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 مقدمه -0
سازی سه مرحله اساسی عملیات پس از برداشت کردن شلتوک، عملیات تبدیل و ذخیرهخشک

حفظ کیفیت، کاهش  تواند نقش مهمی درهای مناسب و کارآمد میبرنج است که با انتخاب سیستم

کننده، امنیت غذایی و افزایش دست مصرفضایعات از زمان برداشت تا رسیدن محصول نهایی به

زدن برخی از ارقام همانند ندا و نعمت که  باشد. جوانه ویژه کشاورزان خرده مالک داشتههدرآمد ب

و آلودگی برنج به سموم  دارای دوره خواب کوتاهی هستند، توسعه عطر و طعم نامطلوب، تغییر رنگ

ها از نتایج منفی تاخیر در عملیات ها و قارچها همانند باکتریدر اثر فعالیت برخی از میکروارگانیسم

ویژه در برداشت مستقیم با کمباین کشاورزان را با مشکل کردن شلتوک است که هر ساله بهخشک

بندی و های تبدیل، بستهارگیری سیستمکهموقع و اصولی شلتوک، بکردن بهنماید. خشکمواجه می

رمز موفقیت غلبه بر ضایعات کمی و کیفی است که  ،های فنیسازی مناسب و رعایت توصیهذخیره

 باید همواره در مدیریت پس از برداشت محصول برنج مدنظر قرار گیرد.
 

 روش سنتی )آفتابی( به شلتوكشالی و خشك كردن  -2

 ش آفتابیرو بهشالی خشك كردن  -2-0

نکاتی . باشدمی خورشید انرژی از استفاده کردن شالی، خشک روش ترینقدیمی و ترینمتداول

 نظر کشاورزان قرار گیرد به شرح زیر است:که در این روش ضروری است مد

های هواشناسی توجه نمایند. برای جلوگیری از اثرات در زمان برداشت ضروری است به توصیه -

قبل از  ،تر نسبت به برداشت محصولشود هر چه سریعر محصول پیشنهاد میمنفی بارندگی ب

 بارندگی اقدام شود.

گرفت، روش دو کردن که از دیرباز در کشور مورد استفاده قرار می های خشکیکی از روش -

صورت مساعد  شود و درصورت دستی برداشت می ای است. در این روش ابتدا محصول بهمرحله

آوری، خرمنکوبی، گیرد. سپس جمعهای شالی در مزرعه صورت میکردن دسته ، خشکبودن هوا

شود. چنانچه بارندگی ادامه داشته باشد و گیری و ارسال به کارخانه برنجکوبی انجام میکیسه

های شالی را برای توانند دستهکشاورزان فضای مناسبی در خانه داشته باشند همانند زمان گذشته می

های مخصوص چوبی یا فلزی در فضای مربوطه قرار دهند صورت وارونه روی پایههدن بش خشک

 (.1)شکل 
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 در مزرعه و در محل سرپوشیده )اینترنت(روش سنتی خشک کردن شالی به -0 شکل
 

رشد  ،حالت. در این(2د )شکل شوخودداری  صورت کپه اکیداًهاز خشک کردن شالی ب -

ها داخل کپهدر و حرارت ایجاد شده  شده ها باعث آلودگی محصولچویژه قارهها بسممیکروارگانی

توان به جذب مجدد رطوبت . از جمله اثرات نامطلوب این روش می(1) شودباعث تغییر رنگ برنج می

نهایت ترک خوردن دانه و کاهش برنج سالم  های خشک شده و درهای مرطوب توسط شلتوکاز ساقه

 تر نسبت به خرمنکوبی شالی اقدام شود.شود هرچه سریع(. پیشنهاد می1) اشاره نمودتولیدی 
 

 )اینترنت(ای کپه صورتبه شالی کردن خشک -7 شکل
 

باشد. در شکل های چوبی یا فلزی میکردن شالی استفاده از پایههای خشکیکی دیگر از روش

بسته به شرایط آب و هوایی است.  شده دادهها نشان خشک کردن شالی با استفاده این پایهروش  3

