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 مقدمه -0
 یبوتههای اولیه اصالح برنج است که معمواًل بر انتخاب تکانتخاب الین خالص یکی از روش

د باشد. تاکنون با استفاده از این روش ارقام جدییک ژنوتیپ بومی استوار می یمطلوب از میان توده

های محلی برای پاسخ به زیادی به جوامع کشاورزی دنیا معرفی شده است، اما تنوع موجود در ژنوتیپ

 کمبود، نیجبران اتواند به های مصنوعی میگیرینژادگران کافی نیست. استفاده از دورگنیازهای به

در گذشته متداول افزایش تنوع و امکان انتخاب گیاهان مطلوب یاری رساند. تالقی مصنوعی گیاهان 

های هدفمند گرگور مندل روی حال علم ژنتیک و اصالح نباتات پس از تالقیبوده است، با این

 های خالص نخودفرنگی و مشاهدات دقیق و تجزیه و تحلیل نتاج حاصل، متولد شد.الین

 اساس روش حال تفکیک برهای دردر نسل و انتخاب ی مصنوعیریگدورگدرحال حاضر 

وسیله از طریق نوترکیبی ژنی، تنوع بدین برنج است. اهیدر گ یاصالح یشیوه نیترمتداول ،یاشجره

د. روش تالقی مصنوعی شامل شوهای والدینی حاصل میهای الینجدید ژنتیکی و بازآرایی ژن

 افشانی باکردن آن و گردهانتخاب خوشه مناسب از والد مادری، اخته انتخاب گیاهان پدری و مادری،

کردن گیاه های مختلفی برای اختهکه روشباشد. با وجود اینمقدار مناسبی از گرده والد پدری می

ها از طریق مکش با استفاده از برنج وجود دارد، دو روش استفاده از آب داغ و حذف مکانیکی بساک

های پالسمشناخت ژرمبراین؛  های انجام این فرایند هستند. عالوهترین راهپمپ خأل، کاراترین و شایع

 ها و دربهبود گلدهی و رشد دانه شناسی رشد و تولیدمثل گیاه برنج، شرایط الزم برایوالدینی، زیست

 باشد.گلدهی متفاوت، دارای اهمیت می یرسی والدین با دورهزمانهای همنهایت تکنیک

علفی  یخانوادهو  Oryzoideae، زیرخانواده Oryzeae یمتعلق به قبیله .Oryza Lجنس 

Poaceae زراعی برنج آسیایی  یباشد. این جنس دارای دو گونهمی(Oryza sativa ) یی قایآفرو برنج

(Oryza glaberrima ) در میان دو گونه زراعی، برنج (2013شا، )گونه وحشی است  21و همینطور .

یی تنها در ناحیه محدودی از قایآفرآسیایی دارای پراکنش کشت جهانی است، در حالی که گونه 

 شود. گونه زراعی برنج آسیایی نیز دارای دو زیرگونه هندیغرب آفریقا کشت می

(O. sativa indica ) و ژاپنی(O. sativa japonica )های مختلف برنج است. تالقی میان این گونه

سینگ و )تواند طیف کاملی از گیاهان نوترکیب را تولید نماید معموالً منجر به عقیمی شده و نمی

 .(2000همکاران، 

 دیتول قرار داردگره ساقه  نیکه در امتداد باالتر)خوشه( آزاد  کولیپان کی یها رودانهدر برنج 

 ی(. واحدهای گل خوشه1د. پانیکول برنج از انشعابات اولیه و ثانویه تشکیل شده است )شکل شونیم

 باشد. در منابع از هر دو رنده یک گل میشود که شامل دو پوشینه دربرگیچه نامیده میبرنج، خوشه
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های برنج شود. گلگذاری یک گل منفرد برنج استفاده میبرای نام 2و گلچه 1چهاصطالح خوشه

(. بخشی از دو پوشینه گلچه 2باشند )شکل ها میها و لودیکولدوجنسی بوده و دارای مادگی، پرچم

شود. اجزای مادگی گل برنج شامل کالله، حذف می گیری مصنوعی)لما و پالئا(، طی فرایند دورگ

شود. گرده روی آن ریخته می یخامه و تخمدان است. کالله حالتی پرمانند و دوشاخه دارد که دانه

ایکدا )اند باشد که هر کدام از دو بساک و یک پایه تشکیل شدهپرچم می 6همچنین هر گلچه دارای 

 (2004و همکاران، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ساختار مورفولوژیکی خوشه برنج )کتابخانه دیجیتال نیوزیلند، دانشگاه وایکاتو(. -0شکل 

