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 مقدمه -9
 تیجمع 1951-2115 یها دهد که در طول سال یجهان نشان م تیجمع شیروند افزا یبررس

 2151که تا سال  یطور کرده است، به دایپ شینفر افزا اردیلیم 35/7نفر به  اردیلیم 6/2از نیکره زم

از حقوق  ییغذا تیامن. (2119روزر و همکاران، ) دینفر خواهد رس اردیلیم 11جهان به مرز  عتیجم

برنج بعد از . دو برابر شود دیبا ییمحصوالت غذا دیتول زانیحصول به آن، م یبرا بوده وبشر  هیاول

 ازیدرصد ن 21انسان بوده و  اردیلیم 4/2حدود  یاصل یجهان و غذا یمحصول زراع نیتر گندم مهم

 تیدوم اهم گاهیمحصول بعد از گندم در جا نیادر ایران نیز . ندک یم نیها را تام آن ازیمورد ن یکالر

 .(1391احمدی و همکاران، ) شود یهزار هکتار کشت و کار م 622حدود  یقرار دارد و در سطح

متوسط، مقاوم به / برنج با عملکرد دانه باال و ارتفاع بوته کوتاه دیمطالعه و توسعه ارقام جد

 لیبا تشک ها تیفعال نیا. باشد یم رانیساله در ا 51از  شیه بسابق یمهم بالست دارا یماریب

 نیدر ا. شروع شد خورشیدی 41دهه  لیاز اوا النیبرنج در مازندران و گ یقاتیتحق یها ستگاهیا

تن در دهه  ونیلیاز سه م شیبه ب 51تن در آغاز دهه  ونیلیم کیبرنج از حدود شلتوک  دیتول ،مدت

و  یعلم یها افتهی/ها یفنآور یریکارگ به جهیدر نت شیافزا نیااست که  دهیرس خورشیدی 91

 یاصالح و معرف قیو بهبود عملکرد از طر دیو تول یزراع یها تیریبهبود مد یها در حوزه یپژوهش

 ها تیفعال نیا جهیدر نت. ها توسط کشاورزان حاصل شده است آن یریکارگهو ب پرمحصولارقام 

مختلف  یها نابرنج کشور در است قاتیموسسه تحق یبرنج از سورقم مختلف  51از  شیتاکنون ب

اعم از  رانیارقام برنج ا یها یژگیاصالح و بهبود و. (1394نیا و همکاران،  علی) و اصالح شدند یمعرف

 یکیژنت ی نهیهمراه توسعه زم دو دسته از ارقام به نیموجود در ا یها ضعف یو اصالح شده برا یبوم

و مصرف برنج در  دیجا که تول از آن. باشد یبرنج در کشور م دیتول یداریحفظ و پا در یها گام مهم آن

لزوم  باشد، یآن م یکنندگان و تجارت و بازارپسند مصرف حیترجچون  یعوامل ریتحت تأث رانیا

 شیافزا ،یسو، بازارپسند کیپخت دانه مطلوب از  تیفیبا عملکرد باال و ک یرانیاصالح ارقام برنج ا

 یط یادیو ز وستهیپ یها تالش. دینما یم ریناپذ اجتناب گر،ید ییاز سو نهیو کاهش هز درآمد

به  ینگاه در عین حال. است دهیبرنج به انجام رس دیارقام جد یمعرف اگذشته در رابطه ب یها سال

شدند حاصل  یگذشته معرف یها سال یکه اغلب ارقام برنج که ط دهد یارقام نشان م نیشجره ا

نظیر کوهسار، کشوری، فجر،  یخارج ءا منشایبرنج  یواردات یها پیژنوت/ ارقام میمستق یمعرفبرنامه 

، درودزن، اوندا، مازند، خزر، 1، چرام1 ، گوهر، کریم، دانیال، کادوس، یاسوج3، آمل2ساحل، شفق، آمل

( شده درصد ارقام اصالح 51حدود ) و مصباح( خرسند) ، گرده65 مینوری، تایچونگ ، فوجی1اهواز

ارقام سازگار  یکیژنت نهیبهبود زم یبرا ها یریگ جهت رو نیاز ا. (1394نیا و همکاران،  علی) بوده است