این روش برای ارقامی که به ریزش  انجامد.روز به طول می 20تا  7مدت زمان خشک کردن محصول 

 .(1) باشدحساس هستند مناسب نمی
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 در کشور ژاپن )اینترنت( روش سنتی با استفاده از تکیه گاهخشک کردن شالی به -7 شکل
 

 به روش آفتابیشلتوك  خشك كردن -2-2

روش مستقیم( و برداشت به اهای مخصوص برنج )اصطالحبا کمباینبرداشت محصول برنج 

کردن شلتوک مرطوب تازه های برنجکوبی، انباشتگی و دیر خشککن در کارخانهکمبود خشک

گیری ارکهب. همراه داشته استبهبرداشت از مزرعه، افزایش ضایعات کمی و کیفی محصول برنج را 

های مرطوب نقش موقع رطوبت شلتوکهتواند در کاهش بصحیح روش خشک کردن آفتابی می

کردن آفتابی،  خوردگی دانه در اثر خشک حداقل رساندن ترک منظور به هبسزایی داشته باشد. هب

ز انرژی مرحله اول با استفاده ا د. ابتدا درنموای استفاده دو مرحله کردن وان از روش خشکتمی

با ها را آن سپس رطوبت( 8)د اتقلیل د درصد 5/15 -5/11حدود  رطوبت شلتوک را به ،خورشید

کردن شلتوک خشکنکاتی که باید در روش  رساند. به حد مطلوب صنعتی،های کناستفاده از خشک

 د:نباشطور خالصه به شرح زیر میه د بشورعایت 

های شلتوک. دشوبرداشت ندرصد  25از با رطوبت باالتر دقت شود شلتوک در برداشت با کمباین  -1

 .(1) ندشوساعت پس از عملیات برداشت خشک  8درصد باید حداکثر  25با رطوبت حدود 

دلیل وجود شبنم، رطوبت نسبی باالتر محیط و متعاقب آن داشتن رطوبت بیشتر محصول صبح به -2

 به بعد انجام شود. 10رتر و حوالی ساعت شود عملیات برداشت با کمباین دیزود، پیشنهاد می

 و مداوم کردن رو زیر با مناسب، تهویه ی دارایسرپوشیده فضای در باشد بارانی و ابری هوا چنانچه -3
 .داد درصد( کاهش 18) ایمن تا حد فسادپذیری بحرانی حد از را شلتوک رطوبت شود سعی هوادهی

گهداری کمتر از دو هفته را دارد لذا ضروری است درصد رطوبت، قابلیت ن 18دقت شود شلتوک با 

(. استفاده از 1رطوبت آن را نیز در اسرع وقت به رطوبت انبارداری و یا تبدیل کاهش داد )

های ساده دمنده با مصرف انرژی پایین و قابل کاربرد در سطح کشاورزان برای کاهش رطوبت دستگاه

 شلتوک تاثیر زیادی خواهد داشت.
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 حیاط مزرعه، همانند دسترس قابل و مناسب مکان ه شرایط آب و هوایی مساعد باشد از هرچنانچ -4
برداشت شده در اسرع وقت کردن شلتوک مرطوب نسبت به خشک غیره خانه، جاده بین مزارع و

 (.4اقدام شود )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نت()اینترشلتوک در مزرعه، جاده بین مزارع و حیاط  آفتابی کردن خشک -4 شکل

 

عمومی کردن شلتوک برداشت شده به روش مستقیم، فضاهای  صورت امکان برای خشک در -5

ذکر الزم بهنظر گرفته شود.  نزدیک مزارع در ترجیحاً  های روستایی و اماکن عمومی دیگرهمانند جاده

طوب های مراست تخصیص اماکن ویژه با تردد کم و ایجاد امکانات مناسب برای حفاظت از شلتوک

برای جلوگیری از خیس شدن شلتوک در زمان باشد. پهن شده در فضاهای مورد نظر بسیار موثر می

