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 -9مقدمه
رقم آنام حاصل تالقی هاشمی× صالح بوده و با عملکرد دانه  4/8-6تن در هکتار ،وزن صد دانه
 2/5-2/6گرم ،تعداد دانهی پر  135-145عدد ،ارتفاع بوته  93-112سانتیمتر و میزان آمیلوز -21
 21درصد ،ضمن برتری نسبت به والدین خود جزو ارقام زودرس ( 111-114روز) و پاکوتاه محسوب
میشود .رقم آنام از نظر ساختار ظاهری و مورفولوژی بسیار شبیه رقم محلی ایرانی بویژه رقم دمسیاه
است و همانند آن دارای ریشکهای کوتاه و سیاهرنگ میباشد .جوانهزنی بذر رقم آنام در خزانه
همانند سایر ارقام محلی از سرعت باالیی برخوردار بوده و بعد از نشا در زمین اصلی بهخوبی استقرار
مییابد .پخت برنج سفید رقم جدید بهصورت کته و آبکش و مصرف آن نشان داد که از کیفیت پخت
و خوراک بسیار خوبی برخوردار است و بعد از پخت نرم بوده و مانند ارقام محلی دارای عطر و طعم
میباشد .رقم جدید آنام در سال  1397به طور رسمی معرفی و بهدلیل زودرسبودن ،مقاومت به
خوابیدگی و مصرف کمتر آب و با دارا بودن عملکرد قابل قبول بههمراه کیفیت پخت مطلوب مورد
استقبال زیاد کشاورزان قرار گرفته است (الهقلیپور و همکاران .)1397 ،در صورت کشت آنام بهعنوان
رقم جدید ،رعایت دستورالعمل زراعی به شرح زیر میتواند نقش موثری در استفاده از پتانسیل این
رقم داشته باشد.
 -2تهيهي زمين اصلی
با توجه به نوع خاک و در دسترس بودن آب ،دو تا سه مرتبه شخم برای تهیهی زمین اصلی
برنج مورد نیاز میباشد .شخم اول (شخم پاییزه) ،بهتر است پس از برداشت محصول اصلی و یا در
پاییز و با مناسب شدن رطوبت خاک صورت گیرد .از فواید این نوع شخم میتوان به جلوگیری از
تکمیل چرخهی آفت اصلی مزارع برنج (کرم ساقهخوار) ،پوسیده شدن بقایای گیاهی و علفهای هرز
موجود در مزرعه بهدلیل دمای تقریبا مناسب هوا و نفوذ بهتر آب داخل خاک شالیزار در اثر شکسته
شدن الیهی سخت ایجاد شده در اثر تردد ماشین آالت سنگین در مرحلهی برداشت اشاره کرد .شخم
دوم باید عمود بر شخم اول و در اواخر زمستان و یا اوایل بهار و پس از چند روز غرقاب کردن زمین
انجام شود تا عملیات خاکورزی بهراحتی توسط تیلر و تراکتور و با صرف حداقل انرژی صورت گیرد.
شخم سوم هم معموال با ماله و بهمنظور تسطیح هر چه بیشتر سطح کرتها انجام میشود تا حالت
ایستایی آب در کل کرت یکنواخت شود .بهطور کلی ،در خاکهای دارای رطوبت باال و خاکهایی که
حالت باتالقی دارند ،یک تا دو مرتبه شخم کافی بوده و نیازی به شخم پاییزه نمیباشد.
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 -3تهيه و آمادهسازي خزانه (جوي و پشتهاي)
 -9-3تهيهي بذر