 . شروع و همچنان ادامه دارد ریاخ یها هدفمند در سال یها در قالب برنامه( شده اصالح/ یبوم) برنج
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 یساز برطرف یبرا یرانیم برنج اجهت بهبود ارقا یاصالح یها برنامه یاجرا جهیرابطه و در نت نیدر ا

بالست در  یماریبه ب تیو حساس نییبه ورس، عملکرد پا تیها، از جمله حساس عمده آن یها ضعف

هدفمند  ینژاد به یها شده، برنامه چندان مطلوب ارقام اصالح پخت نه تیفیکو  ،یررسید ،یارقام بوم

 شروع شد 1313بالست از سال  یماریب مقاومت به یبرا یرانیبرنج از جمله اصالح ارقام برنج ا

 (.1391 ران،همکاو  یمومن)

اصالح ارقام برنج با  ژهیو در حوزه برنج و به یپژوهش یها برنامه یبا سامانده ریاخ یها در سال

بالست  یماریمقاومت به ب یبرا یرانیروند مطالعه جهت اصالح ارقام برنج ا ،یرانیارقام ا یکیژنت نهیزم

بر  یمبتن یروند یو خشک یتحمل به تنش شور یارقام پرمحصول، اصالح برا تیفیبرنج، اصالح ک

خالص  یها نیو ال هیپا یاصالح یها تیجمع یادیآن تعداد ز جهیخود گرفت که در نت برنامه به

ارقام  نیاز جمله ا(. 1391 ران،همکاو  یمومن ) اند شده یصورت رقم معرف و به دیبرنج تول شرفتهیپ

 ،یچالشتر ینیو حس پور یقل اله) ، آنام(1397 ران،همکامقدم و  یعرفان) سایارقام تبه  توان یم

 یکشور و (1391 ،یرینص) کوهسارو یا ارقامی نظیر  (1397 ران،همکاو  پور یقل اله) النهی، گ(1391

 یازهایتا مطابق با ن شداشاره نمود که تالش روش معرفی آزاد شدند،  ، که به(1391 ،یرینص)

 شیافزا رینظ یموضوعات افتنی تیحال، اهم نیعدر. باشد بازار نیکننده و همچن مصرفکننده،  تولید

ـ برنج و پرورش   کشت برنج ستمیمتناوب، رواج س یآب هر واحد برنج، بروز کم یازا آب به یور بهره

 یها ، سبب شد تا برنامهها کش دانه در کنار کاهش مصرف آفت تیفیک یها یژگیراتون با حفظ و

 در. ردیمورد توجه قرار گ شتریب یرانیا یفیارقام ک نهیزم ابرنج ب یدر جهت اصالح و معرف یقاتیتحق

مهم  یها یژگیاصالح و قیاز طر یرانیارقام ا یکیژنت نهیبا زمبا نام طلوع برنج  دیراستا، رقم جد نیهم

کاهش  یبرا (الد پدریو) و نعمت( والد اصالحی) کاظمی ی شامل علیرانیارقام ا یکیژنت نهیبا زم

بالست به انجام  یماریمقاومت به ب جادیدانه، ا تیفیو ک یعملکرد، حفظ زودرس شیارتفاع بوته، افزا

 روز 71 ± 5) یدرصد گلده 51با زمان تا  یبه زودرس توان یماین رقم برجسته  یها یژگیاز و .دیرس

، (متر سانتی 17 ± 3) کوتاه بوته تفاعار ،(روز 13 ± 5) یبا رقم هاشم سهیدر مقا( بذرپاشی زمان از

، متوسط وزن هزار (در هکتار لوگرمکی6511±511متوسط) مطلوب( شلتوک) عملکرد دانه نیانگیم

 سممکانی نوع دو شامل هر) برنجنواری  خوار ساقه آفت به باال تحمل ،(گرم 31 ± 1/1) باال هدان

 زانیم) پخت مطلوب دانه تیفیو ک (1-1 اسیمق) بالست یماری، مقاوم به ب(وزیب یو آنت زنوز یآنت

رقم طلوع  ،یمناسب یها یژگیو نیچن لیدل به .نمود اشاره متوسط عطر همراه به( درصد 23±1 لوزیآم

کشت با  ستمیس/آب، مناطق کشت کم یها ستمیمعمول، س طیجهت کشت در شرا یخوب لیاز پتانس

  لیدلهبوده، ب یخوب ییزا راتونقابلیت  یاراد این رقم نیهمچن. باشد برخوردار میدوره رشد کوتاه 
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 یکشت دوبار برنج در اراضهمچنین و  زهیکانبرداشت ممطلوبی برای  تیقابل ،یو زودرس یپاکوتاه