 (.5های متحرک استفاده نمود )شکل توان از سایبانبارندگی و یا تابش بیش از حد نور خورشید می

 )اینترنت( یهای متحرک در زمان بارندگشلتوک در فضای عمومی و بکارگیری سایبان کردنخشک -5 شکل
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رنگ به اتیلن ضخیم، برزنت و غیره ترجیحاًشلتوک را روی سطح مناسبی همانند پالستیک پلی -1

 هنازک ب خیلیهای . الیهطور یکنواخت پخش کنیدهسانت( ب 5تا  4دو بند انگشت ) سیاه با ضخامت

های شلتوک با اشد. الیهتواند اثر منفی بر عملکرد برنج سالم داشته بعلت گرم شدن بسیار سریع می

های مرطوب در های خشک شده در سطح و دانهبین دانهایجاد تفاوت رطوبت  ضخامت زیاد، باعث

حالت در اثر زیر و رو کردن، شلتوک با درصد رطوبت کمتر از شلتوک شود. در اینبخش زیرین می

 خورد.مرطوب، رطوبت دریافت کرده و ترک می

آرامی و با دقت زیر و رو نمایید  بهرا با وسیله مناسبی یکبار شلتوک عت ساتا یکحداقل هر نیم  -7

 (.1 شکل)
 

 

 

 

 

 
 

 

 )اینترنت( کردنهمزدن شلتوک برای ایجاد یکنواختی در عملیات خشک -8 شکل
 

را با  هاآن روی ایید و ینما آوریجمع را هاشلتوک شب ساعات در و بارانی ای ابری هوای در -8

مانند هایی به شکل کوله یا پالستیکی بپوشانید. برای مقادیر کم شلتوک از کیسه پوشش برزنتی

 (.7ید )شکل یاستفاده نما

 را های بذریشلتوک روی ،سلسیوسدرجه  40-42از  بیش دانه دمای افزایش صورت در -9

ر خورشید بعد از ظهر تابش نو 2ظهر و یک الی  12ساعات  ،در بسیاری از مناطق معموالً .بپوشانید

پوشش مناسبی از جنس برزنت و غیره  از نحو مطلوبی با استفاده هها را ببیشتر است و باید شلتوک

 (.7محافظت نمود )شکل 

طی دوره  ید.یدگی و یا شبنم محافظت نمادانه خشک شده را از جذب دوباره رطوبت در اثر بارن -10

د )شکل سنج مناسب مرتب کنترل نماییترطوبکردن، رطوبت و دمای شلتوک را با دماسنج و خشک

8.) 
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  )اینترنت( بارندگیپوشش دادن شلتوک برای حفاظت آن از تابش نور خورشید، شبنم و  -2 شکل

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 )اینترنت( های کنترل دما و رطوبت شلتوکدستگاه -6 شکل

 

 ( ثابت )خوابيده يا صندوقی غير مداوم بستر هايكنخشك -3
 ظرفیت با هایکنخشک. شوندمی ساخته مختلف هایظرفیت و ابعاد ها درکناین نوع خشک

ای های وعدهکنخشک در. گیرندمی قرار استفاده مورد کوچک واحدهای در معموالً( تن 2 تا 1) کم

 .(9سازد )شکل می پذیرامکان شلتوک توده به را گرم هوای عبور مشبک صفحه بستر ثابت، یک

 از اندازه بیش تحتانی هایبخش در مستقر هایشلتوک محفظه، داخل شلتوک جابجایی عدم دلیلهب

  در خصوصهب کنخشک حرارت درجه  بردن باال  و  کنخشک بستر عمق  افزایش  .شوندمی خشک
 

 ف هوشمندسورو

 دارای کرک
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 تشدید را تبدیل عملیات طی دانه شدن شکسته و خوردن ترک کردن،خشک عملیات پایانی مراحل