 
دهی نماید، خوشهبرنج شروع به خروج از غالف برگ پرچم می یای که نوک خوشهبه مرحله

شود. گلدهی به افشانی شروع میردهشود. معموالً بالفاصله پس از این مرحله، گلدهی یا گگفته می

کشد. در ساعت طول می 5/1-2شود که معموال فاصله بین باز شدن و بسته شدن گلچه اطالق می

ها شروع به شود و بساکبساک طویل می یطی این فرایند، قسمت نوک لما و پالئا باز شده، پایه

شوند. شکوفایی ها بسته مینهایت پوشینهشوند. درنمایند و در عین حال شکوفا میاز گلچه می خروج

افتند. ها روی کالله میدهد که در این زمان گردهرخ می 11-13های ها معموالً در بین ساعتبساک

 روز توان 3-7حالی که کالله برای ماند، دردقیقه زنده می 5ک تنها گرده پس از خروج از بسا یدانه
 

                                                 
1 Spikelet 
2 Floret 
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. البته طبق تجربه نگارندگان، بیشترین توان (2004 ایکدا و همکاران،)گرده را دارد  یپذیرش دانه

 د.شوکردن مشاهده میساعت اول پس از اخته 24گرده توسط کالله، در  یپذیرش دانه
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.اینترنتچه )گلچه( برنج )ساختار مورفولوژیکی خوشه -6شکل 

 

تولید بذر شامل نور، حرارت و حاصلخیزی  ها وترین عوامل محیطی موثر بر رشد و نمو گلمهم

های مختلفی سازی تاریخ گلدهی دو والد پدری و مادری باید از روشخاک هستند. برای هماهنگ

های کاشت چندگانه، تیمار روزهای کوتاه، هرس و یا قرار دادن والدین در شرایط متفاوتی چون تاریخ

 .(1111 فهر،)از دما و کودها استفاده نمود 
 

 روش اجرا -2

 ینيوالد اهانيانتخاب گ -2-0

تنوع ژنتیکی کافی، ارزیابی و انتخاب والدین  هیته ای دیتولاولین ضرورت در هر برنامه اصالحی 

 (.2014باشد )سایچوک، ی هدفمند با هدف تشکیل جمعیت اصالحی میهاو انجام تالقی

اصالحی متفاوت  یدف برنامهگیری مصنوعی بسته به هدورگ یانتخاب والدین در یک برنامه الف(

عنوان مثال چنانچه هدف از انجام پروژه ایجاد الین مقاوم به بیماری بالست با خصوصیات است. به

یکی از ارقام بومی ایرانی یا رقم اصالحی رایج با یک رقم مقاوم به بالست شبیه ارقام محلی باشد، 

کاظمی بوده و با حفظ علی ×شود. مانند رقم طلوع که حاصل تالقی ارقام نعمت تالقی داده می

 (.1318 به بیماری بالست هم مقاوم است )مومنی و همکاران، خصوصیات کیفی رقم محلی،
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های مورد استفاده مطمئن بود. ابزارهای مختلفی گیری باید از خلوص بوتهپیش از شروع دورگ ب(

های مختلف گیاه، ارتفاع گیاه، وجود و یا عدم وجود ریشک و موارد چون زمان رسیدن، رنگ بخش

گیرند. درصورت در اختیار بودن مشابه برای بررسی ظاهری خلوص گیاهان مورد استفاده قرار می

 توان از انواع نشانگرهای مولکولی هم استفاده کرد.میهای مجهز آزمایشگاه

عنوان های بزرگ و یا خوشه کوچک بههای زودرس دارای بساکمعمواًل برای راحتی کار از الین ج(

طورکلی انتخاب هرچند به .شودعنوان والد مادری استفاده میهای دیررس بهوالد پدری و از الین

 .دارد یدر رابطه با صفات هدف اصالح یاثر مادر نیبه هدف و همچن یبستگوالدین 

هایی که دارای صفات مغلوب قابل مشاهده )مانند رنگ کالله و یا رنگ گوشوارک خاص( الین د(

رنگ آن  دلیل مغلوب بودن صفت،زیرا به شوند،عنوان والد مادری در نظر گرفته میهستند معمواًل به

راحتی قابل تشخیص بوده و درصورت خودگشنی ناخواسته به با گیاه مادری متفاوت 1Fدر گیاهان 

 باشد.می

استفاده از والدینی که از نظر تنوع ژنتیکی با یکدیگر قرابت ندارند )غیرخویشاوند(، در  ح(

