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 مقدمه -0
ویژه کشورهای درحال توسعه ی اصلی بیش از نیمی از مردم دنیا بهبرنج دومین غله جهان است و غذا

طوری باشد، به های نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری میترین زراعتدهد. این گیاه از مهمرا تشکیل می

درصد محصول برنج دنیا در چین، هند و آسیای جنوب شرقی تولید و درعین حال در همان کشورها  55که 

. (Lu and Snow, 2005)ود. این امر بیانگر نقش مهم برنج در تأمین غذای مردم آسیا است شهم مصرف می

های های مختلف از آن در برنامهصورتای طوالنی است و مردم ایران بهکشت برنج در ایران دارای سابقه

ایی، تولید برنج رشد غذا و برای حفظ امنیت غذ. برای پاسخ به درخواست روبهکنندمیغذایی خود استفاده 

های باالبردن تولید، استفاده از ارقام پرمحصول برنج های اخیر رو به افزایش بوده است. یکی از راهدر سال

 ,.Slatone et al)باشد. از مشکالت عمده استفاده از ارقام پرمحصول جدید، نیاز بیشتر به کود نیترژن می

 باشد.ای گیاهی میهو حساسیت به بیماری (2003

 زای برنج بیماری سوختگی ناشی از قارچهای مهم و خسارتیکی از بیماری

 Rhizoctonia solani AG-1 IA [Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk]  است. این بیماری

ولی در مناطق پر باران و گرم خسارت بیشتری  تقریباً از همه کشورهای تولیدکننده برنج گزارش شده است

. بروز بیماری مذکور در برنج به عنوان یک بیماری مهم و اقتصادی، در نتیجه (Hori, 1980)ید نماوارد می

 تبدیل باشد کهتوسعه ارقام جدید پاکوتاه، پرپنجه، پرمحصول، کشت متراکم و افزایش مصرف نیتروژن می

طوری که در به .(Baniza et al., 1999)های اخیر شده است یک عامل محدودکننده کشت برنج در دهه به

 Webster)عنوان بیماری اول چنین سیستم کشتی، این بیماری به آمریکا ده سال بعد از معرفی و توسعه

and Gunnel, 1992) عنوان دومین بیماری مهم برنج بعد از بیماری و در ژاپن و همچنین در ایران به

است، اما باالترین  ف دنیا برآورد شدههای متفاوتی برای آن در نقاط مختلبالست مطرح شده است. خسارت

های معدودی برای کنترل این روش .(Marchetti, 1983) باشدمیدرصد  50 بینی شدهمیزان خسارت پیش

 ها مستقیماقابلیت اجرا ندارند. کاربرد قارچکش روش شیمیایی عمدتا ه شده است که به جزیبیماری ارا

 ترین زادمایهشود که مهمن باعث کاهش تولید سختینه میدهد و همچنیخسارت به محصول را کاهش می

شود. اما تداوم مصرف سموم در بخش کشاورزی پیامدهای ی بیماری در بسیاری از مناطق محسوب میاولیه

ای را در جهت دستیابی به هایی مدون تحقیقات گستردهناگواری داشته است و بیشتر کشورها با برنامه

کنند تا میزان مصرف سموم زای زنده هدایت میمکمل در مبارزه با عوامل خسارت های جایگزین و یاروش

 یابی به ارقام مقاوم ورا در کشورشان و در سطح جهان کاهش دهند. در این راستا کنترل بیولوژیک و دست

 باشد.ترین الگوهای تحقیقاتی میهای کالسیک و حتی انتقال ژن از عمدهمقاوم به کمک روشنیمه

صورت کاربردی و تجاری در در رابطه با بیماری سوختگی غالف برنج، هر چند که هنوز رقم مقاومی به

های فراوانی در این زمینه در دنیا صورت گرفته و همچنان ادامه دارد و باشد، اما تاکنون تالشدسترس نمی

 دست آمده استهمت نسبی بهای اخیر در ردیابی و شناسایی منابع ژنی مقاوهایی نیز در سالموفقیت

(Meena et al., 2000; Singha and Borah, 2000.) 
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 معرفی بيماري سوختگی غالف برگ برنج -2
 Rhizoctonia solani AG-1 IA [telemorph: Thanatephorusسوختگی غالف برنج ناشی از قارچ 

cucumeris (Frank) Donk] ا تولید فیتوتوکسین بیشترین باشد. عامل بیماری خاکزی و آبزی است و بمی

های گیاه شامل غالف برگ، برگ و ساقه برنج نسبت به این کند. بیشتر اندامعالیم بیماری را ایجاد می

ای یا بیضی شکل و به طول های اولیه به رنگ سبز خاکستری، آب سوخته، دایرهبیماری حساس هستند. لکه

کم ها کمشوند. لکهدر محل تماس با سطح آب ظاهر میمتر هستند که ابتدا روی غالف حدود یک سانتی

یابند که همراه با تشکیل ای تغییر میبه خاکستری مایل به سفید با حاشیه قهوه هاآنتوسعه یافته و مرکز 

ای شده کم قهوهها کمباشد. سختینههای آلوده میهایی به رنگ سفید در قسمت سطحی بافتاولیه سختینه

 .(1ریزند )شکل بافت گیاه جدا شده و داخل مزرعه می و به سادگی از

تهی  هاآنهای الیه خارجی روند، اما پس از بالغ شدن، سلولها متراکم بوده و در آب فرو میسختینه

هایی با ماه و در خاک 21ها در مزارع با زهکشی خوب بیش از د. سختینهشونشده و در آب شناور می

 ینا یبرا یهو ثانو یهاول یآلودگ ینبا عناو یدو مرحله آلودگمانند. ماه باقی می 7زهکشی ضعیف، کمتر از 

خاکزاد اتفاق افتاده و باعث های زادمایهتوسط  یهاول ی. آلودگ(Savary et al., 1997)شده است  بیان یماریب

ج در مناطق غالف برگ برن یخاکزاد سوختگ هایزادمایه. شودیم یاهگ ینییپا یهالکه در قسمت یجادا

 باشندیم یماریب یاصل یو زادمایه شدهشناور بوده که در آب گذران زمستان یهاسختینهشامل  سیرگرم

(Belmar et al., 1987)نمایند عمل  یهاول زادمایهعنوان به توانندیمنیز  یاموجود در بقا هاییسیلیوم. م

(Hori and Anraku, 1971; Mew et al., 1980)که در محل  ییهوا هاییسلیومتوسط م یهوثان ی. آلودگ