 نماید.می

 )خوابیده یا صندوقی( کن غیر مداوم بستر ثابت خشک -1 شکل

 )سمت راست پایلوت صنایع غذایی موسسه برنج(
 

 :دنباشمی زیر شرح به شود باید رعایت ثابت بستر هایكنخشک در كه نکاتی

د شعوپیشعنهاد میهای مرجعع منظور بررسی کیفیت شلتوک در موارد ضروری توسط آزمایشگاهبه -1

کشاورزان و متصدیان کارخانجات برنجکوبی حداقل یک نمونه یعک کیلعوگرمی شعلتوک قبعل و یعک 

 کن تهیه نمایند.کردن از بخش تحتانی خشکنمونه یک کیلوگرمی پس از عملیات خشک

( 1) سلسعیوسدرجه  45، حداکثر 40-43 کن برای شلتوک غیر بذری معادلخشک حرارت درجه -2

کردن اسعت در خشعکضعروری  .توصعیه اسعت( قابعل 10) سلسیوس درجه 35و برای شلتوک بذری 

ها در اثر حرارت باال )تابش خورشعید عمل آید تا از ترک خوردن آنهدقت الزم ب ،رسنتی و صنعتی بذ

ر خشک شعده از محعیط جلعوگیری شعود کن(، جذب رطوبت توسط بذن در خشکشدو حین خشک

 (.10)شکل 

 

 

 

 

 
 
 

ترک در دانه، سمت  زنی ناقص در اثرهای عمیق، وسط: جوانهزنی در اثر ترکعدم جوانهسمت راست:  -01شکل 

 (2012)منزز و همکاران،  زنی صحیحچپ: دانه بدون ترک و جوانی
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 . (1شود ) گرفته نظر در متر سانتی 40)ضخامت الیه شلتوک(  کنخشک بستر عمق حداکثر -2

حد ثابت  حرارت هوای ورودی به محفظه هوا باید در درجه کنترلی مناسب، کارگیری سیستمهبا ب -3

 .نگه داشته شود

 معادل شود تبدیل اصطکاکی سیستم با است قرار که شلتوکی برای مناسب نهایی رطوبت دامنه -4

 .(4شود )می پیشنهاد درصد 11-12 معادل سایشی سیستم برای و درصد 10-9

 باعث باشد زیاد خیلی یا و کم خیلی خوابیده بستر یهاکنخشک بستر در هوا جریان چنانچه -5

ها کنخشک نوع این در سنج هوا، صورت عدم دسترسی به دستگاه دبی در. شودمی ضایعات افزایش

 که صورتی در. نمود مقدار آن را بررسی شلتوک بستر روی A4 کاغذ ورق یک با قرار دادن توانمی

 مناسب هوا دبی که است آن نشانه باشد، ر شلتوک داشتهروی بست شناوری حالت تقریباً کاغذ ورق

 متر باشد.سانتی 40کن باید (. دقت شود حداکثر ضخامت الیه در خشک9باشد )می

های تهویه قوی استفاده ها مستقرند از سیستمکنبرای خروج هوای مرطوب در فضایی که خشک -1

های خشک، با حضور جریان هوای شود تا ضمن جلوگیری از جذب رطوبت مجدد توسط شلتوک

 خوبی انجام شود.هکردن بمناسب عملیات خشک

 تبديل شلتوك به برنج سفيد -3-0
مناسب  استقرار و شامل انتخابدر کاخانجات برنجکوبی عوامل اساسی تولید برنج سالم 

لید در خط تو باشد.و آموزش اپراتورها می هاصحیح ماشین تولید، تنظیمات خط در هادستگاه

 :کارخانجات برنجکوبی ضروری است موارد زیر مورد توجه ویژه قرار گیرند

شوند تا رطوبت خروجی  ها در محلی مجزا از خط تبدیل شلتوک به برنج سفید قرار دادهکنخشک -

 شده، ترک خوردن و شکست برنج نشود. کن منجر به جذب رطوبت توسط شلتوک خشکاز خشک

عنوان هکردن )ب ر مناسب مورد استفاده قرار گیرد. یکی قبل از خشکحداقل دو دستگاه بوجا -

 .کردن شلتوک، قبل از عملیات تبدیلبوجار( و دیگری پس از خشکپیش

الستیکی برای جداسازی  غلتک هایکناز خط تبدیل حذف و از پوست ایتیغه هایکنپوست -

 پوسته اولیه استفاده شود.

