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 مقدمه -9
تن در هکتار، وزن صد دانه  8/4-6  صالح بوده و با عملکرد دانه ×یهاشم یرقم آنام حاصل تالق

-21 لوزیآم زانیو م متر یسانت 93-112عدد، ارتفاع بوته  135-145پر  ی گرم، تعداد دانه 6/2-5/2

و پاکوتاه محسوب ( روز 111-114)ارقام زودرس  وخود جز نینسبت به والد یضمن برتر درصد، 21

 اهیرقم دمس بویژه یرانیا یرقم محل هیشب اریبس یو مورفولوژ یاز نظر ساختار ظاهر آنامرقم . شود یم

ه بذر رقم آنام در خزان یزن جوانه. باشد یم رنگ اهیکوتاه و س یها شکیر یاست و همانند آن دارا

استقرار  یخوب به یاصل نیبرخوردار بوده و بعد از نشا در زم ییاز سرعت باال یارقام محل ریهمانند سا

پخت  تیفیصورت کته و آبکش و مصرف آن نشان داد که از ک به دیرقم جد دیپخت برنج سف. ابدی یم

عطر و طعم  یاراد یبرخوردار است و بعد از پخت نرم بوده و مانند ارقام محل یخوب اریو خوراک بس

بودن، مقاومت به  زودرس لیدل هو ب یمعرف یبه طور رسم 1397آنام در سال  دیرقم جد. باشد یم

پخت مطلوب مورد  تیفیهمراه ک قبول به  تر آب و با دارا بودن عملکرد قابل و مصرف کم یدگیخواب

عنوان  در صورت کشت آنام به(. 1397 ان،همکارو  پور یقل اله)کشاورزان قرار گرفته است  ادیاستقبال ز

 نیا لیدر استفاده از پتانس ینقش موثر تواند یم زیربه شرح  یدستورالعمل زراع تیرعا د،یرقم جد

 . رقم داشته باشد

 

  یاصل نيزم ي هيته -2
 یاصل نیزم ی هیته یتوجه به نوع خاک و در دسترس بودن آب، دو تا سه مرتبه شخم برا با

در  ایو  یبهتر است پس از برداشت محصول اصل ،(زهییشخم پا)شخم اول . باشد یم ازیبرنج مورد ن

از  یریبه جلوگ توان ینوع شخم م نیا دیاز فوا. ردیو با مناسب شدن رطوبت خاک صورت گ زییپا

هرز  یها و علف یاهیگ یایشدن بقا دهی، پوس(خوار کرم ساقه)مزارع برنج  یآفت اصل ی رخهچ لیتکم

در اثر شکسته  زاریمناسب هوا و نفوذ بهتر آب داخل خاک شال بایتقر یدما لیدل موجود در مزرعه به

شخم . برداشت اشاره کرد ی در مرحله نیآالت سنگ نیشده در اثر تردد ماش جادیسخت ا ی هیشدن ال

 نیبهار و پس از چند روز غرقاب کردن زم لیاوا ایعمود بر شخم اول و در اواخر زمستان و  دیبا ومد

. ردیصورت گ یو تراکتور و با صرف حداقل انرژ لریتوسط ت یراحت به یورز خاک اتیشود تا عملانجام 

تا حالت  شود یها انجام م سطح کرت تر شیهر چه ب حیمنظور تسط شخم سوم هم معموال با ماله و به

که  ییها رطوبت باال و خاک یدارا یها در خاک ،یطور کل به. دشو کنواختیآب در کل کرت  ییستایا

 .باشد ینم زهییبه شخم پا یازیبوده و ن یتا دو مرتبه شخم کاف کیدارند،  یحالت باتالق
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 (يا و پشته يجو)خزانه  يساز و آماده هيته -3

 بذر ي هيته -3-9

 تا حد ممکنباال برخوردار باشند و  ی هینام ی درصد و قوه 99 یبهتر است از خلوص باال هابذر

 نیبهتر است کشاورزان از بذر بهتر ،یدر صورت عدم دسترس. شوند هیته یاز مراکز خدمات کشاورز

و بذر  یماریگونه ب چیهستند و به ه یو سالم کنواختی یها خوشه یخود که دارا ی مزرعه ی نقطه