بذرها بهتر است از خلوص باالی  99درصد و قوهی نامیهی باال برخوردار باشند و تا حد ممکن
از مراکز خدمات کشاورزی تهیه شوند .در صورت عدم دسترسی ،بهتر است کشاورزان از بذر بهترین
نقطهی مزرعهی خود که دارای خوشههای یکنواخت و سالمی هستند و به هیچگونه بیماری و بذر
علفهای هرز آلوده نمیباشند بهعنوان بذر مورد نیاز برای تهیهی نشا در سال بعد استفاده کنند .بهتر
است جداسازی بذرها با خرمنکوبهای کوچک که حداقل ضربه را به بذر وارد میکنند ،انجام شود.
جداسازی با خرمنکوبهای متصل به تراکتور یا کمباین صدمات مکانیکی زیادی را به بذر وارد نموده
و باعث کاهش قوهی نامیهی بذر میشود.
 -2-3سبک و سنگين كردن بذرها

برای حذف بذرهای پوک و نیمهپر ،از محلول آب نمک حدود  16درصد (شوری به قدری باشد
که تخم مرغ در آن شناور شده و مقداری از آن در حدود یک سکهی  2ریالی از آب خارج شود)
استفاده شود و بذرهای پوک و بذرهایی که سبک و نیمه پر هستند از این طریق جداسازی و حذف
شوند .پس از این کار بذرها باید حتما چند مرتبه با آب شیرین شسته شوند تا اثرات نمک بهطور
کامل از روی بذر شسته شده و اختاللی در جوانه زنی آن ایجاد نشود.
 -3-3ضدعفونی بذر

پس از شستشو و حذف ناخالصیها و بذرهای غیریکنواخت ،برای مبارزه و پیشگیری از
بیماریهای مهم قارچی (بالست ،لکهقهوهای و ژیبرال) بذرهای سالم بهوسیلهی یکی از قارچکشهای
مناسب از قبیل تیوفانات متیل تیرام و سلست بهخوبی ضدعفونی شوند .برای ضدعفونی بذرها 41
گرم قارچکش را در  21لیتر آب معمولی حل کرده (محلول دو در هزار) و شلتوک را به مدت 48
الی 72ساعت در محلول فوق قرار دهید.
 -4-3پيشجوانهدار كردن

برای پیشجوانهدار کردن ،معموال بذر ضدعفونی شده را  24ساعت در آب ولرم با دمای حدود
 28درجهی سلسیوس غرقاب کرده و سپس داخل گونیهای کنفی در محیطی با دمای حدود
 28-31درجهی سلسیوس قرار میدهند تا عمل پیشجوانهدار شدن بهخوبی انجام شود .برای
جلوگیری از خشک شدن بذرها در این مدت معموال روزی چند مرتبه آب ولرم روی گونیها پاشیده
شده و بذرها نیز به آرامی جابجا میشوند تا هم دمای داخل گونی بیش از اندازه باال نرود و هم عمل
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اکسیژنرسانی (هوادهی) به همهی بذرها بهخوبی صورت گیرد .این عمل تا ظهور ریشهچه و ساقهچه
ادامه مییابد .الزم به ذکر است که بذرپاشی بدون جوانهدار کردن هم مشکلی بهوجود نمیآورد و در
بعضی از موارد بهتر از جوانهدار کردن بذرها میباشد .بذر سالم بعد از انجام ضدعفونی در سطح
بسترهای آماده شده میتواند بهطور یکنواخت بذرپاشی شود .بذرپاشی بدون جوانهدار کردن آنها
باعث صرفهجویی در زمان و جلوگیری از هزینههای اضافی میشود.
 -5-3تهيهي بستر

ابتدا قطعهای در بهترین نقطهی زمین اصلی (از نظر عدم سایه اندازی ،حداقل بانک بذر علف
هرز ،حداقل بیماریهای خاکزاد ،حاصلخیز بودن ،در دسترس بودن آب کافی و دسترسی آسان
کشاورز) انتخاب کرده و آن را یک شخم سطحی کم عمق زده و سپس داخل خزانه ،پشتههایی به
ارتفاع  5تا  11سانتیمتر به عرض حدود  151سانتیمتر و طول حدود  11متر (بسته به مسطح بودن
زمین) ایجاد میشود .فواصل بین پشتهها یا بسترها بهعنوان جوی آب با عرض  31سانتیمتر در نظر
گرفته میشود .سطح مورد نیاز خزانه برای تهیه نشا ،به ازای یک هکتار زمین اصلی معموال در حدود
 251مترمربع میباشد.
 -6-3كنترل علفهاي هرز