حالت جداسازی تدریجی سبوس از برنج در این .صورت سری قرار گیردبه ها در خط تولیدکنسفید -

 شود.ای باعث کاهش خرد شدن برنج طی عملیات تبدیل میقهوه

 استفاده شود. های مناسب در انتهای خط تولید برای تولید محصولی یکنواختاز الک -
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 سازي شلتوك و برنجذخيره -3-2

کوبی از نظر عدم تفکیک خط تولید از انبارهای مواد اولیه و طراحی نامناسب کارخانجات برنج

های الرطوبه بودن شلتوکدلیل جاذبیکی از عوامل مهم در ترک برداشتن برنج به محصول نهایی،

 های سفید و به تبع آن افزیش ضایعات )برنج شکسته( است.خشک شده و برنج

 زمین ساخته شود.انبار در ارتفاعی مناسب از سطح  -

های های تهویه مناسب در انبار تعبیه شود. با باز کردن پنجرهبرای برقراری جریان هوا، سیستم -

 .(11روبروی یکدیگر سعی شود همواره جریان هوای مناسب در انبار برقرار باشد )شکل 

ها و شامل کف، سقف و دیوارهای انبار بدون درز و منافذ باشند. روی پنجرههای مختلف انبار بخش -

 ت امکان درب ورودی توری نصب شود.صور در

 

 

 

 

 
 

 )اینترنت(نگهداری شلتوک و برنج سفید  مناسب انبار :00شکل 
 

انبار د و محموله جدید در شده قدیمی از داخل انبار خارج شو سفید ذخیره محموله شلتوک و برنج -

 قرار داده شود.

 بندی انجام شود.کردن شلتوک در حداقل زمان ممکن قبل از عملیات بستهخشک -

درصد و برای نگهداری طوالنی مدت، رطوبت  14سازی کوتاه مدت شلتوک، رطوبت برای ذخیره -

 (.2شود )درصد توصیه می 12حدود 

ید )شکل تمیز و ضدعفونی نمای ها کامالًیسهفضاهای بیرونی و داخلی انبار را قبل از قرار دادن ک -

12.) 

 از مواد مقاوم در برابر حمله جوندگان، حشرات، پرندگان، نفوذ رطوبت و گرمابرای ساخت انبار  -

 استفاده شود.

ها، های داخلی و خارجی انبار نگهداری شلتوک و برنج سفید همانند ترکنواقص موجود در بخش -

 ید.میر و بازسازی نمایقف، شیشه را تعدرزها، س

ها باید کامالً تمیز و سالم، بدون آلودگی، سوراخ و درز باشند. فاقد موادی باشد که برای کیسه -

 .محصول مضر و برای سالمتی مصرف کننده خطرناک باشد
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  )اینترنت( ارها و ضد عفونی کردن انبار قبل از استقرتمیز کردن انبار قبل و بعد از استقرار کیسه -07 شکل
 

ها حین ید. از خیس شدن کیسهها در هوای بارانی خودداری نمایهاالمکان از نقل و انتقال کیسحتی -

 (.13عملیات بارگیری یا تخلیه جلوگیری شود )شکل 
 

 )اینترنت(نحوه بارگیری و تخیله کیسه  -07شکل 

 

 (.7است ) شده نشان داده 14ای در شکل چیدمان صحیح سه، پنج و هشت کیسه -
 

 
ها ه قرارگیری کیسهنحو -04شکل 

استاندارد ملی روی یکدیگر )

 (2015فیلیپین، 
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های ها روی پالتبرای جلوگیری از جذب رطوبت و ترک خوردن شلتوک و یا برنج سفید، کیسه -