هتروزیس شده و همچنین طیف وسیعی  یگیری و برنامه هیبریداسیون باعث استفاده از پدیدهدورگ

برد. های مناسب را باال میشود که شانس انتخاب الینل تفکیک ایجاد میهای در حااز تنوع در نسل

، تفاوت ارتفاع یک توده بومی با کیفیت باالی برنج و در عین حال حساس 3عنوان مثال در شکل به

مقاوم به بالست، مقاوم به خوابیدگی  محصول با یک رقم وارداتی پرمحصول،به خوابیدگی بوته و کم

 شود.تر پخت مشاهده میت پایینبوته و کیفی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مورد استفاده در یک فقره تالقی. تفاوت در تیپ بوته و والدینی برنج ارقام یتفاوت مورفولوژ -3شکل 

 وضوح قابل مشاهده است. ارتفاع دو رقم گوهر )سمت راست( و بینام )سمت چپ( به
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 یانجام تالق يالزم برا ليوسا -2-2

برنج را اخته نمود.  یهاگلچه توانیهم م لهیوس نی)درصورت عدم وجود امکش( ) پمپ خأل -1

 انجام شود(. یصورت دستبه دیها باخارج کردن بساک صورتنیادر

 متریلیم 35/6 ی( با قطر داخللینیشفاف )و یهالوله -2

 متریلیم 146مصرف با طول  بارکیپاستور  پتیپ -3

 وسیدرجه سلس 0-100دماسنج  -4

 کیو بار زیت متر،یسانت 12به طول  کوچک یچیق -5

 (.4)شکل  متریسانت 5×22)پرگامنت( با طول حدود  یکاغذ یهاسهیک -6

 هاسهیبرش داده شده و ک یصورت دستکاغذ پرگامنت به ها،سهیک نینبودن ا دی)درصورت قابل خر

 استفاده از چسب ساخته شوند(.

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 رگامنتپ یکاغذ سهیک -4شکل 
 

 هم استفاده کرد(. یچوب بستن یحت ایاز آبسالنگ و  توانیگذار )منشان -7

 کاغذ رهیگ -8

 بزرگ یکیظرف پالست -1

 عمق متریسانت 17-11و  متریسانت 15-17با قطر  یکیپالست یهاگلدان -10

 ینيوالد اهانياز گ يو نگهدار كاشت -2-3

باشد که هر دو در یک زمان به گل بروند. بنابراین  ایکشت گیاهان پدری و مادری باید به گونه -

 شود  کشت زودتر میزان دیررس بودن،بسته به تر از دیگری است بایددیررس از والدین چنانچه یکی
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متر باالتر از سانتی 15توان گیاهان زودرس را حدود زمانی گلدهی اتفاق بیافتد. همچنین میتا هم

کود ازته مجبور به رشد مجدد و تولید راتون نمود تا درصورت لزوم  سطح خاک قطع کرد و با دادن

 با گیاهان دیررس تالقی داده شود.

 درجه 21-35باید دمای روز در محدوده  ،شوندیمچنانچه گیاهان والدینی در فایتوترون کشت  -

درجه سلسیوس تنظیم شود. همچنین باید میزان نور  22-25و دمای شب در محدوده  وسیسلس

 600-1000ای تنظیم شود که در محدوده از طریق خورشید و یا منبع مصنوعی به گونه توترونیفا

 60-70ساعت بوده و تنظیم رطوبت روی  12-14مول بر مترمربع و طول دوره روشنایی میلی

 انجام شود.درصد 

لیات شوند، بهترین بستر ترکیبی از رس )که تحت عماگر گیاهان والدینی در گلدان کشت می -

ماس( به نسبت خرابی قرار گرفته است(، ماسه رودخانه و مواد آلی تخریب شده )مانند پیتگل

 باشد.می 1:2:1

از بذرپاشی به بر مترمربع پیش  O2Kگرم  6/7و  5O2Pگرم  N، 6/7گرم  2/2از کودها به نسبت  -

ها در ار داده و گلداندار شده قربذر خشک و یا جوانه 5ها اضافه شود. در هر گلدان خاک گلدان

 محیط مرطوب قرار داده شوند.

