالیزاری اسیدی مناطق مرتفع با ظرفیت زیاد تثبیت فسفر و خاکخاک

 شود.می

  چه مقدار كود فسفره بايد مصرف شود؟ -3-4

کننده فسفر در کشت برنج هستند. در شرایط مطلوب های شیمیایی از منابع مهم تأمینکود

در ازای هرتن عملکرد دانه جذب  فسفرخالص کیلوگرم 7/3تغذیه گیاه، دانه و کاه  برنج حدود 

 شود.کیلوگرم توسط کاه جذب می 95/1توسط دانه و  کیلوگرم 75/2حدود  کنند که از این مقدارمی



 نیتروژن، ... مصرف نهیدر زم یمباحث کاربرد/  9 
 

 خاک و نمونه 5111های کودی انجام شده برای بیش از های میدانی و توصیهنتایج بررسی

رنج کشور بیانگر توصیه کودی فسفر به شرح مؤسسه تحقیقات ب در دستاوردهای تحقیقاتیهمچنین 

 31فسفات تریپل یا ساده حدود جدول زیر است. برای ارقام اصالح شده گیاه برنج، مقدار مصرف سوپر

 کیلوگرم در هکتار بیشتر از ارقام بومی خواهد بود.
 

 فسفات میونآم ی، سوپرفسفات ساده و د پلیمقدار مصرف کود فسفر از منابع سوپر فسفات تر -1جدول 

 در هکتار گرملویبرنج برحسب ک اهیگ یبه عملکرد بالقوه در ارقام  بوم یابیدست یبرا 

 فسفر خاک

 گرم(گرم در کیلو)میلی

 سوپرفسفات تریپل

 گرم در هکتار()کیلو

 سوپرفسفات ساده 

 گرم در هکتار()کیلو

 دی آمونیم فسفات

 گرم در هکتار()کیلو

 4  – 2  285 811 285 

6  -1/4 255 715 255 

  8 -1/6 211 561 211 

  11 - 1/8 165 465 165 

 12 - 1/11 135 375 135 

  14 - 1/12    111 281 111 

 16 - 1/14 65 185 65 

18 -1/16   35 95 35 

 21 -1/18   25 65 25 

 

گ خاکستری رنصورت گرانول و بههشکل ظاهری کود سوپر فسفات تریپل و ساده مشابه هم و ب

نتیجه برای  هستند ولی مقدار اکسید فسفر سوپر فسفات ساده کمتر از سوپر فسفات تریپل است در

از این رو  بود.تامین اکسید فسفر یکسان مقدار مصرف سوپر فسفات ساده بیشتر از نوع تریپل خواهد 

 ضروری است در زمان مصرف به مشخصات کیسه حاوی کود دقت کافی نمود.

به درصد اکسید فسفر، مقدار مصرف دی آمونیم فسفات مانند سوپر فسفات تریپل است توجه  با

ولی موجودی نیتروژن خالص آن کمتر از اوره است لذا در مقدار مساوی از نیتروژن خالص باید 

 آمونیم فسفات بیشتری نسبت به اوره مصرف شود.دی

 چه زمانی كود فسفره بايد مصرف شود؟  -3-5

براساس تحقیقات انجام شده، تمامی کود فسفره باید پیش از آخرین مرحله گلخرابی و پیش از 
 نشاکاری مصرف شود. 

 
 
 



 11/ حسن شکری واحد                                                                                                                   

 

 

 ند؟اكننده فسفر در زراعت برنج كداممنابع مهم كودهاي شيميايی تأمين -3-6

  درصد پنتا اکسید فسفر( 18تا  16سوپر فسفات ساده )دارای  ●
  درصد پنتا اکسید فسفر( 46تا  44رایسوپر فسفات تریپل )دا ●
  درصد پنتا اکسید فسفر( 44-46لص ودرصد نیتروژن خا 18دی آمونیوم فسفات )دارای  ●
 

 

 

 

