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 -9مقدمه
در پی اجرای برنامههای بهنژادی ،هر ساله تعداد بسیار زیادی از الینهای اصالحی گیاهان
زراعی در برنامههای پژوهشی بینالمللی ،ملی و منطقهای سراسر دنیا ارزیابی میشوند .تعدادی از این
الینها در نهایت بهعنوان یک واریتهی زراعی برای تولید تجارتی معرفی میشوند ،اما بسیاری از آنها
بهعنوان والد در برنامههای تالقی بهکار میروند و بسیاری دیگر نیز بهعنوان مواد آزمایشی مورد
استفاده قرار میگیرند .از اینرو الزم است تا بهعنوان ذخایر ژنتیکی حفظ گردند .بسته به نوع گیاه
زراعی و قوانین مربوط به معرفی رقم در هر یک از کشورها ،فرآیند معرفی ارقام ممکن است از زمان
شروع برنامهی اصالحی تا پایان آن بیش از یک دهه به طول بینجامد.
یکی از مهمترین قسمتهای هر برنامهی اصالحی ،مدیریت و رهگیری الینها در طول سالهای
اجرا ،داشتن اطالعات کامل و جامع از والدین آنها و نحوهی پیشبرد الینها در برنامه و روشهای
مورد استفاده در اصالح الین میباشد (ایری .)2002 ،با توجه به تعدد الینها در هر برنامهی اصالحی،
بدیهی است عدم وجود شناسه یا کد اختصاصی برای هر یک از ژنوتیپها ،امکان اصالح هدفمند و
رهگیری شجره و سوابق اصالحی را غیرممکن میسازد.
نشریهی حاضر ،به تشریح روش کددهی و شناسهدار نمودن الینهای اصالحی در گیاه
خودگشن برنج میپردازد .در این نشریه ،ضمن بیان روش استاندارد مورد استفاده در موسسهی
بینالمللی تحقیقات برنج( 1ایری) در زمینهی کددهی الینهای اصالحی برنج ،تالش شده است تا
روند واحدی برای کددهی کلیهی الینهای اصالحی برنج در موسسه تحقیقات برنج کشور در گیالن،
معاونت موسسه در مازندران ،مراکز تحقیقات کشاورزی و همچنین دانشگاههای کشاورزی سراسر
کشور ارایه شود.
 -2مزاياي كدگذاري الينهاي اصالحی برنج در ايران
اختصاص کد غیرتکراری برای یک الین یا ژنوتیپ خاص نقش مهمی در تعیین هویت ،شجره و
اصالت آن ژنوتیپ دارد .به طور خالصه ،مزایای کدگذاری الینها به شرح ذیل میباشد:
 -1امکان مستندسازی و ارایهی اطالعاتی از نحوهی اصالح الین از آغاز تاکنون اعم از منشا ،روش
اصالحی ،تعداد سالهای سپری شده و سایر موارد فراهم میشود.
 -2محل آغاز انجام تالقی و فرآیند اصالحی (موسسهی تحقیقاتی انجام دهندهی تالقی) ،مشخص
میشود که کاربرد فراوانی در زمینهی قوانین مرتبط با حقوق اصالحگر دارد.