 15-20داشته و کود نیتروژن به میزان سه تا چهار گیاه را در هر گلدان نگه روز، 15-20پس از  -

متر سانتی 2-4ها ای انجام شود که سطح آب در گلدانگونه گرم بر مترمربع اضافه شده و آبیاری به

 (.5 باالتر از سطح خاک باشد )شکل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در گلدان ینیوالد یاهانکشت گ -5شکل 
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های خزانه به قطعات مجزا از باید ابتدا کرت چنانچه کشت گیاهان والدینی در مزرعه مدنظر باشد، -

هم تقسیم شوند تا فاصله کافی برای اطمینان از عدم اختالط بذرها ایجاد شده و آنگاه بذرپاشی 

های چوبی استفاده گذاری والدین از اتیکتم شود. برای شمارههای مختلف به دقت انجاالین

 (.6شود )شکل می

هایی برای نوشتن شماره الین تهیه شود تا پس از ها به زمین اصلی اتیکتقبل از انتقال نشا -

شده و احتمال اختالط ها به وسیله بندهای پالستیکی به دور نشاها بسته آوری نشاها، اتیکتجمع

 (.6ها وجود نداشته باشد )شکل بین الین

برگی به زمین اصلی منتقل  3-4های مربوطه در مرحله پس از قرار دادن اتیکت هر تیمار، گیاهچه -

 شوند.متر از یکدیگر، نشاکاری میسانتی 25×  25نشا و با فاصله صورت تکو به

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 )راست( اء به زمین اصلیانتقال نشچپ(، ) گیاهان والدینی در خزانه بذرپاشی -2شکل 
 

خوشه مناسب  5-6ها که دارای هنگام گلدهی بررسی شده و تعدادی از آنهای کشت شده بهبوته -

د. گیاهان با شونف خارج شده باشند( انتخاب میها از غالباشند )یک سوم تا دو سوم خوشهمی

ی خارج شده و به گلدان ها وارد نشود از زمین اصلصورتی که آسیبی به ریشه آنکمک بیل و به

 (.7د )شکل شوها نصب میاز اتیکت به گلدان شوند. نام والد مادری با استفادهمنتقل می
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 یکیبه گلدان پالست یاصل یناز زم یوالد یاهانانتقال گ -7شکل 
 

 یانجام تالق يالزم برا داتيتمه -2-4

داغ و حذف مکانیکی با استفاده از پمپ کردن، استفاده از آب های مختلف اختهاز میان روش

ها و یا ها هستند. همچنین درصورت کم بودن تعداد تالقیترین روشترین و قابل اطمینانخالء رایج

سازی گیاهان مادری استفاده توان از ابزارهایی چون سوزن و یا پنس برای عقیمفقدان امکانات، می

 نمود.

ستین بار در یوالف توسعه یافت و سپس در برنج مورد سازی با استفاده از آب داغ نخعقیم

های گرده( نسبت به استفاده قرار گرفت. اساس این روش بر این اصل استوار است که اندام نر )دانه

های اندام ماده )تخمدان و کالله(، حساسیت بسیار باالتری نسبت به دمای باال دارد. چنانچه گلچه

های گرده درجه سلسیوس قرار بگیرند، دانه 45آب با دمای دقیقه در معرض  5برنج به مدت 

کند. روش استفاده از آب دهند، اما کالله هنوز فعالیت خود را حفظ میمانی خود را از دست میزنده

های برنج ایندیکا و انواع گرمسیری جاپونیکا و نیز در هوای صاف و گرم برای اخته کردن انواع ژنوتیپ

های مناطق معتدله جاپونیکا و نیز در شرایط ب و کارامد است. برای انواع برنجمناس آفتابی بسیار

تری ها از گلچه، روش قابل اطمیناناستفاده از پمپ خالء و بیرون کشیدن بساک بارانی و یا ابری،

. البته ممکن است میان ارقام مختلف تفاوت جزئی در تعیین دما و (2013 شا،)شود محسوب می

درجه سلسیوس  46مثال در برزیل تیمار با دمای  زمان بهینه برای تیمار با آب گرم وجود داشته باشد،

(، با این وجود در 2017یمار گزارش شد )آگوئیار و همکاران، عنوان بهترین تدقیقه به 5/2و به مدت 

 این نوشتار از دستورالعمل رایج استفاده خواهد شد.
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 كردن با آب گرمروش اخته -2-4-0

به  زدنبیکه بدون آسصورتی بهها در آب گرم است گلچه ور نمودنغوطهروش شامل این 

 د.ببر نیها را از بگرده ،یمادگ

 درصد 15-30باشند که  یاها به گونهخوشه د،یبا چند خوشه سالم انتخاب کن یدرما اهانیگ -