 کودهای شیمیایی فسفره -5شکل
 

 پتاسيم و گياه برنج -4

 نقش پتاسيم در گياه برنج چيست؟ -4-0

پتاسیم یک عنصر ضروری در تغذیه گیاه برنج است و سبب رشد، استحکام دیواره سلولی، 

شود. این عنصر مقاومت گیاه برنج را در برابر آفات و گسترش ریشه و بهبود شکل عمومی گیاه می

پتاسیم موجب افزایش وزن و  کند.ها افزایش داده و از ورس )خوابیدگی( آن جلوگیری میبیماری

شود. پتاسیم نقش مهمی در فسفر میاندازه دانه شده و سبب تسریع واکنش گیاه نسبت به 

های گیاهی داشته و مقاومت گیاه را نسبت به شرایط ها و کنترل فعالیت روزنهسازی آنزیمفعال

 ک، به نسبت متحرک است.دهد. این عنصر در گیاه، متحرک و در خانامساعد آب وهوایی افزایش می
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 چرا كود پتاسيمی در كشت برنج بايد استفاده شود؟ -4-2

ای بعد از نیتروژن ترین عناصر تغذیههای شالیزاری پتاسیم یکی از محدودکنندهخاک در بیشتر

مقدارکافی در بیشتر اراضی ویژه برای ارقام پرمحصول برنج است. کودهای پتاسیمی باید بهو فسفر، به

مقدار متعادل همراه با پتاسیم استفاده لیزاری غرقابی مصرف شود. عناصر غذایی دیگر نیز باید بهشا

 شوند تا از واکنش گیاه به کود پتاسیمی و تولید مناسب محصول اطمینان داشت.

 هاي كمبود پتاسيم در گياه برنج چگونه است؟نشانه -4-3

ها همراه با رنگ زرد رنگ سبز تیره برگ های کمبود پتاسیم با ضعف عمومی گیاه بانشانه

ها، پیری زودرس، ای تیره در سطح برگهای قهوهیا لکه هابرگای در نوک و حاشیه متمایل به قهوه

های پوک و کاهش وزن هزاردانه و سیستم شود. افزایش دانهها آشکار میپژمردگی و پیچیدگی آن

عوامل سمی از  ( و کاهش مقاومت آن در برابرای ناسالم )ریشه سیاه و تراکم کم ریشهریشه

ای برگ، سوختگی های لکه قهوههای کمبود پتاسیم است. در اثر کمبود پتاسیم بیماریناهنجاری

بالیت، پوسیدگی غالف و ساقه گسترش و احتمال خوابیدگی گیاه افزایش پیدا باکتریایی برگ، شیت

 (.6)شکل کندمی
 

 
 

 

 م در گیاه برنجکمبود پتاسی -8شکل 
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 آيد؟ هاي شاليزاري به وجود میكمبود پتاسيم در كدام خاک -4-4

طور پیوسته و هرساله زیر کشت برنج بوده و مقدار کمبود پتاسیم در اراضی شالیزاری که به

های با درخاک پتاسیمشود. کمبود اند، مشاهده میکرده فسفره دریافت نیتروژنه وزیادی کودهای 

های تسطیح شده، اسید سولفاته و های اسیدی مناطق مرتفع، خاکبافت درشت، شنی، خاک

 تواند آشکار شود.هایی با زهکشی ضعیف میهای آلی و خاکخاک

  چه مقدار كود پتاسيمی بايد مصرف شود؟ -4-5

لص کیلوگرم پتاسیم خا 5/17تن عملکرد حدود  در شرایط مطلوب تغذیه، گیاه برنج در ازای هر

کیلوگرم پتاسیم توسط  4/15کیلوگرم پتاسیم توسط دانه و حدود  1/2عبارتی حدود کند بهجذب می

نمونه  5111از بیش های کودی انجام شده برای های میدانی و توصیهشود. نتایج بررسیکاه جذب می

صیه کودی گر تودر مؤسسه تحقیقات برنج کشور بیاندستاوردهای تحقیقاتی همچنین  وخاک 

 51برای ارقام اصالح شده برنج مقدار مصرف کلرورپتاسیم حدود  .پتاسیم به شرح جدول زیر است