 .دشویم یجادا شوند،یم یلتشک یاهبرگ و غالف گ یرو یهاول یاز آلودگ یناش یهالکه

 Yang) یدمستقر گرد یاهگ یهدر پا یکه آلودگ ینبوده، اما پس از ا یکل، احتماالً مونوس1یهاول آلودگی

., 1995et al., 1990; Savary et al)برگ برگ غالف یکه رو هایییفه یلهوسبه 2یماریب کلسیی، فاز پل ،

مختلف  یهادر قسمت یهثانو ی. آلودگ(Savary et al., 1997) شودیم یجادشوند، ایمستقر می گیاه ساقهو 

 .(Kozaka, 1975; Hashiba, 1984) افتدیآلوده و سالم اتفاق م یهاپنجه ینب یسلیومدر اثر تماس م یاهگ

قارچ در درجه حرارت و  ینا یدیوسپورهای. بازباشدیم یدیوسپورباز یماری،ب ینا یبرا یلودگآ یگرد منبع

مزرعه  یطدر شرا یدیوسپوراز باز یناش یاست که آلودگ ینبر ا یده. عقشوندیم یلباال تشک یرطوبت نسب

 ینو بقاء ا یگآلود یجادا یگرراه د ین. همچن(Kozaka, 1975)ندارد  یماریب یدمیدر اپ یچندان یتاهم

دارد  یماریو پراکنش ب یگذراندر زمستان یموثرکه نقش  باشدیبذرها م یرو یسلیومصورت مبه 3قارچ
(Ogoshi, 1987.) 
 

                                                 
1 Soil norne 
2 Leaf borne 
3 Seed borne 
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 های نابالغ سفید رنگ، : اسکلروتbعه، م بیماری سوختگی غالف برگ برنج در مزری: عالa -1شکل 

cوخته تا سیاه )اینترنت(ای سهای بالغ به رنگ قهوه: اسکلروت 
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 اپيدميولوژي عامل بيماري سوختگی غالف برگ برنج -3
اساس گزارش بسیاری از محققان، بیماری در شرایط رطوبت و درجه حرارت باال بسیار مخرب  بر

برنج با دمای هوا تفاوت داشته باشد، رطوبت بین گیاهان تا حد  یاست. زمانیکه درجه حرارت داخل بوته

دلیل عدم تهویه عبارت دیگر بهبهانجامد. و به افزایش میزان وقوع بیماری میگیرد می حت تأثیر قرارتزیادی 

 رسیدندزنی بیماری معموالً در مزرعه بعد از اینکه گیاهان به مرحله حداکثر پنجه ها،مناسب داخل بوته

 شود.مشاهده می

عمل آمده در ه پاکوتاه و تغییرات به، حساس، نیماصالح شدهارقام  کشت وسیعگرایش عمومی به 

و به افزایش سریع شود میسوختگی غالف بیماری گسترش منجر به عملیات زراعی در ارتباط با این ارقام، 

دلیل باال بودن میزان بوده و به نیمه پاکوتاه و ترکند. ارقام جدید متراکممیزان وقوع و شدت آن کمک می

های صورت پوششدارند. این ارقام به ویژه نیتروژناز کودهای شیمیایی به ، نیاز بیشتر به استفادهمحصول

کنند که این امر توسعه با رطوبت و دمای باال تولید می یکنند و میکروکلیمایگیاهی متراکم رشد می

 ،. گیاهان با افزایش سن(Cu et al., 1996) شودبنابراین بیماری شدیدتر می داده،افزایش را بیماری 

گذارد. بیماری تأثیر می شدتآخر رشد تا حد زیای بر وقوع و  مراحلتر شده و شرایط محیط طی ساسح

 ترنای هستند. در گیاهان مسهفته 5-6های از برگ رتای( مقاومهفته 2-3های جوان )غالف و پهنک برگ

شود. قبل از میانجام ر تنفوذ میسلیوم به داخل غالف راحت ،با شل شدن پیچیدگی غالف برگ به دور ساقه

تر هستند، ولی بعد از های پایینی مقاومهای باالیی نسبت به برگپهنک برگ دهی، غالف ومرحله خوشه

 ,.Biswas et al) شودمیبیشتر  ،های باالیی با افزایش سن گیاهدهی حساسیت قسمتخوشه یمرحله

2011). 
 

 برگ برنج عوامل موثر در گسترش بيماري سوختگی غالف -0

 عناصر غذايی -0-0

و استفاده از  (Kobayashi et al., 1997)جدید پاکوتاه و حساس  ارقامعلت معرفی و کشت امروزه به

 در مزارع برنج، بیماری سوختگی غالف برنج گسترش یافته (Slaton et al., 2003) کود نیتروژنه زیادمقادیر 

طوری که این بیماری درحال حاضر در به ،(Marchetti and Bollich, 1991; Okhovvat, 1999)است 

دلیل مصرف بیشتر کود نیتروژنه و میانگین درجه حرارت باالتر، از شدت و توسعه بیشتری استان مازندران به

باال، شدیدتر است و  نیتروژن حاویدر گیاهان روییده در خاک  نسبت به گیالن برخوردار است. این بیماری

مقدار  هاآنعالوه، میزان بیماری در مزارعی که در ه ب. ه نزدیکی با میزان نیتروژن داردرابط ،حساسیت غالف

ولی در مزارعی که از پتاس استفاده شده باشد شدت بیماری  ،زیادی فسفات استفاده شده باشد، باال است

نیتروژن  توان گفت همبستگی مثبتی بین مصرفمی (.Kannaiyan and Prasad, 1979) تر خواهد بودپایین

و بیماری سوختگی غالف برگ وجود دارد. فسفر نیز سبب افزایش بیماری شده، ولی پتاسیم آن را کاهش 

 دهد.می
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دالیل متعددی برای افزایش شدت بیماری سوختگی غالف در اثر مصرف بیش از حد کود نیتروژن 

ها و ه افزایش تراکم بین بوتههای گیاه و در نتیجبیان شده است. یکی از این دالیل افزایش تعداد پنجه

یابد و باعث ایجاد افزایش می هاآنها در اثر مصرف کود نیتروژن است که متأثر از آن رطوبت بین پنجه

شود. همچنین مصرف زیاد کود نیتروژن زمان بلوغ گیاه را میکروکلیمای مناسب برای توسعه این بیماری می

بیمارگر قرار گرفته و  تاثیرشود که گیاه مدت زمان بیشتری تحت له باعث میاخیر انداخته و این مسابه ت

همچنین استفاده از مقادیر باالی نیتروژن، باعث کاهش الیه  (.Yu et al., 1976)شدت بیماری افزایش یابد 