بهتر . نشا در سال بعد استفاده کنند ی هیته یبرا ازیعنوان بذر مورد ن به باشند یهرز آلوده نم یها علف

. انجام شود کنند، یکوچک که حداقل ضربه را به بذر وارد م یها کوب با خرمن هابذر یاست جداساز

را به بذر وارد نموده  یادیز یکیمکانصدمات  نیکمبا ایمتصل به تراکتور  یها کوب  با خرمن یجداساز

 . شود یبذر م ی هینام  ی و باعث کاهش قوه

 هاكردن بذر نيسبک و سنگ -3-2

باشد  یبه قدر یشور)درصد  16از محلول آب نمک حدود  ،پر مهیک و نپو یحذف بذرها یبرا

( از آب خارج شود یالیر 2 ی سکه کیاز آن در حدود  یکه تخم مرغ در آن شناور شده و مقدار

و حذف  یازجداس قیطر نیپر هستند از ا مهیکه سبک و ن هاییپوک و بذر هایاستفاده شود و بذر

طور  شسته شوند تا اثرات نمک به نیریحتما چند مرتبه با آب ش دیبا هاکار بذر نیپس از ا. شوند

 .دشون جادیآن ا یدر جوانه زن یبذر شسته شده و اختالل یکامل از رو

 بذر یضدعفون -3-3

از  یریشگیمبارزه و پ یبرا کنواخت،یریغ یو بذرها ها یپس از شستشو و حذف ناخالص

 یها کش از قارچ یکی ی لهیوس سالم به یبذرها( برالیو ژ یا قهوه بالست، لکه) یمهم قارچ یها یماریب

 41بذرها  یفونضدع یبرا. شوند یضدعفون یخوب و سلست به رامیت لیمت وفاناتیت لیمناسب از قب

 48و شلتوک را به مدت ( محلول دو در هزار)حل کرده  یآب معمول تریل 21کش را در  گرم قارچ

 .دیساعت در محلول فوق قرار ده 72یال

 دار كردن جوانه شيپ -3-4

حدود  یساعت در آب ولرم با دما 24را  شده  یدار کردن، معموال بذر ضدعفون جوانه شیپ یبرا

 حدود یبا دما یطیدر مح یکنف یها یغرقاب کرده و سپس داخل گون سلسیوس ی درجه 28

 یبرا. شود جامان یخوب هدار شدن ب جوانه شیتا عمل پ دهند یقرار م سلسیوس ی درجه 31-28 

 دهیپاش ها یگون یچند مرتبه آب ولرم رو یمدت معموال روز نیدر ا هااز خشک شدن بذر یریجلوگ

 از اندازه باال نرود و هم عمل شیب یداخل گون یتا هم دما شوند یجابجا م یبه آرام زین هاشده و بذر
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چه  و ساقه چه شهیر رظهو عمل تا نیا. ردیصورت گ یخوب هب هابذر ی به همه( یهواده) یرسان ژنیاکس

و در  آورد یوجود نم هب یدار کردن هم مشکل بدون جوانه یبه ذکر است که بذرپاش الزم. ابدی یادامه م

در سطح  یبذر سالم بعد از انجام ضدعفون. باشد یم هادار کردن بذر از موارد بهتر از جوانه یبعض

ها  دار کردن آن بدون جوانه یذرپاشب. شود یبذرپاش کنواختیطور  به تواند یآماده شده م یبسترها

 .شود یم یاضاف یها نهیاز هز یریدر زمان و جلوگ ییجو باعث صرفه

 بستر ي هيته -3-5

حداقل بانک بذر علف  ،یانداز  هیاز نظر عدم سا) یاصل نیزم ی نقطه نیدر بهتر یا ابتدا قطعه

آسان  یو دسترس یودن آب کافبودن، در دسترس ب زیخاکزاد، حاصلخ یها یماریهرز، حداقل ب

به  ییاه عمق زده و سپس داخل خزانه، پشته  کم یشخم سطح کیانتخاب کرده و آن را ( کشاورز

بسته به مسطح بودن )متر  11و طول حدود  متر یسانت 151به عرض حدود  متر یسانت 11تا  5ارتفاع 

در نظر  متر یسانت 31آب با عرض  یعنوان جو بسترها به ایها  پشته نیفواصل ب. دشو یم جادیا( نیزم