چند روز قبل از بذرپاشی ،کرتهایی که پشتهها در آن ایجاد شده را آبگیری کرده و سپس از
علفکشهای پرتیالکلر ( 1/75لیتر در هکتار) و کانسیل ( 111تا  125گرم در هکتار) برای کنترل
سوروف و بن سولفورون متیل ( 61گرم در هکتار) برای کنترل جگن استفاده میشود .البته کانسیل
دارای قدرت کنترلی خوبی روی جگنها نیز میباشد .بهتر است حداقل دو تا چهار روز سطح خزانه با
آب حاوی این علفکشها غرقاب بماند و سپس آب آن خالی شده و پس از مالهکشی بستر پشتهها
(بهمنظور تهویهی مناسب خاک و خروج گازهای سمی) عملیات بذرپاشی صورت گیرد .در طول رشد
نشا نیز در صورت مشاهدهی علفهای هرز میتوان از علفکشهای پروپانیل (به مقدار  11تا  15لیتر
در هکتار) ،نومینی ( 251میلیلیتر در هکتار) و یا کلینوید ( 111میلیلیتر در هکتار) استفاده نمود.
 -7-3كوددهی

این کار نیازمند آزمون خاک میباشد ،ولی بهطور کلی پس از تهیهی پشتهها و قبل از بذرپاشی
به مقدار  11-15گرم اوره 11-15 ،گرم سوپر فسفات تریپل و  11-15گرم پتاس برای هر متر مربع
از بستر خزانه مصرف میشود .برای تسهیل در کندن نشاها و رشد بهتر آنها ،معموال از  5گرم کود
اوره در هر متر مربع بستر خزانه نیز بهعنوان کود سرک استفاده میشود.
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 -8-3بذر پاشی

بسته به رقم و وزن هزار دانه در حدود  151تا  211گرم بذر جوانهدار شده برای هر متر مربع از
خزانه مورد نیاز میباشد.
 -1-3استفاده از پوشش پالستيکی در خزانه

بهمنظور جلوگیری از خسارت سرمای اول فصل ،خزانههای برنج تا رفع کامل سرما با پوشش
پالستیکی پوشانده میشوند .بسته به دمای محیط باید برای تنظیم دمای داخل پوشش و هوادهی
نشاها در مواقعی که هوا آفتابی و بسیار گرم است نسبت به کنار زدن پوشش پالستیکی و هوادهی
اقدام شود .در شرایطی که هوا خیلی سرد است ،توصیه میشود که از دو الیه پالستیک برای پوشش
خزانه استفاده شود.
 -4تهيه و آمادهسازي خزانه (تهيهي نشاي جعبهاي)
 -9-4تهيه و سبک سنگين كردن بذر

مشابه روش جوی و پشتهای انجام میشود.
 -2-4تهيهي خاک مناسب براي سينیهاي كشت

بهترین خاک ،لومیرسی با مادهی آلی مناسب است .بهترین اسیدیته برای خاک  4/5تا 5/5
میباشد .در زمانیکه اسیدیتهی خاک باال میباشد ،برای تنظیم اسیدیته از گل گوگرد و پودر سولفور
استفاده میشود.
 -3-4مقدار خاک

حدود  4/5تا  5کیلوگرم خاک برای هر سینی کشت توصیه میشود .حدود  221سینی برای
تهیهی نشای مورد نیاز برای هر هکتار زمین اصلی مورد نیاز میباشد.
 -4-4مقدار كود

بهترین روش برای تعیین مقدار مورد نیاز کود ،انجام آزمون خاک میباشد .ولی بهطور کلی
برای خاک مناسب ،حدود  2گرم از هر کدام از عناصر نیتروژن ،فسفر و پتاس به فرم خالص آنها
برای هر سینی مورد نیاز میباشد.
 -5-4مقدار بذر در هر سينی