های میسلیوم قارچ ها شده و باعث حساسیت گیاه به رشتهکوتیکول پهنک برگ و غالفمومی در سطح اپی

R. solani دشومی (Massaquoi and Rush, 1988.) 

سسه تحقیقات ودر مزارع تحقیقاتی م 1357و  1356های های انجام شده در سالاساس بررسی بر

غالف برگ برنج  یسوختگ یماریب ، باعث افزایشاز کود نیتروژن ی بیش از نیاز گیاهاستفادهبرنج کشور، 

بیماری در سطوح باالی کود نیتروژن بیشتر بوده، اما  میزان (.(Khoshkdaman et al., 2020خواهد شد 

عبارت یابد. بهنیتروژن، افزایش می علی رغم افزایش بیماری، عملکرد محصول نیز با افزایش مصرف کود

ای ی بیماری به اندازهدیگر با افزایش مصرف کود نیتروژن وقوع و شدت بیماری افزایش پیدا کرده، اما توسعه

 یماری، شدت و وقوع بتحقیقات پیشین یجمطابق با نتااعث کاهش عملکرد در محصول شود. نیست که ب

رغم افزایش بیماری، علی یابد.می یشمصرف کود نیتروژن افزا یزانم یشغالف برگ برنج با افزا تگیسوخ

ی که باعث کود نیتروژن پارامترهای .عملکرد محصول نیز با افزایش مصرف کود نیتروژن، افزایش داشته است

های گیاه و رطوبت نسبی شوند مانند تعداد پنجه، سطح پهنک برگ، تماس بین بافتافزایش بیماری می

شرایط مطلوب برای ایجاد بیماری سوختگی غالف برگ برنج  هاآنداخل بوته را افزایش داده که همه 

 (. Savary et al., 1995; Willocquet et al., 2000) باشندمی

زنی کمتری دارند، بلند بوده و قدرت پنجه هاآنهای محلی که ارتفاع بوته رسد در واریتهینظر مبه

ها و در له باعث تهویه بهتر داخل بوتهاشود و این مسافزایش کود نیتروژن باعث افزایش ارتفاع گیاه می

 Zhong et)باشد گردد که این شرایط برای ایجاد بیماری مطلوب نمینتیجه باعث کاهش رطوبت نسبی می

al., 2006.) های باالیی و خوشه، در ارقام پا بلند محلی، جا که زمان رسیدن آلودگی به برگهمچنین از آن

(. Marchetti, 1983)باشد کشد، بنابراین گسترش عمودی بیماری نیز در این ارقام کندتر میبیشتر طول می

زنی بیشتر، اه همچون شیرودی که دارای قدرت پنجهدر مقابل افزایش مصرف کود نیتروژن در ارقام پاکوت

باشند، از طریق تغییر شرایط آب و هوایی تر و تراکم بوته باالتر میشاخص سطح برگ باالتر، ارتفاع کوتاه

 ,.Willocquet et al)های گیاه ها و افزایش سطح تماس بافتهمچون باال بردن رطوبت نسبی داخل بوته

 شود. عه بیماری میسبب افزایش توس (2000

فقی عث گسترش ابا فبه برگ و برگ به غال س برگیش تمافزاز طریق اه اکوتام پارقاکم بوته در اترا

ن نتیجه گرفت که در رقم شیرودی تواین میبرابنا (.Mew, 1991; Castilla et al., 1996)گردد ری میبیما

یش فزاز کود نیتروژن سبب اد اده زیاستفاشد، ابامی الزنی باقدرت پنجه ه و باکوتاح شده پاصالکه یک رقم ا
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له سبب شد که ین مسأگردید و ا هان نیتروژن برگرفتن میزا الیش سطح پهنک برگ و بافزاد پنجه، اتعدا

 ن ندهد.هش نشای، عملکرد محصول کارن بیمایش میزافزارغم اعلی

 كم كشتترا -0-2

 30-32ها به دمای بهینه د آلودگی و توسعه لکهعامل بیماری سوختگی غالف برگ برنج برای ایجا

جا که کاشت متراکم و درصد نیاز دارد. از آن 56( و رطوبت باالی درجه 22-35)با دامنه  سلسیوسدرجه 

ها از دمای هوای اطراف بیشتر شده و رطوبت بین شود که دمای داخل بوتهکاشت ارقام پرپنجه سبب می

ها افزایش یابد، بنابراین شرایط مناسب برای ایجاد بیماری را فراهم ثر از میزان تراکم و رشد بوتهنیز متأ هاآن

 (.Castilla et al., 1996)نماید می

های گیاه، شرایط برای ایجاد اپیدمی بیماری دلیل زیاد شدن تماس بین برگدر تراکم کشت باال، به

شود. زاد(، مستعدتر میفاز ناشی از آلودگی خاکاز اولیه آلودگی )زاد، نسبت به فسوختگی غالف در فاز برگ

ها یا برگ و غالف است که عامل گسترش بیماری کننده تماس بین برگزیرا ساختار یک گیاه عامل تعیین

عامل بیماریزا به وسیله  ،R. solani زاد ایجاد اپیدمی توسط قارچدر فاز برگ .(Wu et al., 2015)باشد می

های سالم و باالیی کنند، به بافتهای ناشی از آلودگی اولیه رشد میهای میسلیومی که در محل زخمشتهر

 شتریآلوده و سالم ب اهانیگ نیتماس ب شتر،یتراکم بیابد. همواره در همان گیاه یا گیاهان مجاور گسترش می

 ابدییگسترش م یبه آسان یماریب طیشرا نیتر است و با امناسب یماریگسترش ب یبرا زین طیشده و مح
(Khaing et al., 2015.) 