)1. International Rice Research Institute (IRRI
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 -3امکان تهیهی نقشهی ژنتیکی برای الینهای خالص بر اساس سابقهی اصالحی الینها وجود
دارد.
 -4انتقال اطالعات کامل الینها به فرد اصالحگر دیگر در هر زمان وجود دارد که با توجه به زمان
طوالنی اصالح ارقام زراعی ،این موضوع اهمیت دارد.
 -5امکان تبادل ژرمپالسم اصالحی به صورت منطقهای ،ملی و بینالمللی فراهم میشود.
 -2اصالح هدفمند بر اساس سوابق اطالعات اصالحی الینها امکانپذیر میشود.
 -7امکان طراحی و انجام آزمونهای مختلف بهزراعی ،فیزیولوژیکی و زیست فناورانه روی
نسلهای در حال تفکیک یا الینهای خالص بر اساس سوابق اصالحی فراهم میشود.
 -8در برخی از روشهای اصالحی ،با کدگذاری الینها ،امکان اصالح و تولید مجدد رقم خالص
وجود دارد.
 -3روش كدگذاري ژنوتيپها در ايري
در استاندارد بینالمللی ،کددهی الینها دارای قواعد پذیرفته شده میان اصالحگران میباشد و
بدیهی است که انتشار هر گونه کتاب ،مقاله و یا گزارشی در مورد الینها ،بر اساس این قواعد صورت
میپذیرد .با توجه به اینکه دستورالعمل حاضر برای گیاه برنج تدوین شده است ،استفاده از روش
مورد استفاده در ایری میتواند بهعنوان الگوی مناسبی برای کدگذاری الینها بهکار رود .از سالها
قبل ،ایری پروتکلی را برای نامگذاری ژرمپالسمهای تولید شدهی خود ،شامل کلیهی جمعیتهای
اصالحی ،الینها و مواد ژنتیکی در حال خلوص و الینهای تثبیت شده ،به شرح ذیل تدوین نمود که
در سایت این موسسه نیز موجود است (ایری.)2012 ،
قبل از ورود به مبحث نحوهی کدگذاری ژنوتیپها ،ذکر خالصهای از اصطالحات پایه در اصالح
نباتات در مورد نحوهی نمایش تالقیها که در کتب اصالح نباتات و همچنین در ایری استفاده
میشود ضروری است .در جمعیتهای حاصل از تالقی ،عالمت ممیز " "/یکی از مهمترین عالمتهای
مورد استفاده میباشد .این عالمت برای نشان دادن یک تالقی ساده بهکار میرود و دو یا سه ممیز
متوالی برای تالقیهای دوم و سوم بهکار میرود و برای تالقیهای بیشتر ،از ذکر عدد تالقی در بین
دو ممیز استفاده میشود (جدول  .)1به عنوان مثال ،اگر والد  Aبا والد  Bتالقی یابد و سپس F1
حاصله با والد  Cتالقی یابد ،کد این تالقی سه جانبه به صورت  A/B//Cخواهد بود .قابل ذکر است
که در نمایش تالقیها ،والد پدری در سمت راست و والد مادری در سمت چپ نمایش داده میشود
(♂.)♀/
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جدول  -1نحوهی نشان دادن تعداد تالقیهای انجام شده
تعداد تالقي

عالمت

1

/

2

//

3

///

4

/4/

5

/5/

N

/n/

تالقی برگشتی با ستاره نمایش داده میشود و تعداد تالقی دورهای با عدد نمایش داده میشود.
بهطوری که اگر  Bوالد دورهای باشد (والد  Aبا  Bتالقی یابد و  F1مجددا با  Bتالقی برگشتی داده
شود) ،این تالقی به صورت  A/2*Bنمایش داده میشود .همچنین در یک تالقی سه جانبه اگر C
والد دورهای باشد ،به صورت A/B//2*Cو اگر  A/Bوالد دورهای باشد ،به صورت  A/B*2//Cنشان
داده میشود.

A x B
A/B x C
 Cوالد دورهای

A/B//2*C

A/B//C x C

 -9-3قاعدهي عمومی كدگذاري
جهت کدگذاری الینهای ایری بهطور معمول از ترکیب حروف اختصاری ،عالمت و اعداد صحیح
استفاده میشود که ضمن مختصر بودن ،اطالعات کاملی از وضعیت گذشته و حال الین مورد نظر را ارایه
میدهد:
 -1تمامی مواد اصالحی تولید شده توسط ایری باید دارای پیشوند  IRباشند .این مورد برای تمامی
الینهای اصالحی ،ذخایر ژنتیکی ،جمعیتهای پایهی مکانیابی 1و مواد تراریخته نیز صادق است.