بسته به رقم و وزن هزار دانه حدود  121تا  141گرم بذر جوانهدار شده در هر سینی کشت
الزم میباشد.
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 -6-4سبز كردن

در روش مکانیزه تهیهی نشا ،پس از پیشجوانهدار کردن ،بذرها به مدت یک الی دو روز به
تاریکخانه با دمای حدود  32درجهی سلسیوس منتقل میشود تا ریشهچهها و ساقهچهها بهطور
یکنواخت رشد کنند و طول ساقهچه به حدود یک سانتیمتر برسد .پس از این مرحله سینیها به
گلخانه منتقل شده تا عملیات تعدیل دمایی و سبز شدن اولیه طی حدود سه روز صورت گیرد .پس از
این مرحله گیاهچههای تازه سبز شده را میتوان در گلخانه تا مرحلهی نشاکاری آبیاری و پرورش داد
و یا اینکه به بستر تهیه شده همانند روش تهیهی خزانه جوی و پشتهای منتقل کرد و بقیهی مراحل
را همانند روش توضیح داده شده در خزانهی جوی و پشتهای مدیریت کرد.
 -7-4انتقال نشا به زمين اصلی

نشاها را معموال زمانی که  21تا  25روزه هستند به زمین اصلی منتقل میکنند .برای کشت
مکانیزه و استفاده از نشاکار بهتر است نشاها جوانتر و دارای ارتفاع کمتر با میانگرههای قویتر و
کوتاهتر باشند .بهطور کلی نشاهای جوانتر به سرعت در زمین اصلی استقرار یافته و دارای قدرت
پنجهزنی باالتری در زمین اصلی میباشند.
 -8-4تراکم کاشت در زمین اصلی