سسه تحقیقات برنج کشور ودر رقم شیرودی در م 1357و  1356های براساس مطالعاتی که در سال

کند، اما این میزان افزایش در تراکم کشت باالتر میزان بیماری افزایش پیدا می شدانجام شد، مشخص 

 احتماال (.Khoshkdaman et al., 2020) کاهش عملکرد محصول نداشته استداری در معنی تاثیربیماری 

زنی رقم شیرودی بوده که در تراکم دلیل عدم کاهش عملکرد با وجود افزایش بیماری، باال بودن قدرت پنجه

رغم وجود بیماری، دچار کاهش عملکرد نشود. در ها علیکشت بیشتر گیاه توانست با افزایش تعداد پنجه

عنوان یک پل های آلوده و سالم گیاهان مجاور افزایش یافته و بههای کشت باال، تماس بین بافتتراکم

 نماید.های میسلیوم رونده قارچ عامل بیماری، عمل میارتباطی برای پیشرفت رشته

 رگري بيمايهدمازا -0-3

، میسلیوم در بقایای گیاه ی اولیه برای ایجاد آلودگی بیماری سوختگی غالف برنج سختینهزادمایه

جا که در کشور ما، از آن (.Jones and Belmar, 1988) باشندبرنج و یا میسلیوم روی بذر و بازیدیوسپور می

عنوان یک قارچ غیرجنسی میسلیوم( مشاهده شده است، لذا به  بیشتر فرم غیر جنسی این قارچ )سختینه و

بازیدیوسپور در  (.Binesh and Torabi, 1985; Okhovvat, 1999)روی برنج مورد توجه قرار گرفته است 

 Hashiba)د شومرحله آبستنی یعنی اواسط فصل رویش گیاه برنج در درجه حرارت و رطوبت باال تشکیل می

and Kobayashi, 1996.) رسد که نظر نمیحتی در کشورهایی که فرم جنسی این قارچ مشاهده شده، به

چرخه زندگی بیماری  (.Kozaka, 1975)در ایجاد اپیدمی این بیماری داشته باشد  یموثربازیدیدسپور نقش 

 د که عموماشوگذران شروع میتوسط زادمایه اولیه غیرجنسی زمستان سوختگی غالف برگ برنج، معموال
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 (.Savary et al., 1997)باشند های موجود در خاک و آب آبیاری میهای روی بقایا یا سختینهمیسلیوم

 Hashiba and نمایدهای پایینی نشاهای جوان ایجاد میی تلقیح اولیه، آلودگی را در قسمتمایه

Kobayashi, 1996).)  
شوند و های اولیه بیماری تشکیل میهای میسلیومی هستند که در محل زخمزادمایه ثانویه، رشته

های های ثانویه در قسمتشده و ایجاد لکه ها مستقرها و غالفهای رونده، روی سطح برگعنوان هیفبه

ایجاد  Rhizoctonia solani AG-1 IA ها، قارچدر محل این لکه .(Savary et al., 1997)نمایند باالیی گیاه می

عامل  (.Ogoshi, 1987)نماید گذرانی میجا زمستانمیسلیوم و سختینه نموده که وارد خاک شده و در آن

رسد که نقش نظر میکند. فرم بذرزاد عامل بیماری بهگذرانی میبذر نیز زمستان زا همچنین رویبیماری

گذرانی و انتشار عامل بیماری داشته باشد. در ایران درصد بذرهای آلوده رقم پرمحصول ی در زمستانوثرم

 ,Binesh and Torabi)است درصد در استان مازندران برآورد شده 35تا  22بعد از برداشت بین  2آمل 

 10هشت ماه بعد از برداشت محصول، قارچ عامل بیماری هنوز قابلیت ایجاد بیماری را داشته است ) (.1985

درصد نشاها آلوده  12تا  6درصد بذرها آلوده بودند(. بعد از کشت بذرهای آلوده در خاک استریل،  15تا 

معتدل و نیمه گرمسیر، زادمایه اولیه  اعتقاد بر این است که در مناطق (.Binesh and Torabi, 1985)شدند 

نظر اما با این وجود به (.Kozaka, 1975)باشد و منبع اصلی ایجاد بیماری سوختگی غالف، سختینه می

 Damodar Naidu et)های هرز آلوده و علف (Mew et al., 1980)رسد که میسلیوم در بقایای گیاهی می

al., 1983) رابطه نزدیکی با تعداد  ،شدت آلودگی اولیهگی داشته باشند. نیز نقش مهمی در ایجاد آلود

وسیله شرایط محیطی و حساسیت ولی توسعه بعدی بیماری بیشتر به ،های در تماس با گیاه داردسختینه

 (.Damicone et al., 1993) شودگیاه میزبان تعیین می

ز دست بدهد. ا نی خود راماندهن، قدرت زیط سرد زمستاشت، در شراز برداست میسلیوم بعد اممکن ا

 ز مهیاحفظ نموده و پس ا نی خود راماطق گرمسیر قدرت زندهست میسلیوم در مناین وجود ممکن اا با ماا

 (. Kobayashi et al., 1997)ید یه عمل نمادمان زاعنوال فصل رویش بهرت و رطوبت در خالشدن درجه حرا

سسه تحقیقات برنج کشور انجام شد، ودر م 1357و  1356هایی که در سال های براساس ارزیابی

 یباال یزانغالف برگ برنج دارد و م یسوختگ یماریب میزانبر  یادیز تاثیر زادمایهتراکم مشخص شد که 

 زادمایه،تراکم  و کاهش عملکرد محصول در مراحل رشد برنج خواهد شد. یماریب یشمنجر به افزا آن،

غالف برگ برنج  یسوختگ یماریب یزانبر م ،کشتباالی و تراکم  یتروژند ناز کوبیش از نیاز گیاه استفاده 

 یاد،کشت ز یهاو تراکم یتروژننکود مصرف  یزانم یش، افزازادمایه یباال یهاتراکم ی کهطوربه ثرند،وم

و تراکم  یتروژنمصرف کود ن یششوند. هر چند افزایغالف برگ برنج م یسوختگ یماریب افزایشمنجر به 

منجر به  افزایش زادمایه،برعکس  یماریب یشافزااین ، اما شودمی یماریب یشباالتر منجر به افزا کشت

 گرفت که یجهتوان نتیم یگرعبارت دبه .(Khoshkdaman et al., 2020) دشونمیمحصول عملکرد کاهش 

 یماریب یشدر افزادلیل  ینترموثر یماری در مزرعه،وجود عامل بدر بین عوامل مورد مطالعه در این قسمت، 

خصوص در بوده که برای پیشگیری و مبارزه با بیماری باید در نظر گرفته شود. بهغالف برگ برنج  یسوختگ
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د، شونهای قبل مشاهده شده و یا ارقام پرمحصول حساس به بیماری کشت میمزارعی که بیماری در سال

 ف عامل بیماری باید در دستور کار قرار داده شود.مبارزه فیزیکی و شیمیایی در زمان مناسب، جهت حذ

یی معتدل، ب و هوایط آشرا ن بان گیالستاد که در ان دامده نشادست آهیج بهمچنین نتا

پیدمی صلی امل اولیه و عانند منبع اتوازی زمین، میسادهماز آب بعد اور روی سطح آی شناهاسختینه

در  نی خود راماقدرت زنده الًحتماهی ای گیایابقاموجود در  یشند و میسلیوم هاف باری سوختگی غالبیما