اخلی توده، های دها زیاد است در بخشد. زمانی که تعداد کیسهنچوبی و یا پالستیکی قرار داده شو

 (.15د )شکل نشو فضاهای خالی )بدون کیسه( در نظر گرفته

 

 

 

 

 
 

 

 هاها روی پالت چوبی و در نظر گرفتن فضای خالی در بین کیسهقرار دادن کیسه -05شکل 

 (2015ت راست: استاندارد ملی فیلیپین، سم)

 

ها با سقف، له توده کیسهفاص و دها روی یکدیگر خودداری شوه کیسهاز انباشتن بیش از انداز -

 (.11ها رعایت شود )شکل دیوارها و بین توده

 .عمل آیدهالزم ب در حفظ بهداشت و تمیزی انبار یا محل نگهداری شلتوک و برنج سفید دقت -

 طور مرتب محموله داخل انبار از نظر آلودگی به آفات انباری کنترل شود.هب -

 

 

 

 

 
 
 

 )اینترنت(ها ها از سقف، دیوارها و بین توده کیسهفاصله مناسب کیسه -08شکل 
 

ویژه نوع بذری و برنج سفید در حجم کم ههای فلزی کوچک برای نگهداری شلتوک باز انبارک -

(. دقت شود 17( )شکل 2است ) استفاده شود. این روش نگهداری از سالیان دور بسیار متداول بوده

 ها نفوذ ننماید.وا به داخل آنهای فوق طوری ساخته شوند که هانبارک
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 )اینترنت(های فلزی انبارک -02شکل 
 

 از هدر، (18)شکل  اتیلن باشد)گونی متداولی که دارای کیسه پلیدو الیه  بندیکارگیری بستهبا به -

رفت محصول )شلتوک و برنج سفید( طی دوره انبارمانی جلوگیری شود. در این روش باید از کیسه 

 (.5و  3، 2اتیلن با ضخامت باال استفاده شود )پلی

تا حد امکان هوای داخل بسته پالستیکی که شلتوک خشک شده و یا برنج سفید در آن قرار دارد  -

بسته خوبی هترین حالت به کمک دست خارج شود و درب آن بهای خالء و در سادهبه کمک پمپ

ها طی دوره انبارمانی اجتناب شود. این امر از ه داخل آنها و ورود هوا بکردن کیسه. از باز و بستهشود

 نماید.فعالیت آفات انباری جلوگیری می

 

 

 

 

 
 

 (1399طلب، بندی دو الیه )تجددیبسته -06شکل 

 

داشتن محصول )شلتوک یا برنج( یکی از عوامل کلیدی برای جلوگیری از فعالیت حشرات خنک نگه -

ترجیحًا ) سلسیوسدرجه  20از دمای کمتر از  .داری مد نظر قرار گیرداست که باید همواره در انبار

سازی ایمن برای ذخیره (درصد 15ترجیحا )درصد  70نسبی کمتر از و رطوبت سلسیوس(درجه  15

 (.19( )شکل 2استفاده شود )
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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 یفرزاد مجید شناسی، خسارت و کنترل(خوار نواری برنج )شناسایی، زیستکرم ساقه 2

 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 1393 و همکارانمجید نحوی  مراحل فنولوژی برنج 4

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

 1393 حبیبی و همکاران فاطمه 1147 ایزو روش اساس بر برنج یدانه در آمیلوز میزان گیریاندازه روش اصالح 6

 1393 فریدون پاداشت و همکاران 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 تراکتور دو چرخ و خاک همزن استفاده از 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 برنجRGAسعه سریع نسل )سازی توبومی 04

 1395 پور و همکارانتیمور رضوی تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 05

 1395 فریدون پاداشت و همکاران رانیبرنج ا یهاقارچ ونیکلکس 06

 1395 مسعود کاوسی ی شالیزاریهاگیری آن در خاکهای عصارهپتاسیم در خاک و روش 07

 1395 الهیار فالح و همکاران ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 08