1. Mapping populations
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 -2تمام تالقیهای انجام شده در ایری عالوه بر پیشوند  ،IRدارای شمارهی تالقی میباشند که این شماره
توسط بخش اصالح نباتات ،ژنتیک و زیست فناوری 1داده میشود.
 -3نسلهای در حال تفکیک حاصل از تالقیهای انجام شده در ایری ،بر اساس نسل و با استفاده از مدل
 SetGenمربوط به سیستم بینالمللی اطالعات برنج 2شمارهگذاری میشوند .بدین ترتیب که به دنبال
شمارهی تالقی ،عالمت خط تیره " "-آورده میشود که برای جدا نمودن نسلها میباشد .به عنوان
مثال IR88888-21-2-2-2 ،یک الین نسل ششم ( )F6است که از گیاه نسل پنجم ( (F5برداشت
شده است .چنانچه یک نسل در حال تفکیک این الین ،در جایی خارج از ایری کشت شده باشد ،ذکـر
نـام مکـان و قـرار دادن یک فـاصله قبل از شمـارهی الین ضـروری است .بـه عنـوان مثال،
 IR88888-21-2-UBN 2-2نشان میدهد که نسل پنجم ) (F5در  Ubonدر کشور تایلند کشت
شده است .همچنین ،فرض بر این است که نسلهای بعد از کد مکان ،در همان مکان کشت شدهاند،
مگر اینکه به آن نسل ،کد دیگری اختصاص یابد.
 -4الینهای درون جمعیتهای پایهی مکانیابی نیز دارای  IRدر ابتدای نام شجرهی الینها میباشند.
فرمت پیشنهادی برای چنین الینهایی استفاده از شمارهی تالقی به همراه عبارت  MPمیباشد.
بهعنوان مثالIR72746-1MP, -2MP :
 -5اگـر نسـلی بـه صـورت بالـک اداره شـده بـاشد ،حـرف  Bافـزوده مـیشود .بهعنـوان
مثال IR11288-B-B-118-1،یعنی اینکه نسلهای  F3و  F4به صورت بالک رشد یافتهاند.
 -2حرف  Rعالمتی برای پیشبرد سریع نسلها 3میباشد .بهعنوان مثال IR40000-R-R-R-110-3،بیانگر
آن است که نسلهای  F3تا  F5به صورت پیشبرد سریع نسلها اجرا شده و انتخاب در نسل  F5انجام
شده است.
 -7عبارت  Ciبرای جمعیتهای ترکیبی (کمپوزیت) میباشد که در آن  iبیانگر عدد چرخهی ترکیب
میباشد .بهعنوان مثال IR41235-C3-11 ،بدین معنی است که الین شمارهی  11از چرخهی سوم
جمعیت ترکیب  IR41235میباشد.
 -8عبارت  ACبرای توضیح مواد اصالحی است که از یک هیبرید  F1از طریق کشت بساک حاصل شده
باشد .بهعنوان مثال IR42002-AC-1 ،و  IR42002-AC-2نشاندهندهی اولین و دومین الین
انتخابی از طریق کشت بساک حاصل از تالقی  IR42002میباشند.
 -9عبارت  BPiبرای مواد حاصل از تالقیهای دو والدی است که در آن چندین بوته  F1از یک تالقی ،با
هم تالقی پیدا میکنند و  iنشاندهندهی سیکل خاص تالقی است .به عنوان مثالIR51463-BP1 ،
نشاندهندهی نتاج  F1از اولین سیکل تالقی است.