 .(Khoshkdaman et al., 2020)دهند ز دست مین ای زمستاسرما

 ريخ كشتتا -0-0

از جمله عوامل اپیدمیولوژیکی که باعث تشدید بیماری سوختگی غالف در مناطق گرمسیری 

است. بیشترین کاهش  ه برنج معرفی شدهشوند، کشت زودهنگام، دو بار کشت و زودرس بودن گیامی

روز بعد از نشاکاری  60عملکرد در بیماری سوختگی غالف در زمانی گزارش شده است که بیماری حدود 

 ,Tsai)دهی در مزرعه ادامه داشته باشد زنی در مزرعه ظاهر شده و تا مرحله شکمیعنی در مرحله پنجه

درصد( و  55ی، از جمله کمبود نور خورشید، رطوبت زیاد )باالی اگر شرایط مساعد برای ایجاد آلودگ .(1974

های رونده که در محل ( فراهم شوند، بیماری از طریق میسلیومسلسیوسدرجه  26-28درجه حرارت باال )

نهایت آلودگی  یابد و درهای باالیی گیاه گسترش میاند، به قسمتزخم ناشی از آلودگی اولیه ایجاد شده

 (.Rush and Lee, 1992) های غالف و ساقه گیاه را احاطه کندتمام قسمت تواندمی

های زودرس نسبت به ارقام دیررس بیشتر بوده و دلیل آن گسترش عمودی بیماری، در واریته

گیاهان برنج که در  (.Hashiba et al., 1982)تر بودن غالف این ارقام نسبت به شرایط محیطی است حساس

 Viswanathan, 1979; Sarker)باشند تر میتر، حساسدهی هستند، نسبت به گیاهان جوانی خوشهمرحله

et al., 1993.) دلیل بیشتر توان بهافزایش حساسیت گیاه به بیماری سوختگی غالف با افزایش سن را می

 Biswas et) باشد، اعالم نمودها، که مطلوب ایجاد بیماری میشدن رشد رویشی و افزایش تراکم بین بوته

al., 2011.) دهی، شرایط آب و هوایی برای بروز و توسعه بیماری در ارقام برنج زودرس، بعد از مرحله خوشه

تر است، بنابراین وقوع بیماری در ارقام زودرس بیشتر و رس، مناسبنسبت به ارقام دیررس و متوسط

دلیل اینکه ند نسبت به ارقام دیررس پاکوتاه، بهارقام زودرس پابل افتد. همچنین بیشترتر اتفاق میسریع

گیرد، ی بهتری صورت میهای پایینی ساقه گیاه، نور خورشید بیشتری دریافت نموده و تهویهقسمت

برای  موثرعنوان یک راه حل توان عدم کشت زود هنگام محصول را بهمی (.Manian, 1984)تر هستند مقاوم

 (.(Pal et al., 2016یه نمود توص جلوگیری از گسترش بیماری

 يیب و هواي آكتورهافا -0-5

رت محیط )بیشینه و کمینه(، ف، درجه حراری سوختگی غالد بیمایجابر ا موثری محیطی کتورهافا

ن کنش میزبادر وا کتورهاین فاشند. ابایی میت روشناعارندگی و سان بارطوبت نسبی )صبح و غروب(، میزا

رگر ی رشد بیمابرا یط راغیرمستقیم شرا طور مستقیم یاشته و بهمهمی دا ری، نقشمل بیمانسبت به عا

 ,.Thakur et al)د شونهش عملکرد مییت کانها ری و درعث توسعه بیماخته، باهم سان فراروی میزبا

ی هاکثر مدلیند. انمامی یفاری اسی نقش مهمی در شروع و پیشرفت بیماشنای هوامترهاراپا (.2017
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 ارایهن مدل رز آشند. نمونه باباسی میشنات هواعاطالف، متکی بر اری سوختگی غالقوع بیماهی وگاآپیش

مپیوتری شد که یک سیستم کابامی( Kobayashi et al., 1995)ن راشی و همکایاشده توسط کوبا

(BLIGHTASIRRI) حی در کشور فیلیپین طرابرنج ف برگ ری سوختگی غالبینی بیماجهت پیش را

بینی و رطوبت نسبی پیش رتس حراسابرا ری رافقی و عمودی بیماحی شده گسترش ایستم طرانمودند. س

درجه  15ی الرت )باری، حراز گسترش عمودی بیمای تعیین فاگیری برازهندای مورد اکتورهاید. فانمامی

معرفی  ریمل بیمارچ عام برنج به قارقاف اسیت غالدرصد( و حسا 84ی ال(، رطوبت نسبی )باسلسیوس

ی ال(، رطوبت نسبی )باسلسیوسدرجه  23ی الرت )باری، حرافقی بیماز گسترش اشدند و جهت تعیین فا

 ری در نظر گرفته شدند.مل بیمارچ عان قاگذرانی زمستاهاد سختینهدرصد( و تعدا 56

و وقوع روز قبل از هر مرحله رشدی گیاه  4-5بین درجه حرارت، میزان تشعشع خورشید و سرعت باد 

درجه  28بیماری سوختگی غالف برگ برنج، همبستگی مثبتی وجود دارد. عواملی مانند درجه حرارت 

درصد همراه با بارندگی خفیف مداوم در طول فصل زراعی بر توسعه بیماری  100و رطوبت نسبی  سلسیوس

بر بیماری  موثراصلی فاکتورهای (. Tsai, 1974; Hashiba et al., 1982)هستند  موثرسوختگی غالف 

باشند سوختگی غالف برگ برنج، بیشینه درجه حرارت، رطوبت نسبی صبحگاهی و خیسی سطح برگ می

(Castilla et al., 1996.)  و درجه حرارت  سلسیوسدرجه  34تا  33در مجموع درجه حرارت بیشینه بین

 30-32که بهینه دما برای این بیماری  باشندبر بیماری می موثر سلسیوسدرجه  26تا  24کمینه بین 

ظهور بیماری در فصل  عموما(. Biswas et al., 2012) باشددرصد می 56-57درجه و رطوبت نسبی 

 (.Pasalu et al., 2005)تر است مرطوب نسبت به فصل خشک متداول

ی هاسختینهکم بر ترا موثرمل روی عوا 1357و  1356ی ل هام شده در سانجات العاس مطاسابرا

ز ی پس اهارندگیف برگ برنج، مشخص شد که باری سوختگی غالن و در نتیجه بر شدت بیماگذرانزمستا