معموال در حدود  یاصل نیهکتار زم کی ، به ازاینشا هیته یبراخزانه  ازیسطح مورد ن. شود یمگرفته 

  .باشد یمربع م متر 251

 هرز يها كنترل علف -3-6

کرده و سپس از  یریگ شده را آب جادیها در آن ا که پشته ییها کرت ،یچند روز قبل از بذرپاش

کنترل  یبرا( گرم در هکتار 125تا  111) لیو کانس( در هکتار تریل 75/1) الکلریپرت یها کش فعل

 لیالبته کانس. شود یم فادهکنترل جگن است یبرا( گرم در هکتار 61) لیسوروف و بن سولفورون مت

انه با بهتر است حداقل دو تا چهار روز سطح خز. باشد یم زیها ن جگن یرو یخوب یقدرت کنترل یدارا

ها  بستر پشته یکش شده و پس از ماله یها غرقاب بماند و سپس آب آن خال کش علف نیا یآب حاو

در طول رشد . ردیصورت گ یبذرپاش اتیعمل( یسم یمناسب خاک و خروج گازها ی هیمنظور تهو به)

 تریل 15تا  11به مقدار ) لیپروپان یها کش از علف توان یهرز م یها علف ی در صورت مشاهده زینشا ن

 .استفاده نمود( در هکتار تریل یلیم 111) دیو نیکل ایو ( در هکتار تریل یلیم 251) ینی، نوم(در هکتار

 یكودده -3-7

 یها و قبل از بذرپاش پشته ی هیپس از ته یطور کل به یول باشد، یآزمون خاک م ازمندیکار ن نیا

مربع  هر متر یگرم پتاس برا 11-15و  پلیگرم سوپر فسفات تر 11-15گرم اوره،  11-15به مقدار 

گرم کود  5از  والها، معم در کندن نشاها و رشد بهتر آن لیتسه یبرا. دشو یاز بستر خزانه مصرف م

 .شود یعنوان کود سرک استفاده م به زیمربع بستر خزانه ن اوره در هر متر
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 یبذر پاش -3-8

مربع از  هر متر یدار شده برا گرم بذر جوانه 211تا  151دانه در حدود  بسته به رقم و وزن هزار

 . باشد یم ازیخزانه مورد ن

 در خزانه یکياستفاده از پوشش پالست -3-1

برنج تا رفع کامل سرما با پوشش  یها اول فصل، خزانه یاز خسارت سرما یریمنظور جلوگ به

 یداخل پوشش و هواده یدما میتنظ یبرا دیبا طیمح یبسته به دما. شوند یپوشانده م یکیپالست

 یو هواده یکیکنار زدن پوشش پالست هگرم است نسبت ب اریو بس یکه هوا آفتاب ینشاها در مواقع

پوشش  یبرا کیپالست هیکه از دو ال شود یم هیسرد است، توص یلیکه هوا خ یطیدر شرا. دشواقدام 

 .خزانه استفاده شود

 

 (يا هجعب ينشا ي هيته)خزانه  يساز و آماده هيته -4

 كردن بذر نيو سبک سنگ هيته -4-9

 .شود انجام می یا و پشته یمشابه روش جو

 كشت يها ینيس يخاک مناسب برا ي هيته -4-2

 5/5تا  5/4خاک  یبرا تهیدیاس نیبهتر. مناسب است یآل ی با ماده یرس یخاک، لوم نیبهتر

و پودر سولفور  گل گوگرداز  تهیدیاس میتنظ یبرا باشد، یخاک باال م ی تهیدیاس که یدر زمان. باشد یم

 .شود یاستفاده م

 مقدار خاک -4-3

 یبرا ینیس 221حدود . شود یم هیکشت توص ینیهر س یبرا خاک لوگرمیک 5تا  5/4حدود 

 .باشد یم ازیمورد ن یاصل نیهر هکتار زم یبرا ازیمورد ن ینشا ی هیته

 مقدار كود -4-4

 یطور کل به یول. باشد یکود، انجام آزمون خاک م ازیمقدار مورد ن نییتع یروش برا نیبهتر

ها  فسفر و پتاس به فرم خالص آن تروژن،یگرم از هر کدام از عناصر ن 2خاک مناسب، حدود  یبرا