 .را دارد یزاریشال
 

 والدين رقم طلوع و روند برنامه اصالحی -2

و انتخاب  یاصالح تیجمع لیتشک ،یبرنج مورد استفاده جهت تالق ینیوالد یها پیژنوت

 یرقم بوم کی ،یکاظم یرقم عل. و نعمت بودند یکاظم یعل یرانیشامل دو رقم ا دبخشیام یها نیال

زودرس  یپخت مناسب و تا حدود تیفیک یرقم مذکور دارا. است النیدر استان گ یمحل یها از توده

 ینییعملکرد پا یبوده و دارا نواری برنج خوار بالست و ساقه یماریحساس به ورس، ب یول باشد یم

، مقاوم (و سنگ طارم 3 آمل یحاصل تالق)پرمحصول  یدر مقابل رقم نعمت از ارقام اصالح. باشد یم

با ارتفاع بوته  ررس،ی، د(1311صائب و همکاران، ) نواری برنج خوار ساقهبالست، متحمل به  یماریبه ب

 (.1شکل)ندارد  یپخت و عطر مناسب تیفیک یول باشد یبلند م دانهمتوسط و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کاظمی و نعمت در مزرعه  مقایسه ظاهری ارقام والدینی رقم طلوع  شامل علی -1شکل

 

و رقـم  ( عنـوان والـد مـادری    بـه ) کـاظمی  علیبین  1314انجام تالقی در سال  جهیدر نترقم طلوع 

یـب،  ، توسعه جمعیت اصالحی در قالـب جمعیـت خـویش آمیختـه نوترک    (عنوان والد پدری به) نعمت

متوسط، شکل دانه /اساس خصوصیات زراعی نظیر ارتفاع بوته کوتاه های خالص مناسب بر انتخاب الین

 عملکـرد   سـه یمقا ،یا مختلـف مشـاهده   هـای  شیدر آزمـا  ها نیالاین  یابیارزبلند و زودرسی و سپس 
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ســعه تو حاصـل از  نیـ ال 45 تعــداد 1391-92در سـال   .شـد  معرفــی سـازگاری /یا هیـ ناح ی،مقـدمات 

 و بـا خصوصـیات ظـاهری مناسـب در    بـرنج   آمیختـه نوترکیـب   های مختلف اصالحی خـویش  جمعیت

از  یعملکـرد بـاالتر  وضـعیت بهتـر و    یبرتـر کـه دارا   نیـ ال 11تعـداد  ای ارزیـابی و   آزمایش مشاهده

داشـتند انتخـاب    یبمناسـ دانـه   یکـ یزیپخت و ف تیفی،کیزراع یها یژگیبودند و و شاهد یها پیژنوت

 ینیوالـد  یها پیهمراه ژنوت به 1392در سال  منتخب  نیال 11 نیا(. 1393 ران،همکاو  یمومن) شدند

و از میـان  گرفتند  رارق سهیمورد مقادر قالب آزمایش مقدماتی تکراردار  عنوان شاهد ی بهکشور رقمو 

برتـر   نیـ ال هفـت تعـداد   (.1394مومنی و همکاران،  ) ها هفت الین برتر شناسایی و انتخاب شدند آن

رقم طلـوع  و  ندشد یدر چهار منطقه و سه سال بررس ها ی و پایداری آنسازگار منتخب جهت ارزیابی

رقـم   تیوضـع  یابیارز همچنین(. 1397ان، همکارو  یمومن) ب شدعنوان الین سازگار و پایدار انتخا به

مازنـدران و   یهـا  ناستمختلف ا یاز شهرها یدر تعدادکمک به ترویج آن و  نیزارع طیدر شرا مذکور

در رقم طلوع  دیتول ینمودار برنامه اصالح (.1391مومنی و همکاران، ) قرار گرفت یمورد بررس النیگ

  .نشان داده شده است 2 شکل

 
 شمای برنامه اصالحی رقم طلوع -9شکل 
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 هاي رقم طلوع با ارقام والدينی و شاهد مقايسه ويژگی -3

و نعمت در سه شهرستان در استان مازندران شامل  یکاظم یهمراه ارقام عل طلوع به دیرقم جد