در  هاآنهش شته و موجب کادی دازیا تاثیررچ ی قاهانی سختینهماشت محصول برنج در قدرت زندهبردا

 (.1358ن، رامن و همکاشود )خشکدامزرعه می
 

 ف برگ برنجري سوختگی غالماز بيشی ارت محصول ناخسا -5
ند. در رسامیشدیدی سیب ن محصول برنج آف برگ برنج به کیفیت و میزاسوختگی غالری بیما

 شوند و یاریک میبا هانهرسد، دانمی هافی به خوشهیی کاد غذاب و مواین که آلوده برنج به علت ای آهابوته

چنین هم .دشونب کردن خرد میسیاغر در موقع آال یهانهد. دانیی در خوشه تشکیل نشوهانهست داممکن ا

یی نظیر (. در کشورها1378، نیالهی)ا یندری ورس نماین بیمالودگی به اثر آست در ای برنج ممکن اهابوته

رده به ن واز نظر زیاست و ادی اهمیت زیای ارادابرگ برنج ف پن، سوختگی غالن و ژایوا، چین، تانکاسریال

برنج برگ ف سوختگی غالز شی انارت گیرد. خسار میست( قرابال ریبیما ز)بعد ا م دوممحصول در مقا

چین و  ،پنیی نظیر هند، ژاری در کشورهاین بیمارت ا. خساستا ر گرفتهلعه قراتوسط محققین مورد مطا

  (Vidhyasekaran et al., 1997). سترش شده ادرصد گزا 25 لزی تاما
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ها ادامه یابد، کاهش محصول تا سعه یافته و تا سطح رویی برگهنگامی که بیماری سوختگی غالف تو

میزان کاهش محصول در برنج هنگامی که بیماری به باالترین  (.Mizuta, 1956) رسددرصد می 20حدود 

، کاهش IRRIبراساس گزارش  (.Hori, 1969) درصد خواهد رسید 25های پرچم سرایت کند به برگ

 ی کهزارعی که بیماری تا برگ پرچم توسعه یافته و مواردمترتیب در د بهدرص 30-40و  25محصول معادل 

. همچنین در ارقام حساس با باالترین افتد، اتفاق میشودها مشاهده میآلودگی شدید غالف و پهنک برگ

در  .(Cu et al., 1996) درصدی گزارش شده است 24کودهای ازته، کاهش محصول کاربرد شدت آلودگی و 

، زمانی رخ داد برگ برنج سوختگی غالفبیماری رکانزاس آمریکا، بیشترین کاهش محصول ناشی از آایالت 

به شدت آلوده رقم حساس  ها آلوده شدند. کرتکه گیاهان در اواسط مرحله طویل شدن میان گره

Lebonnet مانند قابل برداشت نبوده و در ارقام با حساسیت کمتر Starbonnet  وMars  رصدی د 22کاهش

زنی مصنوعی زمانی به بیشترین حد شد. کاهش محصول در مراحل مختلف رشد بعد از مایه ارزیابیمحصول 

آلودگی در این مطالعه زنی( آلودگی شروع شود. روز بعد از کاشت )یعنی مرحله پنجه 60رسد که خود می

را درصد کاهش محصول  43و  3/22 ،زنی و به خوشه رفتنپنجه حلهترتیب در مربه درصد 3/16و  5/13

 .(Tsai, 1974)دنبال داشت هب
 

 برگ برنج فري سوختگی غالمديريت بيما -6
م رقاز اده استفا، اولوژیکیی، بیعزرا یهاروش یبترک بابرگ برنج ف غال یسوختگ رییماب یریتمد

 (.Willocquet et al., 2000) شودیم جرادر مزرعه ا هارچکشربرد قاو کا وممقا

 عینترل زراك -6-0

قع وا موثرف خیلی ی کنترل سوختگی غالبرا ،رچکننده قالودهیه آتخریب ما نندماسیک ی کالهاروش

 هم گرا ،غلب عملی نیستا سختینهکم تراهش ی کابرا و کلش هندن کاعملی نیستند. سوزا شوند و یانمی

 ،شدر باداری معنیهش بیماکا در محصول بعدی ی کهازهندابه ا را هاسختینه کمترا معموالم شود نجاا

ز ده استفا. انددی عملی نیستقتصاز نظر اا عمومان ت غیرمیزبامحصوال نی بای طوالهاوبدهد. تناهش نمیکا

ند توارد و مینی وسیعی داطیف میزبا ریمل بیماعا ست، زیراری نیز مشکل ای کنترل بیماوب براتنا

گیرند ر میده قراستفابرنج مورد ا وب بادر تنا عموماگری که ی دیهاآنی هرز و میزبهاروی علف جمعیتش را

تر در جم وسیعی تهارچ برایه قامادزایش فزاعث اند باتوامر حتی میین ام حفظ کند. اوو سورگ سویا نندما

 .ل بعد شودسا

ن کشت به موقع برنج، عدم کشت تواری میین بیماا رزه بادر مبا موثرعی ی زراهاز جمله روشا

 م برد.نا ی نیتروژنه راز کودهارویه اده بیستفاکم و عدم امترا

 بيولوژيکی كنترل -6-2

های ها و باکتریکنترل بیولوژیکی علیه بیماری سوختگی غالف برگ برنج با استفاده از قارچ

 .Trichoderma viride) ،T. virens ،Tهای مختلف قارچ تریکودرما جدایه .گیردآنتاگونیست انجام می

hamatum  وT. harzianum )ساکارید و توانایی باال های کاهنده پلیآنزیمساخت نیزاسیون باال، ودلیل کلبه
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شوند و قادرند شدت آلودگی ترین عوامل بیوکنترل محسوب میعنوان یکی از مهمسازگاری با محیط به در

، Streptomyces hygroscopicusهای اهش دهند. باکتریبیماری سوختگی غالف برگ برنج را ک

Streptmyces cacaoi ،Pseudomomus fluorescens  و Bacillus subtilis هایی از جمله آنتاگونیست

ایزدیار و  (.Rosales et al., 1995)د رونکار میهبرگ برنج بغالف هستند که برای کنترل بیماری سوختگی 

آنتاگونیستی چند گونه تریکودرما و تولید تجاری پروموت را روی بیماری سوختگی ( فعالیت 1375بهرامی )

درصد )تیلت( در شرایط مزرعه بررسی نمودند. نتایج  25کش پروپیکونازول غالف برنج در مقایسه با قارچ

به شاهد دار وجود داشته و کلیه تیمارها نسبت نشان داد که بین تیمارهای مورد آزمایش اختالف معنی هاآن