 .باشند یافشانها درحال گردهآن ییباال یهاگلچه

 .شود هیها تخلتا آب آن دیرا از گلخانه خارج کرده و اجازه بده اهانیگ نیا یهاگلدان -

 .دیه کنآماد وسیدرجه سلس 45 یبا دما یآب آب گرم و سرد، بیترک با -

ور در آب گرم غوطه ها راخوشه را قطع کرده و یمادر اهیانتخاب شده گ یهاپرچم خوشه برگ -

گلدان  دیاجتناب از شکستن ساقه با ی. برا(8)شکل  دیبه همان حال نگهدار قهیدق 5و  دیکن

ن با افزود قهیباالتر از ظرف آب گرم ثابت نگه داشته شود. هر دو دق یفلز لهیم کی لهیوسبه

 ارید.د ثابت نگه سلسیوسدرجه  45در محدوده را دما  آب گرم، یمقدار

به  دهیآب چسب م،یها را از آب گرم خارج نموده و با استفاده از ضربات مالخوشه قه،یدق 5از  پس -

 .شوندیدر آن روز باز م یافشانآماده گرده یهاپس از آن، گلچه ی. کمدیها را بتکانآن

بعد از خارج شدن  قهیدق 20را که تا  ییهاها را حذف نموده و تمام گلچهخوشه ییسوم باال کی -

 یافشانگلچه در هر خوشه آماده گرده 20-30 . معموالًدیاز آب گرم هنوز بسته هستند، حذف کن

 .خواهند بود

ها قرار داده و با ثبت نام رقم و خوشه یشفاف پرگامنت را رو سهیکردن، کاخته انیاز پا پس -

 .دیها را به گلخانه بازگرداناخته کردن، آن خیارت

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 (2013)شا،  با آب گرم یسازمیعق -1شکل 
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 چه با پمپ مکش )خأل(كردن خوشهروش اخته -2-4-2

ها کشیده شوند بساک متر جیوه تنظیم شود تا صرفاً میلی 500-600فشار مکش پمپ خأل روی  -

 و مادگی آسیب نبیند.

اند و هنوز هایی که به تازگی از غالف برگ پرچم خارج شدهاخته کردن، خوشه روز قبل از -

باشند، انتخاب شده و با افشانی میاند و یا در مراحل ابتدایی گردهافشانی را شروع نکردهگرده

 شوند.گذاری میپایین کشیدن برگ پرچم نشانه

های نارس قیچی حذف شوند. گلچهها به پایان رسیده است با افشانی آنهایی که گردهگلچه -

های بعد باز خواهند شد، باقی گذاشته هایی که طی روزگلچه پایین خوشه حذف شده و صرفاً

 (.1گلچه( )شکل  25-30شوند )حدود 

ها با استفاده از قیچی تیز قطع شود )گلچه میان انگشت شصت و اشاره سوم باالیی گلچهیک -

 ار گیرد(.گرفته شده و در دست دیگر قیچی قر

 Lصورت ها برش با زاویه باز زده شود و یا چنانچه میسر است بهبرای سهولت در حذف بساک -

 برش داده شود )در این حالت مراقب آسیب ندیدن مادگی باشید(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .دانشگاه کورنل، ایاالت متحده امریکا( کوچ،)سوزان مک برنج یهاکردن گلچهاخته کیشکل شمات -1ل شک
 

داخل گلچه برده و به آرامی بچرخانید. تا ها نوک پیپت پاستور را بهبرای خارج کردن بساک -

ها قطع شد و جریان هوا برقرار گردید این زمانی که صدای گرفتگی نوک پیپت توسط بساک

 (.11و  10های حرکت را ادامه دهید )شکل
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 (2013)شا،  کردن با استفاده از پمپ خألاخته -01شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایاالت متحده امریکا( دانشگاه لوئیزیانا)کتابچه تولید بذر،  ها با استفاده از مکش پمپ خألحذف بساک -00شکل 

 
ها کشیدن پرچمتوان از پنس برای بیرونچنانچه به دستگاه مکش دسترسی وجود ندارد، می -

ها را از گلچه خارج نمود فاده از سوزن، بساک( و یا درصورت لزوم با است12استفاده نمود )شکل 

 (.13)شکل 

زمینه نورانی بررسی شوند تا بساکی باقی نمانده باشد. چنانچه در یک گلچه ها در پسگلچه -

 بساک پاره شده دیده شد، گلچه برای اجتناب از خودگشنی حذف شود.