)1. Plant Breeding, Genetics, and Biotechnology (PBGB
)2. International Rice Information System (IRIS
)3. Rapid Generation Advance (RGA
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مثال عملي:
شرح سابقهی اصالحي رقم IR28
با استفاده از روشهای اصالحی ،ارقام متعددی از ایری به جامعهی بینالمللی معرفی شده است .رقم
 IR28با کد اصالحی  IR2061-214-3-8-2یکی از این ارقام میباشد که از طریق اصالح شجرهای معرفی
شده است و در ذیل اطالعات اصالحی آن تشریح میشود:
 -1بوتههای منتخب از نسل  ،F2در خزانهی اصالح شجرهای از  IR2061-1تا  IR2061-806کشت شدند
و بوتهی  IR2061-214انتخاب شد.
 -2از منتخـب شمـارهی  ،214سـه بـوتـه بـه عنـوان نسـل  F4رشـد یـافـتنـد ،از  IR2061-214-1تـا
 IR2061-214-3که شمارهی  3آن انتخاب شد.
 -3از منتخب شمارهی  10 ،)IR2061-214-3( 3بوته انتخاب شد و به عنوان ردیفهای نسل  F5رشد
نمودند که به صورت  IR2061-214-3-1تا  IR2061-214-3-10نشان داده شد و ردیف شمارهی 8
انتخاب شد.
 -4از منتـخب  IR2061-214-3-8سـه بـوته انتخـاب شـد و در نسـل  F6بـه صورت ردیـفی
از IR2061-214-3-8-1تا  IR2061-214-3-8-3کشت شدند و شمارهی  2آن انتخاب شد .این
شماره کامال خالص بود و به صورت بالک برداشت شد و در آزمایشهای تکراردار مورد ارزیابی بیشتر
قرار گرفت و در نهایت به عنوان رقم  IR28توسط ایری ،معرفی شد (کوش.)1985 ،
والدین

شجره

سال معرفی

نام رقم

IR833-6-l-1-1/IR156l-149-1//1R1737

IR2061-214-3-8-2

1974

IR28

9

 -2-3روش كدگذاري الينهاي تثبيتشدهي خالص
الینهای تثبیتشدهی خالص ،آنهایی هستند که به یکنواختی کامل رسیدهاند و از نسلهای
پیشرفته بهصورت بالک برداشت شدهاند (یا نسل  F1حاصل از تالقی والدین برنج هیبرید هستند) .این
الینها معموال به آزمایشهای مشاهدهای یا مقایسهی عملکرد وارد میشوند .این الینها کد مختصرتری به
فرمت  IRYYX###دریافت میکنند که در آن:
 : YYسالی است که الین به صورت بالک برداشت شد تا ارزیابیهای تکمیلی روی آن انجام شود.
 : Xحرفی است که بیانگر منشا برنامهی اصالحی است که بر اساس جدول  2حرف مناسب انتخاب میشود.
 : ###شماره سریالی است که توسط تولید کنندهی الین داده میشود و معموال از شمارهی  101شروع
میشود .به عنوان مثال  IR05U121الین آپلند با شمارهی  121است که در سال  2005به صورت بالک
برداشت شده است.
1. Fixed lines
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جدول  -4حروف اختصاص یافته برای منشا مواد اصالحی
حرف

برنامه اصالحي

N, F

برنج مناسب برای آبیاری دایم ()Irrigated

L

برنج هوازی /برنج دیم غیرآپلند ()Aerobic/Rainfed lowland

T

شوری

U

آپلند

K

*GUVA1

W

تالقی دور بین گونهای ()Wide hybridization

H

هیبرید

D

جوانهزنی غیرهوازی /غرقابی ()Anaerobic/submergence prone

* :برنامهی اصالحی تولید ارقام برنج ژاپونیکای معتدله با عملکرد باال ،کیفیت مطلوب و ارزش باال