( کنترل 1350باعث کاهش آلودگی در مزرعه گردیده و محصول را نیز افزایش دادند. کاظم زاده و همکاران )

های توسط برخی باکتری Rhizoctonia solaniبیولوژیک بیماری سوختگی غالف برگ برنج ناشی از قارچ 

های نشان داد که استرین هاآنرا بررسی نمودند. نتایج مطالعات  آنتاگونیست در استان گیالن

Pseudomonas aeruginosa  وPseudomonas fluorescens درصد  54/33درصد و  55/26ترتیب با به

 ی قرار داشتند.اهناکاهش در شدت بیماری، بیشترین اثر را نشان داده و نسبت به شاهد در گروه جداگ

 ومم مقارقاز اده استفاا -6-3

کنون در ست، ولی تاری بررسی شده ان بسیاف برگ برنج توسط محققابر سوختگی غالومت در برامقا

ومت دیده ز مقایی االری، سطح باین بیمامل ارچ عابر قاسم بررسی شده در براپالن ژرمراز هزاهیچ یک ا

ز دی ازیا نسبتا هایرشگزا (.(Singha and Borah, 2000; Marchetti and Bollich, 1991ست. نشده ا

م رقاف در بین اری سوختگی غالومت به بیماری در مقادای معنیهاوتند که تفاات کردهبچندین کشور ثا

ین وجود هنوز رقم ا با (Meena et al., 2000; Singha and Borah, 2000).  ردمختلف برنج وجود دا

 شد.باری کشت شود در دسترس نمیصورت تجاه در سطح وسیع و بهومی کمقا

بلوغ  م بارقاری در ابلوغ مرتبط بوده و شدت بیما با برگ برنج فغال ری سوختگیلودگی به بیماآ

 (. Li et al., 2000)شد بابلوغ دیررس بیشتر می م بارقازودرس نسبت به ا

 ست.ف صورت گرفته اری سوختگی غالم نسبت به بیمارقاکنش اوا ط بارتباتی در العان نیز مطایرادر ا

ین ابه ف ری سوختگی غالنسبت به بیمام برنج رقاز ادی اد زیاتعدا ومتز بررسی مقا( پس ا1366ن )ییابااب

رم محلی، رم، طابن، سنگ طارم تنکان جو، طانند شعباند، کم پنجه و زودرس مابلم پارقااکه  رسید نتیجه

س هستند. حسانیمه وم تامقام نیمهرقاشوند و جزو الوده میری آین بیمایی کمتر به اسرامل و حسنرم آطا

 س هستند.خیلی حسا س یام حسارقاشوند جزو ام میرقاز ادی اد زیامل تعداکه شا بقیه

ف سوختگی غالری مل بیمابل عامیدبخش برنج در مقاین اال 20کنش ( وا1353ن )راشت و همکاداپا

وم محلی )قصردشتی( به رقم مقاین مشاد دو الن دانشا هاآنت لعایج مطادند. نتار دامورد بررسی قرا را برنج

 ف بودند.ری سوختگی غالوم به بیماقام

ری در . شدت بیما(1363، بی و بینشترا) رندسیت کمتری داری حساین بیمام محلی نسبت به ارقاا

م رقاو ارد ار دلودگی، مرحله رشدی و نوع رقم قراز منبع آصله ان فاثیر میزاأیط مزرعه تحت تشرا
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ن ندماتولیدی و را سختینهنگین وزن ری، میابیما فقی و عمودین توسعه اس میزاساظمی و حسنی براکاعلی

 (.1383، نیشفیع خاهستند )م رقاترین اسحسا ،لح و نعمتم صارقاتر و اوممقا ،محصول

 يیشيمياكنترل  -6-0

های گیاه را ، برگشود و با حمله به غالفهای پایینی گیاه شروع میباتوجه به اینکه بیماری از قسمت

عبارت دیگر به آسانی طور کامل میسر نیست و بهترتیب مبارزه شیمیایی به برد، بدیننیز از بین می

زمان درست کاربرد تعیین مزرعه و  یبازرس. ضمن اینکه عملی بودن آن، نیاز به پذیر نیستامکان

 یدبا یسمپاش دهند. عالوه بر آنیش میرا افزا یدتول هایینههز یمیایی دارد که این عواملشهای قارچکش

اثرات  یمیاییش ترکیباتکاربرد مداوم  ین. همچنشودحاصل  فقیتا کنترل مو یردانجام گ یدرستبه

 همراه دارد.بهرا  یمخرب یطیمحیستز

خوبی توسط محققین مختلف مورد مطالعه قرار گرفته به ،کنترل شیمیایی سوختگی غالف برگ برنج

کش اند، دو نوبت سمپاشی با قارچمصرف شده 1576 سال های برگی ازکشدر کشور آمریکا که قارچ .است

 طویلها بسیار مهم است. اولین سمپاشی باید بین ابتدای بندی این سمپاشیکه زماناست توصیه شده 

متری خوشه در غالف انجام شود. سمپاشی دوم باید در زمان خروج سانتی 5تا  5/2ها و رشد شدن میان گره

برای کنترل  در ابتدا (.(Jones et al., 1988 روز بعد( صورت پذیرد 14تا  10)ها درصد خوشه 50تا  80

قلع  اکسید یکارگان یباتکه ترک یافتندسپس در شد،یوه استفاده میج یکارگان بیماری از ترکیبات

 در کنترل سوختگی غالف یابندازولو ت یلداکون ینوزان،ه ین،مانند باویست ییهاکشقارچ ینترند. همچنموثر

 Streptomyces hygroscopicusکه به وسیله باکترییدامیسین والآنتی بیوتیک (. Roy, 1981)بودند  موثر

var. aureolacrimosus همچنین  وشود گیاه میداخل  قارچ به میسلیومتوسعه و مانع شود تولید می

طور بهو شود لید میتو Streptomycos cacaoi var sinesis که توسط باکتریمیکسین یپل بیوتیکآنتی

کار هب یماریب یندر ژاپن جهت کنترل ا یصورت تجارهب ،کندتین قارچ جلوگیری مییاختصاصی از سنتز ک

 Suryadi)بودند  موثر یزن یلو فلوتوالن یازولمانند تر ییهاقارچکش ین،عالوه بر ا (.Kozaka, 1975)روند می

and Kadir, 1989.) شدسوختگی غالف معرفی  یماریکاهش ب یبرا ازینیتک یستمیکقارچکش س بعدها 

(Bera and Purkayastha, 1999 .)در رشد  یناهنجار ینوزان از طریق ایجادو ه یستینهای باوقارچکش