داده و با ثبت نام رقم و  ها قرارکردن، کیسه شفاف پرگامنت را روی خوشهپس از پایان اخته -

 ها را به گلخانه بازگردانید.تاریخ اخته کردن، آن
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 (.اینترنتپنس )ها با استفاده از حذف بساک -06شکل 
 

 

 

 

 

 
 

 
سوزن و در شرایط مزرعه. قرار دادن سوزن زیر بساک و روی میله پرچم ها با استفاده از حذف بساک -03شکل 

 (.اینترنتبه سمت بیرون برای خارج نمودن پرچم )چپ( ))راست( و کشیدن 
 

 یافشانگرده -2-5

تواند شود، که میافشانی گفته میگرده از والد پدری به والد مادری گرده یبه انتقال دانه

روز پس از آن توان  4. والد مادری از زمان اخته شدن تا شودصورت طبیعی و یا مصنوعی انجام به

 رده را دارد.گ یپذیرش دانه

موفقیت یک برنامه تالقی مصنوعی تا حد زیادی به فراوانی کافی دانه گرده والد پدری برای 

های زراعی برای محافظت از گیاهان شده بستگی دارد. همچنین باید مراقبتهای اختهتلقیح گلچه

 .شودها و آفات تشدید افشانی شده برای مقابله با حمالت بیماریگرده

 یزمان برا نیو بهتر باشدیصبح م 1:30تا  8اخته کردن با آب داغ ساعت  یمان براز نیبهتر

 یمادر اهانیگ .عصر است 3:30پس از  ایصبح و  1از  شیاخته کردن با استفاده از مکش پمپ خأل پ

 .دانه گرده را دارند رشیپذ ییروز توانا 3-4اخته شده تا 
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های عصر شکوفا شده و گرده 1صبح تا  10:30اعت ها بین سدر یک روز معمولی آفتابی، بساک

 شود.افشانی والد ماده استفاده میپراکنند. از همین بازه زمانی برای گردهخود را می

 ادداشتیماده  اهیگ یرو یشفاف کاغذ یهاسهیبا استفاده از ک یمربوط به تالق اطالعات

 خیو تار یپدر اهیکردن، اطالعات گاخته  خیتار ،یمادر اهیاطالعات شامل نام گ نی. ادشویم

 یرو یافشانگرده ایکردن و بالفاصله پس از اخته دیشفاف با یهاسهیک .باشدیم یافشانگرده

 .رندیقرار بگ یمادر اهیگ یهاخوشه

تعدای خوشه که یک سوم تا  صبح روز تالقی، به مزرعه )و یا گلخانه( رفته و از میان گیاهان نر،

از قسمت ساقه بریده  افشانی خواهند نمود،روز گردهغالف خارج شده و احتماال در آنها از دو سوم آن

 متر زیر گره انتهایی(.سانتی 5-10شوند )حدودا می

حذف شده و  ها به پایان رسیده است،افشانی آنهای انتهایی خوشه که گردهبرگ پرچم و گلچه

 (.14افشانی منتقل خواهند شد )شکل دهها در لیوان آب قرار گرفته و به اتاقک گرخوشه

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 عنوان پایه پدری برای انجام تالقی مصنوعیهای مناسب بهانتخاب خوشه -04شکل 

 

کند. برای افشانی محیطی ایزوله است که از ورود گرده سایر ارقام جلوگیری میاتاقک گرده

(. درصورت 15شود )شکل ستفاده میها از چند المپ برای تولید گرما اکمک به شکفته شدن گل

های بیشتری شکوفا تا گلچه شودافشانی هم استفاده میلزوم از پاشش آب داغ بر بستر اتاقک گرده

 شوند.

گردند. گیاهان مادری به افشانی میها خارج شده و آماده گردهها از گلچهبا گذشت زمان، بساک

شود. برای انجام افشانی مصنوعی انجام میهافشانی منتقل شده و گردآرامی به اتاقک گرده

 توان باالی پوشش کاغذین مثال میعنوابه  های مختلفی استفاده نمود.توان از روشافشانی میگرده
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پدری را به آرامی درون پوشش کاغذی وارد نموده و با  یهای اخته شده را برش زده و خوشهگل

توان پوشش کاغذی را برداشته و به آرامی خوشه داد. و یا میافشانی را انجام گرده تکان دادن آن،

(. 16های ماده منتقل گردند )شکل ها به گلهای مادری تکان داد تا گردهپدری را در باالی خوشه