قرار  یابیکشت و مورد ارز شرویو کشاورزان پ نیدر مزارع زارع اندرودیو م( در دو منطقه) آمل، بابل

 یبرا یدار یو رقم طلوع تفاوت معن ینیارقام والد نیانجام شده نشان داد که ب یها یابیارز. گرفت

صفات مورد  ریسا نیدانه و همچن 1111، تعداد پنجه بارور در بوته، وزن عملکرد دانه، ارتفاع بوته

در  لوگرمیک 1511سر آمل رقم طلوع متوسط عملکرد شلتوک  در مکان دشت. وجود داشت یابیارز

تفاوت  یول بوددر هکتار  لوگرمیک 1567رتبه با والد پرمحصول نعمت با عملکرد  هکتار داشت که هم

ارتفاع بوته  نیانگیم. داشت( در هکتار لوگرمیک 4735) یکاظم یعل یرقم بوم با عملکرد یدار یمعن

( متر یسانت 141) یکاظم یعل ینیوالد پیاز دو ژنوت یدار یطور معن بود که به متر یسانت 15رقم طلوع 

 یاجرا یها نادر تمام مک زین مرق نیتعداد پنجه بارور ا. تر بود کوتاه( متر یسانت 125)و نعمت 

 زیبه عنوان نمونه ن( گرم 1/31) رقم نیدانه ا 1111وزن . آن بود ینیاز ارقام والد شتریب شیآزما

. بود شتریدر آمل ب( گرم 27) و نعمت( گرم 5/29) یکاظم یعل ینیوالد یها نیاز ال یدار یطور معن به

کمتر بود و پرمحصول نعمت  پیاز ژنوت یدار یمعنطور  رقم به نیال دنیو رس یگلده یزمان الزم برا

هفته  کیحدود  یکاظم یعل ینیوالد پیو ژنوت یهاشم ،یمحل طارم ریهر منطقه نظ یاز شاهد محل

 1 در جدول ینیصفات مختلف و عملکرد دانه رقم طلوع و ارقام والد سهیمقا. بود( دار یرمعنیغ) زودتر

 .شدندنشان داده  3در شکل یهاشم و یندا، طارم محل رینظ یارقام نیو همچن

 
 کاظمی و نعمت در مزارع مختلف صفات مختلف و عملکرد دانه رقم طلوع و دو رقم علیمقایسه  -1جدول 

 صفات ردیف
 ژنوتیپ

 طلوع نعمت کاظمی علی

 زودرس دیررس زودرس دوره رسیدگی 1

 17 ± 1/3 125 ± 1/2 141 ± 1/5 (متر سانتی)ارتفاع بوته 2

 19 ± 1/2 11 ± 1/2 16 ± 1/1 تعداد خوشه در بوته 3

 25 ± 1/2 21 ± 1/1 27 ± 1/1 (متر سانتی)طول خوشه  4

 31 ±1/1 27 ± 1/1 5/29 ± 1/1 (گرم)دانه  1111وزن  5

 مقاوم مقاوم حساس مقاومت به بیماری بالست 6

 متحمل متحمل حساس خوار تحمل در مقابل کرم ساقه 7

 23 ± 1/1 5/27 ± 1/1 17 ± 1/1 (درصد)میزان آمیلوز  1

 5/6 ± 5/1 1 ± 5/1 5/3 ± 5/1 (تن در هکتار)عملکرد شلتوک  9
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 طارم محلی( د)هاشمی و ( ج)ندا، ( ب)طلوع با سه رقم ( الف)ای رقم  مقایسه مزرعه -3شکل
 

بالست در  یماریب یدمیبروز ورس، اپ ،یآب بروز کم رینظ ییها تیبه گسترش محدودتوجه با 

برنج در  دیبر تول یادیز یها که اغلب سبب بروز خسارت برنج خوار آفت ساقه انیها و طغ اغلب سال

رقم  یها در برنامه معرف ها و لحاظ آن چالش نیبه ا یلزوم توجه جد ،شود یم ی شمالیها نااست

 یزودرسای از جمله  برجسته یها یژگیودارا بودن با رقم طلوع راستا  نیدر ا. دونم یم ریناپذ جتنابا

، وزن هزار (متر سانتی 17 ±3) بوته کوتاه ارتفاع ،(روز 71 ±5 یاز بذرپاشدرصد گلدهی  51 روز تا)