 گرم درهکتار بیشتر از ارقام بومی خواهد بود.کیلو 61کیلوگرم در هکتار و سولفات پتاسیم حدود 
 

 دستیابی به  مقدار مصرف کود پتاسیمی از منبع کلرور پتاسیم و سولفات پتاسیم برای -3جدول 

 گرم در هکتارعملکرد بالقوه در ارقام بومی بر حسب کیلو

 پتاسیم خاک 

 گرم(گرم در کیلو)میلی

 کلرور پتاسیم  

 گرم در هکتار()کیلو

 سولفات پتاسیم  

 گرم در هکتار()کیلو

 61  -31 292 351 

 91  -61 251 311 

 121  -91  218 251 

151 -121  167 211 

 181  -151 125 151 

 211 -181  83 111 

 

 

 چه زمانی كود پتاسيمی بايد مصرف شود؟  -4-6

ترین زمان مصرف کودهای پتاسیمی طی دو های انجام شده نشان داده که مناسبنتایج بررسی

زنی تا اوایل تشکیل خوشه در درصد بقیه در زمان حداکثر پنجه 51درصد پایه و  51مرحله تقسیط، 

 نی( است.غالف )آبست
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 تفاوت مصرف و عدم مصرف پتاسیم در گیاه برنج -1شکل 

 

 ند ؟اكننده پتاسيم در زراعت برنج كداممنابع مهم كودهاي شيميايی تأمين -4-7

  درصد اکسید پتاسیم( 61کلرور پتاسیم )دارای  •

  درصد اکسید پتاسیم( 51سولفات پتاسیم )دارای  •
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 کودهای شیمیایی پتاسیمی -6شکل
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 ي تحقيقات برنج كشورهاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال )گان(نويسنده  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 همکارانمجید نحوی  برنج مراحل فنولوژی 4

 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 پاداشت و همکاران فریدون 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 سارت دیدهراهنمای ارزیابی مزارع برنج خ 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 04

 1395 پور و همکارانتیمور رضوی برنج به کمپوست و موارد استفاده از آنتبدیل کاه و کلش  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 یار فالح و همکاراناله 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 شهرام محمودسلطانی نهای مقابله با آکارعلل، 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 24

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

 شمال ایران(
 1396 طبری و همکارانمهرداد 

 1396 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

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

 1397 و همکاران الهیار فالح اکولـــوژی برنــــج 28

 1397 همکاران حبیبی 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 همکارانعلیرضا نبی 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 34

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

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

 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 41

 1398 عبدالعلی گیالنی یکاربرنج در روش خشکه دیتول تیریدم 40

 1398 پور و همکارانقلیمهرزاد اله ید برنج، آنامدستورالعمل زراعی رقم جد 42

 1398 همکارانبیژن یعقوبی و  زاریواش در شالهرز مهاجم سلعلف تیریو مد یشناسستیز 43

 1399 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج )گیالنه، رش و آنام( 44

45 
 طیبه جعبه نشاء در شرا ازینج بدون نبر 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 46

 1399 مکارانعلیرضا کیانی و ه روش کشت مستقیم در بستر خشک )استان گلستان(دستورالعمل تولید برنج به 47

48 
 دیتأک با) برنج در بالست یماریب به مقاومت جادیا و کنترل تیریمد یراهکارها

 (یمولکول یهاکیتکن بر

و مریم حسینی چالشتری 

 همکاران
1399 

49 
عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری )اقلیم دستورالعمل فنی تولید تریتیکاله به

 گرم و مرطوب(
 1399 ناله یوسفی و همکاراروح

 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» ، د برنجرقم جدی یدستورالعمل زراع 53

 1411 و همکاران دهرفاطمه فرح خأل عملکرد برنج و عوامل زراعی موثر بر آن 54

 1411 شهرام محمودسلطانی گوگرد، عنصری تاثیرگذار بر گیاه برنج 55

 1411 عقوبیبیژن ی 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

 1411 شهرام سلطانی و همکاران دانه( سازیغنی و محصوالت رشد )بهبودمصرفکمبا عناصر  بذر تیمارپیش 58
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