 باشد.می 13تا  11افشانی بین معموالً بهترین ساعت برای گرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یافشانها و گردهخروج بساک ینر درحال آماده شدن برا والد یهاو خوشه یافشاناتاقک گرده -05شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افشانی والد مادریگرده -02شکل 
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ها قرار گرفته و نام والد پدری و مادری و پوشش کاغذی روی خوشه پس از پایان کار، مجدداً

ای متصل به جداگانهطور اتیکت دهنده روی پوشش کاغذی و همینتاریخ انجام تالقی و شخص تالقی

ها بازدید شده از خوشه افشانی،د. حدود یک هفته بعد از گردهشوگلدان گیاه مادری یادداشت می

 شود.عمل تالقی مجدداً تکرار می ( و درصورت عدم تشکیل دانه،17)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهفته پس از تالق کیبذر دورگ  لیتشک یبررس -07 شکل
 

 یمصنوع یاصل از انجام تالقح 1F هايبرداشت بذر -2-6
 شوند. گیاهان مرتباً ها در محلی با نور و تهویه کافی قرار داده میگلدان پس از انجام تالقی،

شود. کش مناسب در چند نوبت استفاده میاز آفت برنج خوارآبیاری شده و برای مقابله با صدمه ساقه

 (. 18ها برداشت خواهند شد )شکل ی خوشههای محتوافشانی، پاکتروز پس از گرده 25-30حدودا 

ثبت خواهد شد. همچنین برای  ها(، مشخصات بذر11ها )شکل پس از برداشت و جداکردن دانه

خشک شده  هادسترس استفاده نمود. سپس بذر های درکشتوان از حشرهزدگی میجلوگیری از آفت

ها به سردخانه منتقل نهایت نمونه درصد کاهش یابد. در 14تا  12ها به حدود تا رطوبت نمونه

 خواهند شد.
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 یمادر اهانیحامل بذر دورگ از گ یهابرداشت خوشه -01شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یمادر اهانیبرداشت بذر دورگ از گ -01شکل 
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 21/ و همکاران مصطفی مدرسی                                                                                                       

 ي تحقيقات برنج كشورهاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال )گان(نويسنده  عنوان

 1312 فاطمه حبیبی ی برنجهای کیفی دانهگیری ویژگیی اندازههای آزمایشگاهروش 0

 1312 فرزاد مجیدی شناسی، خسارت و کنترل(خوار نواری برنج )شناسایی، زیستکرم ساقه 2

 1312 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 1313 و همکارانمجید نحوی  مراحل فنولوژی برنج 4

 1313 پور و همکارانقلیمهرزاد اله در شرایط استان گیالن برنج از ارقام محلی خصوصیات برخی 5

 1313 حبیبی و همکاران فاطمه 6647 ایزو روش اساس بر برنج یدانه در آمیلوز میزان گیریاندازه روش اصالح 6

 1313 فریدون پاداشت و همکاران بیماری سیاهک دروغی برنج 7

 1313 و همکاران نیافرامرز علی حقیقات برنج کشوری موسسه تنامهمعرفی 8

 1313 فرزاد مجیدی آن کنترل هایروش و برنج اینقطهتک یپروانه 9

 1313 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 01

 1314 گر و همکارانناصر دوات راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 00

 1314 و همکاران فریدون پاداشت های قارچی در برنجبهزهرا 02

 1314 واحدحسن شکری برنج کشت در مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 03

 1315 محسن قدسی و همکاران ( در گیاه برنجRGAسازی توسعه سریع نسل )بومی 04

 1315 پور و همکارانیتیمور رضو تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 05

 1315 فریدون پاداشت و همکاران رانیبرنج ا یهاقارچ ونیکلکس 06

 1315 مسعود کاوسی های شالیزاریگیری آن در خاکهای عصارهپتاسیم در خاک و روش 07

 1315 الهیار فالح و همکاران ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 08

 1315 پورقلیمهرزاد اله رنجگیالنه، رقم جدید ب 09

 1316 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیالنه 21

 1316 احمد رمضانی های محلی و ارقام برنج لنجانتوده 20

 1316 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آنکارعلل، عالئم و راه، کمبود روی 22

 1316 بیژن یعقوبی یریت آنکوتولگی برنج و مد 23

 1316 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(
 1316 طبری و همکارانمهرداد 

 1316 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

 1316 طبری و همکارانمهرداد  شناسی و کنترل()زیست  Succinea putrisخوار برنج حلزون گیاهچه 27

 1317 و همکاران الهیار فالح اکولـــوژی برنــــج 28

 1317 همکارانحبیبی و  فاطمه استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج 29