-3-3كدگذاري ارقام هيبريد
برای برنج هیبرید ،کدهای حروفی باید بعد از شماره قرار گیرند .بدین ترتیب که در مورد الین نرعقیم
( Aالین) ،حرف  Aو در مورد الین نگهدارندهی نرعقیمی ( Bالین) ،حرف  Bو در مورد الین اعاده کنندهی
باروری ( Rالین) ،حرف  Rو در مورد الین نرعقیم حساس به طول روز و درجه حرارت ( ،)TGMSحرف S
به انتهای شماره افزوده میشود .به مثالهای ذیل توجه کنید:
 IR06H101یک الین اصالحی تثبیت شده در بـرنامهی اصالح برنج هیـبرید مـیباشد (بـر اساس بند ب).
 IR06H105Hیک هیبرید  F1میباشد.
 IR06F232Aیـک الین نرعقیم ( Aالین) حـاصل از برنـامهی اصالحی ارقـام برنج غرقابـی ( )Fمـیباشد.
 IR06H203Sیک الین  TGMSمیباشد.
به عنوان مثال ،هیبرید ( IR64616H )F1از تالقی  IR62829A/IR29723-143-3-2-1Rدر ایری
اصالح گردید.
-4-3كدگذاري الينهاي جهش يافته
در روش اصالح از طریق جهشزایی ،بذور قبل از تیمار جهشزایی  M0نامیده میشوند و گیاهانی
که مستقیما از بذور (گامتهای) تیمار شده با مادهی جهشزا تولید میشوند بهعنوان اولین نسل جهشیافته
1. Germplasm Utilization Value Added
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پس از تیمار میباشند که به آن  M1گفته میشود .بذوری که روی گیاهان  M1تولید میشوند ،نسل M2

هستند که به گیاهان  M2تبدیل میشوند .نسلهای بعد آن  M4 ،M3و غیره هستند .جنینهایی که از
تالقیهایی حاصل میشوند که روی دانهی گرده یا کیسهی جنینی آن ،تیمار جهشزایی صورت گرفته
است ،اولین نسل جهش یافته محسوب میشوند و بنابراین  M1نامیده میشوند (فورستر و شو.)2011 ،