 1395 پورقلیمهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 09

 1391 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیالنه 21

 1391 احمد رمضانی نج لنجانهای محلی و ارقام برتوده 20

 1391 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آنکارعلل، عالئم و راه، کمبود روی 22

 1391 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 1391 مجید ستاری و همکاران های اصالحی برنجدستورالعمل ملی کدگذاری الین 24

25 
)اولین گزارش خسارت در مزراع برنج  برنجای خوار قهوهپره برگمعرفی شب

 شمال ایران(
 1391 طبری و همکارانمهرداد 

 1391 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

 1391 طبری و همکارانمهرداد  شناسی و کنترل()زیست  Succinea putrisخوار برنج حلزون گیاهچه 27

 1397 مکارانو ه الهیار فالح اکولعععوژی برنععععج 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 برنجیستمتغذیه روی در س 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 و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج تنش خشکی 35

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

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

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

 خوار نواری برنجساقه
 1398 سرشیلفرزاد 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 41

 1398 عبدالعلی گیالنی یکاربرنج در روش خشکه دیتول تیریدم 40

 1398 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام 42

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

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

45 
 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 46

 1399 علیرضا کیانی و همکاران روش کشت مستقیم در بستر خشک )استان گلستان(العمل تولید برنج بهدستور 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 به دستورالعمل فنی تولید تریتیکاله

 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» ، م جدید برنجرق یدستورالعمل زراع 52

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

 1400 و همکاران دهرفاطمه فرح خأل عملکرد برنج و عوامل زراعی موثر بر آن 54

 1400 شهرام محمودسلطانی گوگرد، عنصری تاثیرگذار بر گیاه برنج  55

 1400 بیژن یعقوبی های جایگزینکشکش شالیزار و معرفی علفترین علفحذف بوتاکلر، پرمصرف 56



 های فنی عملیات پس از برداشت برنجتوصیه/  19 

 ي تحقيقات برنج كشور )ادامه(هاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال نويسنده )گان( عنوان

 1400 علیرضا ترنگ "رش"دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج  57

 1400 و همکاران شهرام سلطانی دانه( سازیغنی و محصوالت رشد )بهبودمصرفکماصر با عن بذر تیمارپیش 58

 1400 کوملهعباس شهدی تولید برنج سالم و ارگانیک فنیدستورالعمل  59

 1400 و همکاران مرتضی نصیری مدیریت فنی تولید محصول برنج 61

 1400 و همکاران مریم خشکدامن مبارزه با بیماری هایعوامل مؤثر بر بیماری سوختگی غالف برگ برنج و راه 60

 1400 و همکارانشهرام سلطانی  های خاک خزانه و تغذیه گیاهچه برنج در خزانهویژگی 62

 1400 پور و همکارانقلیمهرزاد اله گیالر رقم جدید برنج 63

 1400 اله یوسفیروح های فنی برداشت برنجتوصیه 64

 1400 و همکاران الهیار فالح شت مجدد برنج در حوضه آبریز هراز استان مازندراندستورالعمل زراعی ک 65

 1400 و همکاران اکبر عبادیعلی رقم جدید برنج متحمل به تنش خشکی کیان 66

 1400 و همکاران مریم حسینی دستنامه مدیریت زراعی شالیزار 67

 1400 فرزین پورامیر و همکاران ( در شالیزارE. oryzoidesشناسایی و مدیریت گونه مهاجم سوروف ) 68

 1400 محمدرضا یزدانی و همکاران وری آب زراعت برنجاجرایی ارتقاء بهره-دستنامه فنی 69

 1401 اکبر عبادی و همکارانعلی «کیان »  رقم جدید برنج یدستورالعمل زراع 71

 1401 حسن شکری واحد زاریشال در میفسفر و پتاس تروژن،ینمصرف  نهیدر زم یمباحث کاربرد 70

 1401 طلبکبری تجددی های فنی عملیات پس از برداشت برنجتوصیه 72
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