تعداد نشا بین  2تا  3عدد در هر کپه و فاصلهی کاشت برای رقم آنام در روش دستی بهصورت
 21سانتیمتر بین ردیف و  11-15سانتیمتر روی ردیف میباشد .در روش مکانیزه ،فاصلهی ردیف
کاشت ثابت ( 31سانتیمتر) ولی فاصلهی بین بوتهها روی ردیف میبایست حداقل فاصله (13
سانتیمتر) باشد (نحوی و همکاران.)1391 ،
 -5كوددهی در زمين اصلی
توصیهی کودی باید بر اساس ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک باشد .با این حال بهطور عام
میتوان کاربرد  75کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار (معادل  161کیلوگرم اوره) را برای خاکهایی
که نیتروژن آنها بین 1/15تا  1/2درصد است و کاربرد  91کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار (معادل
 211کیلوگرم اوره) را برای خاکهایی که نیتروژن آنها کمتر از  1/15درصد است توصیه نمود .در
صورت کشت متراکم (فاصلهی  21سانتیمتر بین ردیف و  11سانتیمتر روی ردیف) مقدار مصرف
نیتروژن خالص میتواند به  121کیلوگرم در هکتار (معادل  261کیلوگرم اوره) افزایش یابد .مقدار
پتاسیم مورد نیاز برای این رقم در خاکهایی که پتاسیم آنها کمتر از  135میلیگرم در کیلوگرم
خاک است 111 ،کیلوگرم در هکتار (معادل  211کیلوگرم سولفات پتاسیم و یا  171کیلوگرم کلرید
پتاسیم) میباشد .در خاکهایی که فسفر قابل استفاده آنها کمتر از  12میلیگرم در کیلوگرم خاک
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است ،کاربرد  111کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار توصیه میشود .بدین منظور نصف کود
نیتروژنه به اضافهی کل کود فسفره و نصف کود پتاسه بهعنوان کود پایه مصرف میشود .یکچهارم
کود نیتروژنه و یکچهارم کود پتاسهی باقیمانده در مرحلهی حداکثر پنجهزنی ( 61-65روز بعد از
بذرپاشی) بهعنوان کود سرک اول به زمین اصلی داده میشود .یکچهارم کود نیتروژنه بهعالوهی
یکچهارم کود پتاسهی باقیمانده ،بهعنوان کود سرک دوم در زمان تشکیل خوشه در غالف حدودا
 81-85روز بعد از بذرپاشی استفاده میشود (کاوسی و همکاران.)1395 ،
 -6مبارزه با علفهاي هرز در زمين اصلی
علفکشهای بوتاکلر ( 3/5لیتر در هکتار) ،پرتیالکلر ( 1/75لیتر در هکتار) ،کانسیل ( 111تا
 121گرم در هکتار) سه تا هفت روز پس از نشاکاری و قبل از دو برگیشدن علفهای هرز برای
کنترل سوروف توصیه میشود .برای استفاده از علفکشهای مذکور ،مزرعه حتما باید غرقاب باشد و
تا چند روز پس از سمپاشی حالت غرقابی حفظ شود .برای کنترل جگن نیز میتوان از بن سولفورون
متیل ( 61گرم در هکتار) ،پنج روز پس از نشاکاری استفاده کرد .شرایط مصرف همانند علفکشهای
قبلی میباشد .کانسیل عالوه بر کنترل سوروف ،کارایی باالیی در کنترل جگنها دارد .در مراحل
بعدی رشد و در صورت مشاهدهی علفهای هرز بزرگ که امکان کنترل آنها با علفکشهای ذکر
شده امکانپذیر نیست ،میتوان از علفکشهای برگ مصرف مانند نومینی ( 251میلیلیتر در هکتار)،
کلینوید ( 111میلیلیتر در هکتار) و یا پروپانیل ( 11تا  15لیتر در هکتار) استفاده نمود (یعقوبی و
الهقلیپور.)1395 ،
 -7مبارزه با بيماري بالست
رقم آنام نسبت به بیماری بالست نیمهحساس میباشد .در صورت مشاهدهی عالیم بیماری
بالست معموال توصیه میشود که از قارچکشهای مناسب برای کنترل آن استفاده شود .اگر شیوع
بیماری در مرحلهی رویشی باشد و شرایط محیطی برای گسترش آن (بارندگی و هوای ابری) برای
چند روز تداوم داشته باشد بهتر است سمپاشی انجام شود .سمپاشی در مرحلهی زایشی زمانی صورت
میگیرد که حدود  51تا  71درصد خوشهها ظاهر شده باشند .قارچکشهای مناسب برای جلوگیری
از خسارت بیماری بالست شامل تری سیکالزول ( 511گرم در هکتار) ،ویستا ( 611گرم در هکتار)،
ناتیوو ( 161گرم در هکتار) و وین ( 411میلی لیتر در هکتار) میباشد (پاداشت و همکاران.)1395 ،
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 -8مبارزه با ساقهخوار نواري برنج
تقریبا تمامی ارقام برنج موجود در ایران به ساقهخوار نواری برنج حساس هستند .اگرچه میزان
خسارت در ارقام مختلف متفاوت است .بهطور کلی ارقام دارای طول دورهی رشد بیشتر به دلیل