 -4نحوهي كدگذاري الينهاي اصالحی برنج ايران
برنامههای متعدد اصالح برنج در ایران توسط موسسه تحقیقات برنج کشور در گیالن ،معاونت
موسسه در مازندران ،برخی مراکز تحقیقات کشاورزی و همچنین برخی دانشگاههای کشاورزی از
جمله دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا شده و یا در دست اجرا میباشد .با توجه به
اینکه حاصل برنامههای اصالحی ایجاد ژرمپالسم ارزشمندی از الینهای خالص یا در حال خلوص
میباشد ،حفظ ،نگهداری و شناسهدار شدن این الینها از طریق کدگذاری یکسان از اهمیت باالیی
برخوردار است .تاکنون هیچگونه دستورالعمل مشخصی برای کدگذاری الینهای اصالحی برنج در
ایران تهیه و یا استفاده نشده است .بنابراین ،نگارندگان این نشریه بر آن شدند تا با بهرهگیری از
روشهای استاندارد اصالح نباتات و پروتکل مصوب ایری و بومیسازی آن برای شرایط ایران،
دستورالعملی را برای کدگذاری الینهای اصالحی برنج ایران به شرح ذیل ارایه نمایند:
 -1ابتدای هر کد که تالقی آن در ایران انجام شده باشد ،عبارت  RIذکر شود که مخفف  Riceو
 Iranمیباشد (این عبارت از قبل ،شناسهی بینالمللی الینهای ایرانی در ایری نیز میباشد).
 -2اگر تالقی در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت انجام شده باشد ،عدد  ،1و اگر در معاونت
موسسه در مازندران انجام شده باشد ،عدد  2و در دانشگاههای کشور ،عدد  3و در نهایت در
مراکز تحقیقاتی و سایر دستگاهها عدد  4آورده شود (الزم به ذکر است با توجه به اینکه
سیاستهای نامگذاری ارقام در موسسهی ثبت و گواهی بذر و وزارت جهاد کشاورزی انجام
می شود نیازی به لحاظ سیستم دانشگاهی در کدگذاری نداریم زیرا خود آنها بر اساس
سیستم مشخصی این کار را به انجام میرسانند ،مگر اینکه از روال قانونی به همهی دستگاهها
از جمله دانشگاهها ابالغ شود).
 -3سال تالقی به صورت دو رقمی باید ذکر شود .به عنوان مثال ،برای سال  ،1393عدد  93و
برای سال  ،1400دو صفر آورده شود .بدیهی است که این کدگذاری بر اساس سال تالقی
انجام میشود و در حالت معمول ،اگر تالقی در سال  93انجام شود ،نسل  F1آن در سال 94
کشت میشود و در سال  ،95در نسل  F2این بوتهها انتخاب میشوند .بنابراین ،کد سال برای
بوتههایی که در سال  95انتخاب شدند ،عدد  93میباشد.
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 -4عدد بعدی شمارهی تالقی میباشد که توسط اصالحگران هر یک از مکانهای تالقی (بند )2
داده میشود .با توجه به اینکه کد اختصاصی برای مکان و سال تالقی وجود دارد ،لذا هر مکان
تالقی میتواند هرساله برای خود شمارهی تالقی اختصاص دهد که از عدد یک شروع میشود.
به عنوان مثال ،کد  RI1931بدین معنی است که در سال  93در موسسه تحقیقات برنج در
رشت تالقی با شمارهی  1انجام شده است و کد  RI2931در همین سال در معاونت موسسه
نیز تالقی با شمارهی  1انجام شده است .بدیهی است این تالقیها میتوانند متفاوت باشند که
در دفتر اختصاصی موسسه و معاونت به طور مجزا ثبت است.
 -5برای نسلهای  F3و باالتر ،همانند روش استاندارد بینالمللی اصالح نباتات و روش ذکر شدهی
فوق در ایری ،عمل میشود .بدین ترتیب که هر نسل با عالمت خط تیره" "-از هم جدا
میشود و شمارهی ردیفی که الین از آن انتخاب شده است ،ذکر میشود.
 -6برای نسلهایی که به صورت بالک اداره شدند به جای عدد ،عبارت  Bو برای نسلهای ،RGA
عبارت  Rو برای آنهایی که از کشت بساک حاصل شدند ،عبارت  ACذکر میشود.
 -7برای برنجهای هیبرید حرف  ،Hبرای الین نرعقیم حرف  ،Aالین نگهدارندهی نرعقیمی حرف
 Bو برای الین اعاده کنندهی باروری ،حرف  Rذکر میشود .در ضمن ،در مورد والدین برنج
هیبرید از عالمت " "-استفاده نمیشود .لذا به راحتی قابل تفکیک از بند  2میباشد کـه
حروف  Bو  Rآنها مشابه با والدین هیبرید است.
 -8هرگاه نسلهای در حال تفکیک ،در مکان یا مکانهای دیگری غیر از مکان تالقی اولیه مورد
ارزیابی و انتخاب قرار گیرند ،حرف  Lکه مخفف  Locationیا مکان میباشد به همراه یک
عدد به آن افزوده میشود .به عنوان مثال ،کد  RI2924L2-3مربوط به نسل  F3حاصل از
تالقی شماره  4است که در سال  92در معاونت موسسه انجام شده است و نسل  F2آن در
مکان دیگری غیر از معاونت موسسه (نظیر کشت در مناطق شور ،سرد یا خشک و یا
ایستگاههای تابعهی معاونت موسسه) کشت شده و بوتهها انتخاب شده است.
 -9برای نسلهای در حال تفکیک ،الینهای حاصل از جهشزایی یا موتاسیون ،مطابق دستورالعمل
ایری از عبارتهای  M2 ،M1 ،M0و غیره استفاده میشود که توضیح آن ذکر شد.
 -5جمعبندي
با توجه به اجرای برنامههای به نژادی در تحقیقات برنج کشور ،مدیریت و رهگیری شجره و
سوابق اصالحی الینها ،داشتن اطالعات کامل و جامع از والدین آنها و نحوهی پیشبرد الینها در
برنامه و روشهای مورد استفاده در اصالح الین بسیار حائـز اهمیت میباشد .بدیهی است عـدم وجود
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شناسه یا کد اختصاصی برای هر یک از ژنوتیپها ،امکان اصالح هدفمند و رهگیری را غیرممکن
میسازد .در این راستا کدگذاری الینها ،امکان مستندسازی و ارایهی اطالعاتی از نحوهی اصالح الین
از آغاز تاکنون اعم از منشا ،روش اصالحی ،محل آغاز انجام تالقی و فرآیند اصالحی (موسسه
تحقیقاتی انجام دهندهی تالقی) مشخص میشود که کاربرد فراوانی در زمینهی قوانین مرتبط با
حقوق اصالحگر دارد.
انتظار میرود با استفاده از روش کددهی و شناسهدار نمودن الینهای اصالحی در گیاه
خودگشن برنج روند واحدی برای کددهی کلیهی الینهای اصالحی برنج در موسسه تحقیقات برنج
کشور در گیالن ،معاونت موسسه در مازندران ،مراکز تحقیقات کشاورزی و همچنین دانشگاههای
کشاورزی سراسر کشور اعمال شود.
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ليست نشريههاي موسسهي تحقيقات برنج كشور
شمارهي