 .باشد یم ازیمورد ن ینیهر س یبرا

 ینيمقدار بذر در هر س -4-5

کشت  ینیه در هر سدار شد گرم بذر جوانه 141تا  121بسته به رقم و وزن هزار دانه حدود 

 .باشد یالزم م
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 سبز كردن -4-6

دو روز به  یال کیبه مدت  هادار کردن، بذر جوانه شینشا، پس از پ ی هیته زهیدر روش مکان

طور  ها به چه و ساقه ها چه شهیتا ر شود یمنتقل م سلسیوس ی درجه 32حدود  یبا دما خانه کیتار

به  ها ینیمرحله س نیپس از ا. برسد متر یسانت کی چه به حدود رشد کنند و طول ساقه کنواختی

پس از . ردیحدود سه روز صورت گ یط هیو سبز شدن اول ییدما لیتعد اتیگلخانه منتقل شده تا عمل

و پرورش داد  یاریآب ینشاکار ی در گلخانه تا مرحله توان یتازه سبز شده را م یها اهچهیمرحله گ نیا

مراحل  ی هیکرد و بق تقلمن یا و پشته یخزانه جو ی هیمانند روش تهشده ه هیبه بستر ته نکهیا ایو 

 .کرد تیریمد یا و پشته یجو ی داده شده در خزانه حیرا همانند روش توض

 یاصل نيانتقال نشا به زم -4-7

کشت  یبرا. کنند یمنتقل م یاصل نیروزه هستند به زم 25تا  21که  ینشاها را معموال زمان

و  تر یقو یها انگرهیتر با م ارتفاع کم یتر و دارا از نشاکار بهتر است نشاها جوان و استفاده زهیمکان

قدرت  یو دارا افتهیاستقرار  یاصل نیتر به سرعت در زم جوان یها نشا یطور کل به. تر باشند کوتاه

 .باشند یم یاصل نیدر زم یباالتر یزن پنجه

 یاصل نیتراکم کاشت در زم -4-8

صورت  به یرقم آنام در روش دست یکاشت برا ی عدد در هر کپه و فاصله 3ا ت 2 نیتعداد نشا ب

 فیرد ی فاصله زه،یدر روش مکان. باشد یم فیرد یرو متر یسانت 11-15و  فیرد نیب متر یسانت 21

 13)حداقل فاصله  ستیبا یم فیرد یها رو بوته نیب ی فاصله یول( متر یسانت 31)کاشت ثابت 

 (.1391 ،همکارانو  یونح)باشد ( متر یسانت

 

 یاصل نيدر زم یكودده -5
طور عام  حال به نیبا ا. خاک باشد ییایمیو ش یکیزیف یها یژگیاساس و بر دیبا یکود ی هیتوص

 ییها خاک یرا برا( اوره لوگرمیک 161معادل )خالص در هکتار  تروژنین لوگرمیک 75کاربرد  توان یم

معادل )خالص در هکتار  تروژنین لوگرمیک 91است و کاربرد  درصد 2/1تا  15/1نیها ب آن تروژنیکه ن

در . نمود هیدرصد است توص 15/1تر از  ها کم آن تروژنیکه ن ییها خاک یرا برا( اوره لوگرمیک 211

مقدار مصرف ( فیرد یرو متر یسانت 11و  فیرد نیب متر یسانت 21 ی فاصله)صورت کشت متراکم 

مقدار . ابدی شیافزا( اوره لوگرمیک 261 ادلمع)در هکتار  لوگرمیک 121به  تواند یخالص م تروژنین

 لوگرمیدر ک گرم یلیم 135تر از  ها کم آن میکه پتاس ییها رقم در خاک نیا یبرا ازیمورد ن میپتاس

 دیکلر لوگرمیک 171 ایو  میسولفات پتاس لوگرمیک 211معادل )در هکتار  لوگرمیک 111خاک است، 

 خاک  لوگرمیکدر  گرم یلیم 12تر از  ها کم استفاده آن بلکه فسفر قا ییها در خاک. باشد یم( میپتاس
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بدین منظور نصف کود . شود یم هیدر هکتار توص پلیسوپرفسفات تر لوگرمیک 111کاربرد  است،

چهارم  یک. دشو عنوان کود پایه مصرف می کل کود فسفره و نصف کود پتاسه به ی به اضافه تروژنهین