هجوم نسلهای دوم و سوم ساقهخوار برنج بیشتر آسیب میبینند ،این درحالی است که ارقام دارای
طول دورهی رشد کمتر به دلیل اینکه قبل از اوج فعالیت نسلهای دوم و سوم این آفت دورهی
رشدی خود را تکمیل میکنند ،کمتر آسیب میبینند .ویژگیهای مورفولوژیکی ارقام نیز در میزان
آسیبپذیری آنها موثر میباشد .رقم آنام بهدلیل زودرس بودن و تکمیل دورهی رشدی خود ،کمتر
تحت تاثیر خسارت آفت مذکور قرار میگیرد .بهطورکلی برای کنترل و جلوگیری از خسارت
ساقهخوار نواری برنج در رقم آنام موارد به شرح زیر توصیه میشود:
 نصب تریکوکارت حاوی زنبور تریکوگراما در خزانهها (یک عدد تریکوکارت به ازای  11مترمربع
خزانه)
 در صورت مشاهدهی بوتههای آلوده به کرم ساقهخوار در مرحلهی رویشی (نسل اول آفت)،
حذف پنجههای آلوده در زمین اصلی (وجین دستی) نقش مهمی در کاهش جمعیت آفت
دارد.
 رهاسازی زنبور تریکوگراما در هنگام فعالیت پروانه ساقهخوار انجام شود .این حشرهی مفید،
علیه تخم آفت استفاده شده و موجب از بین رفتن آن میشود .با توجه به اینکه ساقهخوار
نواری برنج  2تا  3نسل در سال دارد ،زنبور در نسلهای مختلف آفت رهاسازی شود .الزم به
ذکر است که در هر نسل دو تا سه بار رهاسازی انجام شود.
 اگر آلودگی جوانهی مرکزی مرده در نسل اول بیش از  2درصد و یا آلودگی خوشههای سفید
شده در نسل دوم بیش از یک درصد مشاهده شد ،سمپاشی با حشرهکشهای زیر انجام شود.
 دیازینون گرانول  5یا  11درصد (در نسل اول دیازینون  11درصد به مقدار  15کیلوگرم در
هکتار و در نسل دوم دیازینون گرانول  5درصد به مقدار  31کیلوگرم در هکتار).
 پادان گرانول  4درصد به مقدار  31کیلوگرم در هکتار.
 ریجنت (فیپرونیل)  1/2درصد گرانول به مقدار  21کیلو گرم در هکتار.
 چنانچه در شالیزاری دیر کاشت صورت گیرد و با نسل سوم آفت ساقهخوار مواجه شود،
محلولپاشی با یکی از حشرهکشهای مایع (در اولویت اول از حشرهکشهای سیستمیک
مجاز) به نسبت  1تا  1/5لیتر در هکتار علیه پروانه ساقهخوار (همزمان با اوج پرواز) و پنج تا
هفت روز بعد ،سمپاشی با حشرهکشهای گرانول انجام شود .توصیه میشود که برای مبارزهی
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شیمیایی با آفات برنج از حشرهکشهای مجاز و طبق نظر کارشناسان حفظ نباتات استفاده
شود (مجیدی.)1392 ،
 -9مدیریت آبیاری
رقم آنام نسبت به سایر ارقام اصالح شده دارای طول دورهی رشد کمتر و در نتیجه نیاز آبی
کمتری است .بهطور کلی نیاز آبی این رقم مشابه رقم بومی هاشمی است .نیاز آبی رقم آنام بهدلیل
زودرس بودن نسبت به ارقام اصالح شدهی میانرس تا دیررس ،بدون در نظر گرفتن آب مورد نیاز
برای آمادهسازی زمین ،بسیار کم بوده ( 4511مترمکعب) و برای این منظور آبیاری تناوبی با فاصله 7
روز به  7روز و نگهداری آب تا عمق  5سانتیمتری توصیه میشود (یزدانی.)1395 ،
 -91مرحله برداشت
بهطور کلی زمانی که بیش از  91درصد دانهها در خوشههای برنج رسیده باشد بهترین زمان
برای برداشت میباشد .در این زمان رسیدگی فیزیولوژیک صورت گرفته و دیگر افزایش وزنی در
بذرها رخ نخواهد داد و بذرها در حال از دست دادن رطوبت خود میباشند و رطوبت آنها نیز به
حدود  21درصد رسیده است .معموال پانزده روز قبل از برداشت (در مرحلهی خمیری دانه) به منظور
خشککردن سطح مزرعه ،باید آب مزرعه قطع شود .این عمل استفاده از ماشینهای برداشت را
تسهیل مینماید .بعداز برداشت و خشکاندن شالی به مدت یک روز در مزرعه ،نسبت به جمعآوری
شالی و خرمنکوبی آن اقدام شود .میزان رطوبت بذر برای نگهداری در انبار  14درصد میباشد.
 -11مدیریت علفهای هرز شالیزار پس از برداشت برنج
بهمنظور کنترل علفهای هرز آخر فصل و جلوگیری از کاهش جمعیت آنها در سالهای آتی
بهتر است پس از برداشت برنج کل مزرعه و بهویژه حاشیهی مزارع و مرزهای بین کرتها با یک
علفکش عمومی سیستمیک همانند گالیفوسیت (در حدود  3/5لیتر در هکتار) سمپاشی شود تا
جمعیت علفهای هرز چند ساله از قبیل برخی از جگنها و بندواش در سال بعد کاهش یابد.
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مهرزاد الهقلیپور و همکاران