قيمت

عنوان

نويسنده(گان)

سال

9

روشهای آزمایشگاهی اندازهگیری ویژگیهای کیفی
دانهی برنج

فاطمه حبیبی

1392

1000

2

کرم ساقهخوار نواری برنج (شناسایی ،زیستشناسی،
خسارت و کنترل)

فرزاد مجیدی

1392

1500

3

بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج

مریم خشکدامن

1392

1000

4

مراحل فنولوژی برنج

مجید نحوی و
مهرزاد الهقلیپور

1393

2000

5

خصوصیات برخی از ارقام محلی برنج
در شرایط استان گیالن

مهرزاد الهقلیپور و
محمدصالح محمدصالحی

1393

1500

6

اصالح روش اندازهگیری میزان آمیلوز در دانهی برنج
بر اساس روش ایزو 2247

فاطمه حبیبی و همکاران

1393

1500

7

بیماری سیاهک دروغی برنج

فریدون پاداشت و
سمیه داریوش

1393

2000

8

معرفینامهی موسسه تحقیقات برنج کشور

فرامرز علینیا ،مهدی
جالئیان ،آتوسا فرحپور

1393

---

1

پروانهی تکنقطهای برنج و روشهای کنترل آن

فرزاد مجیدی

1393

2000

91

راهنمای استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن

علیرضا عالمه

1393

2000

99

راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده

ناصر دواتگر و
شهریار بابازاده

1394

3000

92

زهرابههای قارچی در برنج

فریدون پاداشت و
همکاران

1394

3000

93

اهمیت تغذیه برگی عناصرکم مصرف در کشت برنج

حسن شکریواحد

1394

3000

94

بومیسازی توسعه سریع نسل ( )RGAدر گیاه برنج

محسن قدسی و همکاران

1395

3000

95

تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده
از آن

تیمور رضویپور و
شهریار بابازاده

1395

3000

نشريه

(تومان)
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شمارهي

قيمت

عنوان

نويسنده(گان)

سال

96

کلکسیون قارچهای برنج ایران

فریدون پاداشت و
سمیه داریوش

1395

3000

97

پتاسیم در خاک و روشهای عصارهگیری آن در
خاکهای شالیزاری

مسعود کاوسی

1395

3000

98

ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری

الهیار فالح و
محمد محمدیان

1395

3000

91

گیالنه ،رقم جدید برنج

مهرزاد الهقلیپور

1395

3000

21

دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج ،گیالنه

مهرزاد الهقلیپور و
همکاران

1392

3000

29

تودههای محلی و ارقام برنج لنجان

احمد رمضانی

1392

3000

22

کمبود روی ،علل ،عالیم و راهکارهای مقابله با آن

شهرام محمودسلطانی

1392

3000

23

کوتولگی برنج و مدیریت آن

بیژن یعقوبی

1392

3000

24

دستورالعمل ملی کدگذاری الینهای اصالحی برنج

مجید ستاری و همکاران

1392

3000

نشريه

(تومان)
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