روز بعد از  61-65)زنی  حداکثر پنجه ی در مرحله باقیمانده ی چهارم کود پتاسه و یک تروژنهیود نک

 ی عالوه هب تروژنهیچهارم کود ن یک. شود عنوان کود سرک اول به زمین اصلی داده می به( پاشیبذر

ف حدودا عنوان کود سرک دوم در زمان تشکیل خوشه در غال به ،باقیمانده ی چهارم کود پتاسه یک

 (. 1395 ان،همکارو  یکاوس) شود یروز بعد از بذرپاشی استفاده م 85-81

 

 یاصل نيهرز در زم يها مبارزه با علف -6
تا  111) لی، کانس(در هکتار تریل 75/1) الکلری، پرت(در هکتار تریل 5/3)بوتاکلر  یها کش علف

 یهرز برا یها علف شدن یدو برگو قبل از  یسه تا هفت روز پس از نشاکار( گرم در هکتار 121

غرقاب باشد و  دیمذکور، مزرعه حتما با یها شک استفاده از علف یبرا. شود یم هیکنترل سوروف توص

از بن سولفورون  توان یم زیکنترل جگن ن یبرا. دشوحفظ  یحالت غرقاب یتا چند روز پس از سمپاش

 یها کش مصرف همانند علف طیشرا. ده کرداستفا ی، پنج روز پس از نشاکار(گرم در هکتار 61) لیمت

در مراحل . ها دارد در کنترل جگن ییباال ییکارا روف،عالوه بر کنترل سو لیکانس. باشد یم یقبل

ذکر  یها کش ها با علف هرز بزرگ که امکان کنترل آن یها علف ی رشد و در صورت مشاهده یبعد

، (در هکتار تریل یلیم 251) ینیمصرف مانند نومبرگ  یها کش از علف توان یم ست،ین ریپذ شده امکان

و  یعقوبی)استفاده نمود ( در هکتار تریل 15تا  11) لیپروپان ای و( در هکتار تریل یلیم 111) دیو نیکل

 (.1395 پور، یقل اله

 

 بالست يماريمبارزه با ب -7
 یماریب میعال ی در صورت مشاهده. باشد یم حساس مهیبالست ن یماریرقم آنام نسبت به ب

 وعیاگر ش. دشوکنترل آن استفاده  یمناسب برا یها کش که از قارچ شود یم هیبالست معموال توص

 یبرا( یابر یهواو  یبارندگ)گسترش آن  یبرا یطیمح طیباشد و شرا یشیرو ی در مرحله یماریب

صورت  یزمان یشیزا ی در مرحله یسمپاش. انجام شود یچند روز تداوم داشته باشد بهتر است سمپاش

 یریجلوگ یمناسب برا یها کش قارچ. ها ظاهر شده باشند درصد خوشه 71تا  51که حدود  ردیگ یم

، (گرم در هکتار 611) ستای، و(گرم در هکتار 511) کالزولیس یبالست شامل تر یماریاز خسارت ب

 (.1395 ،همکاران پاداشت و) باشد یم( در هکتار تریل یلیم 411) نیو و( گرم در هکتار 161) ووینات
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 برنج نواري خوار مبارزه با ساقه -8
 زانیاگرچه م .برنج حساس هستندنواری خوار  به ساقه رانیارقام برنج موجود در ا یتمام بایتقر

 لیبه دل تر شیرشد ب ی طول دوره یارقام دارا یطور کل به. خسارت در ارقام مختلف متفاوت است

 یاست که ارقام دارا یدرحال نیا نند،یب یم بیآس تر شیوار برنج بخ دوم و سوم ساقه یها هجوم نسل

 ی آفت دوره نیدوم و سوم ا یها نسل تیقبل از اوج فعال نکهیا لیتر به دل رشد کم ی طول دوره

 زانیدر م زیارقام ن یکیمورفولوژ یها یژگیو. نندیب یم بیتر آس کم کنند، یم لیخود را تکم یرشد

تر  خود، کم یرشد ی دوره لیزودرس بودن و تکم لیدل هرقم آنام ب. باشد یر مها موث آن یریپذ بیآس

از خسارت  یریکنترل و جلوگ یبرا یطورکل به. ردیگ یخسارت آفت مذکور قرار م ریتحت تاث

 :دشو یم هیتوص زیربرنج در رقم آنام موارد به شرح  یخوار نوار ساقه

  مترمربع  11 یبه ازا کوکارتیعدد تر کی)ها  انهخز در کوگرامایتر زنبور ینصب تریکوکارت حاو