1396

5111

29

تودههای محلی و ارقام برنج لنجان

احمد رمضانی

1396

5111

22

کمبود روی ،علل ،عالئم و راهکارهای مقابله با آن

شهرام محمودسلطانی

1396

5111

نشريه

(تومان)

الهقلیپور و همکاران14 /
شماره

قيمت

عنوان

نويسنده (گان)

سال

23

کوتولگی برنج و مدیریت آن

بیژن یعقوبی

1396

5111

24

دستورالعمل ملی کدگذاری الینهای اصالحی برنج

مجید ستاری و همکاران

1396

5111

25

معرفی شبپره برگخوار قهوهای برنج
Rivula sericealis
(اولین گزارش خسارت در مزراع برنج شمال ایران)

مهرداد عمواقلیطبری و
همکاران

1396

5111

26

سابقه کشت برنج در اصفهان

احمد رمضانی

1396

5111

27

حلزون گیاهچهخوار برنج ( Succinea putrisزیستشناسی
و کنترل)

مهرداد عمواقلیطبری و
همکاران

1396

5111

28

اکولـــوژی برنــــج

الهیار فالح و ناهید فتحی

1397

5111

21

استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج

فاطمه حبیبی و کبری
تجددیطلب

1397

5111

31

کرم سبز برگخوار برنج و کنترل آن

فرزاد مجیدیشیلسر

1397

5111

39

تغذیه روی در سیستمهای کشت برنج

شهرام محمودسلطانی

1397

5111

32

کاربرد جهش القایی در اصالح برنج

علیرضا نبیپور و همکاران

1397

5111

33

کشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات گلخرابی

رضا اسدی

1397

5111

34

تاثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنج

عاصفه لطیفی

1397

5111

35

تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج

علیاکبر عبادی و فاطمه
فرحدهر

1397

5111

36

دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج
مازندران

ناهید فتحی و همکاران

1398

5111

37

مروری بر کشت مستقیم برنج با تﺄکید بر مدیریت علفهای هرز

بیژن یعقوبی و مریم
رجبیان

1398

8111

38

استفاده از تله نوری و درجه حرارت موثر روزانه برای تعیین
زمان مناسب ساقهخوار نواری برنج

فرزاد مجیدیشیلسر

1398

5111

31

تاثیر تنش شوری بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و
راهکارهای مقابله با آن

الهیار فالح

1398

5111

41

آنام ،رقم جدید برنج

مهرزاد الهقلیپور و
مریم حسینی چالشتری

1398

5111

49

مدیریت تولید برنج در روش خشکهکاری

عبدالعلی گیالنی

1398

5111

42

دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج ،آنام

مهرزاد الهقلیپور و همکاران 1398

5111

نشريه

(تومان)

عالقهمندان به خرید نشریه ميتوانند به آدرس موسسهی تحقيقات برنج كشور مکاتبه نموده یا با
مسئول كتابخانهی موسسه تماس حاصل فرمایند .شمارهی تماس :تلفن 193-33111152 :داخلي 223؛
دورنگار193-33111159 :