خوار  تحمل به ساقهمو ( 1تا  1 نیب ازیامت) بالست یماربی مقابل در مقاوم ،(گرم 31 ± 1/1) باالدانه 

 تیفی، ک(1397طبری و همکاران، ( )وزیب یزنوز و آنت یآنت عاز هر دو نوتحمل واکنش ) برنجنواری 

 ،(7درصد، ارزش هضم قلیایی  45درصد، قوام ژل  23 ± 1 لوزیآم زانیمبا ) مطلوبپخت دانه 

، درصد مواد جامد از دست (درصد 9/2) درصد، میزان گچی بودن پایین 61راندمان برنج سفید سالم 

 تن 5/6 ± 5/1) باال عملکردمیانگین  ،یی مناسب بعد از برداشتزا راتون  ت، قابلی(درصد 5) رفته پایین

ارتفاع بوته  لیدل به) زهیمکانصورت  بهبرداشت  تقابلی مطلوب، برداشت شاخص ،(هکتار در شلتوک

مترمکعب در هکتار در شرایط نشایی با آبیاری  7511حدود ) کمتر یآب ازین و (و مقاوم به ورس کوتاه

برنج،  دیو ثبات تول شیدر افزا ندتوا یمناسب م( متر مکعب در آبیاری تناوبی 6111پیوسته و حدود 

 جهیو در نت ها کش فتکاهش مصرف آ د،یتول یور درآمد و بهبود بهره شیو افزا دیتول نهیکاهش هز

 بالقوه  یها تیاز ظرف یکی. باشد برخوردار می یمطلوب اریبس تیظرفاز  زیست، طیمح کاهش آلودگی
 

 الف ب ج د
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با  سهیکشت برنج ـ برنج در مقا ستمیدر سمطلوب  اریمناسب و عملکرد بس اریبس تیوضع رقم نیا

 یو هاشم نامیب رینظ یکشاورز با کشت آن در کنار ارقام یکه تعداد یطور به باشد، یارقام مرسوم م

مصرف  نیبا کمتر ،یو هاشم نامیب رقامو بروز خسارت باال در ا ادیز یبارندگ رغم یو عل 1391در سال 

 حدود پنج تن در هکتار برداشت نمودند یعملکردرنج بخوار  آفت ساقه انیطغ یبرا ها کش آفت

پخت  تیفیپخت مشخص شد که محصول کشت دوم آن از ک شیضمن آنکه با انجام آزما. (4شکل)

 نیال نیخود را به استفاده از ا یقمندعال یادیبرخوردار است و کشاورزان ز زین یمناسب اریدانه بس

 .جهت کشت مجدد برنج ابراز داشتند

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 کشت رقم طلوع در سیستم برنج ـ برنج( ج و د)و کیفیت ظاهری پخت ( الف و ب)ای  وضعیت مزرعه -4شکل 

 
 

 منابع
 یآمارنامه کشاورز. 1391. فرشاد، عبدشاه، هلدا، کاظمیان، آرزو ،یحاتم درضا،ی، عبادزاده، حم.میکر ،یاحمد -

 95 ران،یا ،یاطالعات، وزارت جهاد کشاورز یآورمرکز فن ،یمحصوالت زراع: ، جلد اول96-97 یسال زراع

 .ص

، موسسه 41شماره  ی هیبرنج، نشر دیآنام، رقم جد. 1391. میمر ،یچالشتر ینی، و حس.مهرزاد پور، یقل اله -

 .ص 12، 27/7/91-56352برنج کشور، فروست  قاتیتحق

. دیثابت، حم یعیناصر و شف ،یشرف محمدرضا، ،یزدانیفرزاد،  ،یدیمسعود، مج ،ی، کاووس.مهرزاد پور، یقل لها -

 اهانیدر گ یقاتیتحق یها افتهیمجله . یرانیا یارقام بوم یکیژنت نهیبرنج با زم دیرقم جد النه،یگ. 1397

 .277-219، ص 2. ، ش7. ج ،یو باغ یزراع

کرم ارزیابی مقاومت ارقام برنج نسبت به . 1311. و رجبی، غالمرضا ر،ی، نوری قنبالنی، قد.نیحس صائب، -

 .757-763، 4. ، ش32. ج. مجله علوم کشاورزی ایران. خوار نواری در شرایط آزمایشگاه ساقه