 (زانهخ

 (نسل اول آفت)رویشی  ی خوار در مرحله های آلوده به کرم ساقه بوته ی در صورت مشاهده ،

نقش مهمی در کاهش جمعیت آفت ( یدست نیوج) یاصل نیهای آلوده در زم حذف پنجه

 .دارد

 د،یمف ی حشره نیا. خوار انجام شود ساقه هنگام فعالیت پروانه رهاسازی زنبور تریکوگراما در 

خوار  ساقه نکهیتوجه به ا با. دشو یرفتن آن م نیتخم آفت استفاده شده و موجب از ب هیعل

الزم به . شود یمختلف آفت رهاساز یها نسل در سال دارد، زنبور در نسل 3تا  2برنج  ینوار

  .انجام شود یذکر است که در هر نسل دو تا سه بار رهاساز

  دیسف یها آلودگی خوشه ایدرصد و  2از  شیمرده در نسل اول ب یمرکز ی اگر آلودگی جوانه 

 .انجام شود ریز یها کش سمپاشی با حشره د،شاز یک درصد مشاهده  شینسل دوم ب شده در

  کیلوگرم در  15درصد به مقدار  11در نسل اول دیازینون )درصد  11یا  5دیازینون گرانول

 (.کیلوگرم در هکتار 31درصد به مقدار  5ل دوم دیازینون گرانول هکتار و در نس

   کیلوگرم در هکتار 31درصد به مقدار  4پادان گرانول. 

 کیلو گرم در هکتار 21درصد  گرانول به مقدار  2/1 (لیپرونیف) ریجنت. 

 خوار مواجه شود،  و با نسل سوم آفت ساقه ردیکاشت صورت گ رید یزاریچنانچه در شال

 کیستمیس یها کش اول از حشره تیدر اولو) عیما یها کش از حشره یکیبا  یپاش لمحلو

و پنج تا ( زمان با اوج پرواز هم)خوار  پروانه ساقه هیدر هکتار عل تریل 5/1تا  1ت به نسب( مجاز

  ی که برای مبارزه شود یم هیتوص. انجام شودگرانول  یها کش با حشره یسمپاشهفت روز بعد، 
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های مجاز و طبق نظر کارشناسان حفظ نباتات استفاده  کش با آفات برنج از حشره شیمیایی

 (.1392 ،یدیمج)شود 

 

 یاریآب تیریمد  -9
 یآب ازین جهیتر و در نت رشد کم ی طول دوره یشده دارا  ارقام اصالح ریآنام نسبت به سا رقم

 لیدل رقم آنام به یآب ازین. است یهاشم یرقم مشابه رقم بوم نیا یآب ازین یطور کل به. است یتر کم

 ازین بدون در نظر گرفتن آب مورد ررس،یتا د رس انیم ی زودرس بودن نسبت به ارقام اصالح شده

 7با فاصله  یتناوب یاریمنظور آب نیا یو برا( مترمکعب 4511)کم بوده  اریبس ن،یزم یساز آماده یبرا

 (.1395 ،یزدانی) شود یم هیتوص یرمت یسانت 5آب تا عمق  یدار روز و نگه 7روز به 

 

 مرحله برداشت -91
زمان  نیبرنج رسیده باشد بهتر یها ها در خوشه درصد دانه 91از  شیکه ب یزمان یطور کل به

در  یوزن شیافزا گریصورت گرفته و د کیولوژیزیف یدگیزمان رس نیدر ا. باشد یبرداشت م یبرا

به  زین ها نآو رطوبت  باشند یست دادن رطوبت خود مدر حال از د هارخ نخواهد داد و بذر هابذر

به منظور ( خمیری دانه ی در مرحله)معموال پانزده روز قبل از برداشت . است دهیدرصد رس 21حدود 

های برداشت را  این عمل استفاده از ماشین. شودقطع مزرعه آب باید ردن سطح مزرعه، ک خشک

 آوری عروز در مزرعه، نسبت به جم یکن شالی به مدت بعداز برداشت و خشکاند. نماید تسهیل می