 ... ولید بذرآموزش گام به گام ت/  21 

 برنج كشور )ادامه(ي تحقيقات هاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال نويسنده )گان( عنوان

 1317 سرشیلفرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آنکرم سبز برگ 31

 1317 شهرام محمودسلطانی های کشت برنجتغذیه روی در سیستم 30

 1317 پور و همکارانعلیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

 1317 رضا اسدی خرابیاراضی شالیزاری بدون انجام عملیات گلکشت برنج در  33

 1317 عاصفه لطیفی تاثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنج 34

 1317 همکاراناکبر عبادی و علی تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج 35

 1318 ناهید فتحی و همکاران دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج مازندران 36

 1318 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
 1318 سرشیلفرزاد مجیدی

 1318 الهیار فالح  ل مختلف رشدی گیاه برنج و راهکارهای مقابله با آنبر مراح شوریتاثیر تنش  39

 1318 همکاران پور وقلیمهرزاد اله آنام، رقم جدید برنج 41

 1318 عبدالعلی گیالنی یکاربرنج در روش خشکه دیتول تیریدم 40

 1813 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام 42

 1318 همکارانبیژن یعقوبی و  زاریواش در شالهرز مهاجم سلعلف تیریو مد یشناسستیز 43

 1311 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج )گیالنه، رش و آنام( 44

45 
 طیبه جعبه نشاء در شرا ازیبرنج بدون ن زهیمناسب کشت مکان یپرورش نشا

 کرونا روسیو وعیش

بهمن امیری الریجانی و 

 همکاران
1311 

 1311 همکاران و اکبر عبادیعلی اصول و مبانی ایمنی کار در آزمایشگاه زیست فناوری 46

 1311 علیرضا کیانی و همکاران روش کشت مستقیم در بستر خشک )استان گلستان(دستورالعمل تولید برنج به 47

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

 (یمولکول یهاکیتکن بر

و مریم حسینی چالشتری 

 همکاران
1311 

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

 گرم و مرطوب(
 1311 اله یوسفی و همکارانروح

 1311 همکاران ناهید فتحی و رنجهای تشخیص خلوص و کیفیت ارقام بروش 51

 1311 علی مومنی و همکاران طلوع، رقم جدید پرمحصول، مقاوم به بالست و کیفی برنج 50

 1311 رحمان عرفانی و همکاران « تیسا» ، رقم جدید برنج یدستورالعمل زراع 52

 1311 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



 22/ و همکاران مصطفی مدرسی                                                                                                       

 رنج كشور )ادامه(ي تحقيقات بهاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال نويسنده )گان( عنوان

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

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

 همکاران
1400 

 1400 کوملهعباس شهدی یکتولید برنج سالم و ارگان فنیدستورالعمل  59

 1400 مرتضی نصیری مدیریت فنی تولید محصول برنج 61

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

 برنج در خزانه یاهچهگ یهخاک خزانه و تغذ یهایژگیو 62
شهرام محمودسلطانی و 

 همکاران
1400 

 1400 و همکاران پورقلیمهرزاد اله رقم جدید برنج گیالر 63

 1400 اله یوسفیروح ی فنی برداشت برنجهاهیتوص 64

 1400 الهیار فالح دستورالعمل زراعی کشت مجدد برنج در حوضه آبریز هراز استان مازندران 65

 1400 مکاراناکبر عبادی و هعلی رقم جدید برنج متحمل به تنش خشکی کیان 66

 1400 گروه مولفان دستنامه مدیریت زراعی شالیزار 67

 1400 فرزین پورامیر و همکاران در شالیزار( Echinochloa oryzoides)شناسایی 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»العمل زراعی رقم جدید برنج دستور 71

 1401 واحد یحسن شکر زاریدر شال میفسفر و پتاس تروژن،یمصرف ن نهیدر زم یمباحث کاربرد 70

 1401 طلبکبری تجددی های فنی عملیات پس از برداشت برنجتوصیه 72

 1401 عقوبی و همکارانبیژن ی زاریواش در شالهرز روغنعلف تیریمد 73

 1401 مصطفی مدرسی و همکاران  برنج اهیدر گ( F1)بذر دورگ  دیگام تول بهآموزش گام  74

 

ی ی تحقیقات برنج كشور مکاتبه نموده یا با مسئول كتابخانهتوانند به آدرس موسسهمی مندان به خرید نشریهعالقه

 103-33211150؛ دورنگار: 663داخلی    103-33211156ن: ی تماس: تلفموسسه تماس حاصل فرمایند. شماره