 الف ب ج د
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. 1397. و همکاران د،یمج ،یستار ،یمرتض ،یرینص ،یعل ،یمومن رضا، یعل پور، ی، نب.مهرداد ،یعمواقل یطبر -

 Chiloی های امید بخش برنج نسبت به کرم ساقه خوار نوار ارزیابی مقاومت برخی از الین

suppressalisWalker .54714برنج کشور، شماره فروست قاتیانتشارات معاونت موسسه تحق-

 .ص 31، 1/11/1397

 یشنهادیبا نام پ)برنج  یفیپرمحصول و ک دیرقم جد یمعرف. 1397. یعل ،ی، و محدث.رحمان مقدم، یعرفان -

 .ص 37برنج کشور،   قاتیبرنج، انتشارات معاونت موسسه تحق دیرقم جد یگزارش معرف(. سایت

محسن، و  ،یرحمان، قدس ،یعرفان م،ی، نوری دالور، محمدزمان، حسینی چالشتری، مر.فرامرز نیا، علی -

سازمان تحقیقات، آموزش و . ارقام پرمحصول یمعرف قیبرنج کشور از طر دیتحول در تول. 1394. همکاران

 .ص 64. ترویج کشاورزی

مطالعه . 1394. آزاده ،یو صالح د،یناه ،یفتح ،یسیع نژاد، یطمه، علفا ،یجانیالر ی، توسل.یعل ،یمومن -

گزارش . دانه اتیعملکرد و خصوص ،یمهم زراع اتیخصوص یبرنج برا یمنتخب اصالح  نیال یتعداد تیوضع

 .ص 23، 31/1/94-41243برنج کشور، شماره فروست قاتیموسسه تحق ،یقاتیطرح تحق یینها

. 1391. و همکاران ه،یمرض ،یریام یحاج د،یمج ،ی، مهرداد، بهادر یطبری عمواقل ال،یل ،ی، خزائ.یعل ،یمومن -

در مزرعه  یرانیارقام برنج ا یکیژنت نهیبا زم AN74 یاصالح دبخشیام نیال تیوضع یجیمطالعه ترو

ـ  یقاتیطرح تحق یینها زارشگ. النیمازندران و گ یها مختلف استآن یها از شهرستآن یکشاورزان در تعداد

 .ص 21برنج کشور،  قاتیموسسه تحق ،یجیترو

 ،یو فتح ،یسیع نژاد، یفاطمه، عل ،یجانیالر یتوسل د،یوح ،یمهرداد، خسرو ،یعمواقل ی، طبر.یعل ،یمومن -

عملکرد و صفات  ،یمهم زراع اتیخصوص یخالص برنج برا یاصالح یها نیال یمقدمات سهیمقا. 1393. دیناه

شماره  شور،برنج ک قاتیموسسه تحق ،یقاتیطرح تحق ییهاگزارش ن. پخت تیفیکننده ک کنترل

 .ص 27، 12/11/93-46555فروست

. 1397. دیوح ،یفاطمه، و خسرو ،یجانیالر یمهرداد، توسل ،یطبری عمواقل ،یعل ،ی، محدث.یعل ،یمومن -

 Oryza)برنج  یاصالح دبخشیام های نیبر عملکرد دانه ال طیدر مح پیو اثر متقابل ژنوت دارییپا هیتجز

sativa L .)344-329، 4، ش21ج. رانیا یمجله علوم زراع. 

 یمکان یاب. 1391. و همکاران ،یعل ،ینورا، محدث ان،یرینو اکبر، یعل ،یعباد قه،یصد نژاد، ی، موس.یعل ،یمومن -

خویش  یمختلف در جمعیت ها یمولکول یبالست با استفاده از نشانگرها یمقاومت به بیمار یژن ها

، 15/6/1391- 34114: فروست هشمار. یقاتیتحق  طرح ییگزارش نها. یکیب از ارقام برنج ایرانآمیخته نوتر

 ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق

و کشت مجدد برنج  یجهت کشت در مناطق سرد و کوهستان  HSC55الین برنج . 1391. یمرتض ،یرینص -

-41111برنج کشور، فروست  قاتی، موسسه تحقبرنج دیرقم جد یگزارش معرف. شمال زاریشال یدر اراض