 .باشد درصد می 14میزان رطوبت بذر برای نگهداری در انبار . شالی و خرمنکوبی آن اقدام شود

 

 پس از برداشت برنج زاریهرز شال یها علف تیریمد -11
 یآت یاه ها در سال آن تیاز کاهش جمع یریهرز آخر فصل و جلوگ یها منظور کنترل علف به

 کیها با  کرت نیب یمزارع و مرزهای  هیحاش ژهیو هببهتر است پس از برداشت برنج کل مزرعه و 

د تا شو یسمپاش( در هکتار تریل 5/3در حدود ) تیفوسیهمانند گال کیستمیس یکش عموم علف

 .ابدیها و بندواش در سال بعد کاهش  از جگن یبرخ لیهرز چند ساله از قب یها علف تیجمع
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 ؛فرزاد لسر،یش یدیمج ؛میمر ،ینیحس ؛دونیپاداشت، فر ؛مسعود ،یکاوس؛مهرزاد پور، یقل اله-

. 1397. اکبر یو شکوفه، عل رضایترنگ، عل ؛ناصر ،یشرف ؛اکبر یعل ،یعباد ؛محمدرضا ،یزدانی

 سازمان. برنج کشور قاتیموسسه تحق. برنج یحاصل از اصالح ارقام محل دیرقم جد: آنام

 .صفحه 62.  رانیا. رشت. یکشاورز جیو ترو آموزش قات،یتحق

. 1395. و پورفرهنگ، حسن هیسم وش،یدار ؛مهرزاد پور، یقل اله ؛دونیفر ،ییپاداشت دهکا -

 یبالست و سوختگ یماریعامل ب یها برنج در مقابل قارچ دبخشیام یها نیواکنش ال یبررس

. رشت. یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یان تحقسازم. برنج کشور قاتیموسسه تحق. غالف برنج

 .صفحه 78. رانیا

. گرانیو د دیمج ،ینحو ؛یعل ،یمحدث ؛محمدرضا زاده،یعل ؛مهرزاد پور، یقل اله ؛مسعود ،یکاوس-

عملکرد  یبر مقاومت به ورس، عملکرد و اجزا تروژنیمختلف ن ریکاربرد مقاد ریتاث. 1395

موسسه . و رقم صالح  یبوج یدو رقم آبج نیب یگشتبر یحاصل از تالق نیو ال یبوج یآبج

 .صفحه 61. رانیا. رشت. یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق. کشور جبرن قاتیتحق

 یخوار نوار خسارت و کنترل کرم ساقه ،یشناس ستیز ،ییشناسا.  1392. فرزاد لسر،یش یدیمج -

 جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق. وربرنج کش قاتیموسسه تحق. یجیترو -یفن ی هینشر. برنج

 .صفحه 19. رانیا. رشت. یکشاورز

 ؛محمد ما،یرودپ ؛نیعبدالحس ان،ینیحس خیش ؛مهرزاد پور، یقل اله ؛یعل ،یمحدث ؛دیمج ،ینحو -

عملکرد  یسن نشاء بر عملکرد و اجزا ریتاث. 1391. محمد ،یوسفیمهران و محمد ،یدیسع

رشت . یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق. ج کشوربرن قاتیموسسه تحق. ارقام برنج

 .فحهص 23. رانیا.

 یبرنج برا دبخشیام یها نیارقام و ال یگر غربال. 1395. ، مهرزادپور یقل اله ؛ژنیب ،یعقوبی -

 یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق. برنج کشور قاتیموسسه تحق. میکشت مستق

 .صفحه 45. رانیا. رشت.

موسسه . کشور یزاریشال یآب در اراض یور بهره یبرنامه ارتقا. 1395. محمدرضا ،یزدانی -

 .صفحه 14. رانیا. رشت. یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق. برنج کشور قاتیتحق
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 ي تحقيقات برنج كشور هاي موسسه ليست نشريه
 

شماره 

 نشريه
 سال (گان)  نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

 5111 1392 فاطمه حبیبی ی برنج های کیفی دانه گیری ویژگی های آزمایشگاهی اندازه روش 9

 5111 1392 فرزاد مجیدی (شناسی، خسارت و کنترل شناسایی، زیست)خوار نواری برنج  کرم ساقه 2