 .ص 32، 23/11/1391

مطلوب   تییفیبا عملکرد و ک( یرقم کشور) IR66233-169-3-3برنج  نیال. 1391. یمرتض ،یرینص -

 دیرقم جد یگزارش معرف. مشابه یمیاقل طیمناطق با شرا ریشمال و سا یجهت کشت در مناطق برنج کار

 .ص 35، 7/5/1391-41214شور، فروست برنج ک قاتیبرنج، موسسه تحق

- Roser M., H. Ritchie and E. Ortiz-Ospina. 2019. World Population Growth. 

https://ourworldindata.org/world-population-growth. 
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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
 مجید نحوی و

 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

 هک دروغی برنجبیماری سیا 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 همزن استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک 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 و روش پتاسیم در خاک 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 لهمهرزاد ا 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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 (ادامه)ي تحقيقات برنج كشور  هاي موسسه ليست نشريه

شماره 

 نشريه
 الس (گان)نويسنده  عنوان

قيمت 

 (تومان)

 5111 1396 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 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  مواقلیمهرداد ع

 همکاران
1396 5111 

 5111 1396 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

27 
  Succinea putrisخوار برنج  حلزون گیاهچه

 (شناسی و کنترل زیست)

طبری و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5111 

 5111 1397 و ناهید فتحی الهیار فالح اکولـــوژی برنــــج 28

 ده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنجاستفا 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 بیعلیرضا ن در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

33 
کشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات 

 خرابی گل
 5111 1397 رضا اسدی

 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 
دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج 

 مازندران
 5111 1391 ناهید فتحی و همکاران

37 
های  کید بر مدیریت علفتأمروری بر کشت مستقیم برنج با 

 هرز
 5111 1391 بیژن یعقوبی و مریم رجبیان

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

 خوار نواری برنج مناسب ساقه زمان
 5111 1391 سر شیل فرزاد مجیدی

31 
بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و  شوریتاثیر تنش 

  راهکارهای مقابله با آن
 5111 1391 الهیار فالح

 آنام، رقم جدید برنج 41
مریم  پور و قلی مهرزاد اله

 حسینی چالشتری
1391 5111 

 5111 1391 عبدالعلی گیالنی یکار خشکه برنج در روش دیتول تیریدم 49

 5111 1391 پور و همکاران قلی مهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام 42

43 
واش در  هرز مهاجم سل علف تیریو مد یشناس ستیز

 زاریشال
 1111 1391 بیژن یعقوبی و زهرا حضرتی
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 (هادام)ي تحقيقات برنج كشور  هاي موسسه ليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال (گان)نويسنده  عنوان

قيمت 

 (تومان)

 1111 1399 پور و همکاران قلی مهرزاد اله (گیالنه، رش و آنام)دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج  44

45 
به جعبه  ازیبرنج بدون ن زهیمناسب کشت مکان یپرورش نشا

 کرونا روسیو وعیش طینشاء در شرا

بهمن امیری الریجانی و 

 همکاران
1399 1111 

 اصول و مبانی ایمنی کار در آزمایشگاه زیست فناوری 46
اکبر عبادی، مجتبی  علی

 کردرستمی
1399 1111 

47 
روش کشت مستقیم در بستر  دستورالعمل تولید برنج به

 (استان گلستان)خشک 
 1111 1399 علیرضا کیانی و همکاران

48 
 یماریب به مقاومت جادیا و کنترل تیریمد یراهکارها

 (یمولکول یها کیتکن بر دیتأک با) برنج در بالست

مریم حسینی چالشتری، 

 مجتبی کردرستمی
1399 1111 

41 
عنوان کشت دوم در  دستورالعمل فنی تولید تریتیکاله به

 (اقلیم گرم و مرطوب)اراضی شالیزاری 
 اله یوسفی،  روح

 مریم حسینی چالشتری
1399 1111 

 1111 1399 پور ناهید فتحی، علیرضا نبی لوص و کیفیت ارقام برنجهای تشخیص خ روش 51

 طلوع، رقم جدید پرمحصول، مقاوم به بالست و کیفی برنج 59
علی مومنی، مهرداد 

 طبری عمواقلی
1399 1111 

 

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

 113-33811151: ؛ دورنگار993داخلي    113-33811159: تلفن: ی تماس شماره. موسسه تماس حاصل فرمایند

 

 
 

 

 