 5111 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 نحوی ومجید 

 پور قلی مهرزاد اله
1393 5111 

5 
 برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی

 در شرایط استان گیالن

پور و  قلی مهرزاد اله

 محمدصالح محمدصالحی
1393 5111 

6 
 روش اساس بر برنج ی دانه در آمیلوز میزان گیری اندازه روش اصالح

 6647 ایزو
 5111 1393 حبیبی و همکاران فاطمه

 ری سیاهک دروغی برنجبیما 7
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1393 5111 

 ی موسسه تحقیقات برنج کشور نامه معرفی 8
نیا، مهدی  فرامرز علی

 جالئیان، آتوسا فرحپور
1393 --- 

 5111 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل های روش و برنج ای نقطه تک ی پروانه 1

 5111 1393 علیرضا عالمه و خاک همزن استفاده از تراکتور دو چرخ یراهنما 91

 راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 99
 گر و ناصر دوات

 شهریار بابازاده
1394 5111 

 5111 1394 و همکاران  فریدون پاداشت های قارچی در برنج زهرابه 92

 5111 1394 واحد حسن شکری برنج کشت در  مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 93

 5111 1395 محسن قدسی و همکاران در گیاه برنج( RGA)سازی توسعه سریع نسل  بومی 94

 تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 95
 پور و تیمور رضوی

 شهریار بابازاده
1395 5111 

 رانیبرنج ا یها قارچ ونیکلکس 96
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1395 5111 

 5111 1395 مسعود کاوسی های شالیزاری گیری آن در خاک های عصاره در خاک و روشپتاسیم  97

 ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 98
 الهیار فالح و

 محمد محمدیان
1395 5111 

 5111 1395 پور قلی مهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 91

 5111 1396 پور و همکاران قلی رزاد الهمه دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیالنه 21

 5111 1396 احمد رمضانی های محلی و ارقام برنج لنجان توده 29

 5111 1396 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آن کار علل، عالئم و راه، کمبود روی 22
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شماره 

 نشريه
 سال (گان) نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

 5111 1396 بیژن یعقوبی نکوتولگی برنج و مدیریت آ 23

 5111 1396 مجید ستاری و همکاران های اصالحی برنج دستورالعمل ملی کدگذاری الین 24

25 
 ای برنج خوار قهوه پره برگ معرفی شب

Rivula sericealis 
 (اولین گزارش خسارت در مزراع برنج شمال ایران)

طبری و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5111 

 5111 1396 احمد رمضانی شت برنج در اصفهانسابقه ک 26

27 
شناسی  زیست)  Succinea putrisخوار برنج  حلزون گیاهچه

 (و کنترل

طبری و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5111 

 5111 1397 و ناهید فتحی الهیار فالح اکولـــوژی برنــــج 28

 استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج 21
حبیبی و کبری  فاطمه

 طلب تجددی
1397 5111 

 5111 1397 سر شیل فرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آن کرم سبز برگ 31

 5111 1397 شهرام محمودسلطانی های کشت برنج تغذیه روی در سیستم 39

 5111 1397 پور و همکاران علیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

 5111 1397 رضا اسدی خرابی اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات گلکشت برنج در  33

 5111 1397 عاصفه لطیفی تاثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنج 34

 تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج 35
اکبر عبادی و فاطمه  علی

 دهر فرح
1397 5111 

36 
الح شده برنج دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اص

 مازندران
 5111 1398 ناهید فتحی و همکاران

 های هرز کید بر مدیریت علفتأمروری بر کشت مستقیم برنج با  37
بیژن یعقوبی و مریم 

 رجبیان
1398 8111 

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

 خوار نواری برنج زمان مناسب ساقه
 5111 1398 سر شیل فرزاد مجیدی

31 
بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و  تاثیر تنش شوری

  راهکارهای مقابله با آن
 5111 1398 الهیار فالح

 آنام، رقم جدید برنج 41
  پور و قلی مهرزاد اله

 مریم حسینی چالشتری
1398 5111 

 5111 1398 عبدالعلی گیالنی یکار برنج در روش خشکه دیتول تیریدم 49

 5111 1398 همکاران پور و قلی مهرزاد اله ستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنامد 42
 

ی تحقيقات برنج كشور مکاتبه نموده یا با  توانند به آدرس موسسه مي  مندان به خرید نشریه عالقه
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