گزارش کردند که  (1582) یرا و همکارانبه (.Roy, 1981)شوند باعث کنترل بیماری می R. solaniیفی ه

 ندرا داشت تاثیر یشترینب R. solaniیسلیومی شد و کاهش وزن خشک مدر ممانعت از ر یتو بنل یستینباو

(Behera and Purkayastha., 1999) .ینگ و س یایمطابق آنچه اوپاد(Upadhyay and Singh, 1985) 

. خشکدامن و ها شدندسختینه باعث مرگ ppm 1000در  مجموعاً یستینآگالول و باو کردند،گزارش 

تبوکونازول  –های تیفلوزامید، پروپیکونازول )تیلت( و تری فلوکسی استروبینچکش( اثر قار1358همکاران )

 یبرا ،دست آمدههب جینتابراساس روی بیماری سوختگی غالف برگ را مورد آزمایش قرار دادند.  )ناتیوو(

در هکتار و  سیسی 300تیفلوزامید با دز  سمپاشی مزرعه با قارچکشو مازندران یک بار  النیگ یهاآناست

صورت فراهم بودن شرایط برای توسعه و تشدید بیماری، تکرار سمپاشی با قارچکش تیفلوزامید با دز  در

از بروز ی ریجلوگبرای  . همچنینشدپاشی اول توصیه بعد از سم روز 15به فاصله در هکتار  سیسی 300
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های ناتیوو و یا تیلت در تناوب با قارچکش، هاآنو نیز استفاده تناوبی از  هاقارچکش در مقابل مقاومت

 قارچکش تیفلوزامید توصیه شدند.
 

 بعمنا
شناسی و بیماری های گیاهی ) با اضافات و اطلس رنگی(. انتشارات دانشگاه گیالن، . قارچ1378نیا، س. ع. الهی -

 ص. 555چاپ سوم،

مقایسه فعالیت آنتاگونیستی چند گونه تریکودرما و تولید تجارتی پروموت روی . 1375ایزدیار، م.، و بهرامی، م.  -

 .34بیماری سوختگی غالف برگ برنج در مزرعه. خالصه مقاالت چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص

به مروری بر بیماری شیت بالیت برنج و واکنش مقاومت ارقام مختلف نسبت ‹‹(، 1366باباییان جلودار، ن. ع، ) -

 نامه کارشناسی ارشد کشاورزی، تهران: دانشگاه تهران.پایان‹‹. بیماری

های امیدبخش بررسی واکنش الین .1353 قلی پور، م.، داریوش، س.، پورفرهنگ، ح،پاداشت دهکایی، ف.، اله -

 . گزارش نهایی موسسه تحقیقات برنجبیماری بالست و سوختگی غالف برنجقارچ های عامل برنج در مقابل 

 کشور.

بررسی در مورد عامل بیماری، پراکندگی و حساسیت  -(، بیماری شیت بالیت برنج1363ترابی، م و بینش، ح، ) -

 .34-21، 20های گیاهی، جلد ی شمالی ایران. بیماریهاآنچند رقم برنج در است

 دیوزامفلتی کشقارچ ییمطالعه کارا. 1358خشکدامن، م.، خسروی، و.، شهبازی، ح.، عبادی، ع. ا،  -

(Thifluzamide 24% SC) گزارش نهایی موسسه رانیغالف برگ برنج در شمال ا یدر کنترل بیماری سوختگ .

 تحقیقات برنج کشور.

تراکم  تاثیر. 1358خشکدامن، م.، موسی نژاد، ص.، الهی نیا، س.ع.، عبادی، ع. ا و پاداشت دهکاهی، ف،  -

غالف و میزان خسارت محصول برنج. مجله تحقیقات  گذران بر شدت بیماری سوختگیسختینه های زمستان

 .221-233. 5( 3غالت. )

(، بررسی مقاومت چند رقم برنج اصالح شده و بومی نسبت به بیماری سوختگی غالف 1383شفیع خانی، م، ) -

(Rhizoctonia solani)ص. 54ارشد، دانشگاه گیالن نامه کارشناسی. پایان 

. بررسی کنترل بیولوژیک بیماری سوختگی 1350اداشت، ف.، و خداکرمیان، غ، زاده، م.، روستایی، ع.، پکاظم -

های آنتاگونیست در استان گیالن. توسط برخی باکتری Rhizoctonia solaniغالف برگ برنج ناشی از قارچ 
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 ت برنج كشوري تحقيقاي موسسههايست نشريهل

ره شما

 نشريه
 لسا ن()گانويسنده  نعنوا

 1352 طمه حبیبیفا ی برنجنهی کیفی داهاگیری ویژگیزهنداهی ایشگازمای آهاروش 0

 1352 د مجیدیفرزا رت و کنترل(سی، خساشنایی، زیستساری برنج )شنار نواخواقهکرم سا 2

 1352 منمریم خشکدا یی برگ برنجکتریاری سوختگی بابیما 3

 1353 نراو همکامجید نحوی  حل فنولوژی برنجمرا 0

 1353 نراپور و همکاقلیلهد امهرزا نن گیالستایط ادر شرا برنج م محلیرقاز ات برخی اخصوصیا 5

 1353 نرابی و همکاحبی طمهفا 6647 یزوا روش سساا بر برنج ینهدا در میلوزآ نمیزا گیریزهنداا روش حصالا 6

 1353 نراشت و همکادافریدون پا هک دروغی برنجری سیابیما 7

 1353 نراو همکا نیامرز علیفرا ت برنج کشوری موسسه تحقیقامهنامعرفی 8

 1353 د مجیدیفرزا نآ کنترل یهاروش و برنج یانقطهتک ینهپروا 9

 1353 مهعال علیرضا ک همزنکتور دو چرخ و خاز تراده استفاا یهنمارا 01

 1354 نراگر و همکاتصر دوانا رت دیدهرع برنج خسابی مزارزیای اهنمارا 00

 1354 نراو همکا شتدافریدون پا رچی در برنجی قاهابهزهرا 02

 1354 حدواحسن شکری برنج کشت در مصرف صرکمعنا برگی تغذیه همیتا 03

 1355 نرامحسن قدسی و همکا برنج ه( در گیاRGAزی توسعه سریع نسل )سابومی 00

 1355 نراپور و همکاتیمور رضوی نز آده استفارد اه و کلش برنج به کمپوست و مواتبدیل کا 05

 1355 نراشت و همکادافریدون پا نرایبرنج ا یهارچقا ونیکلکس 06

 1355 وسیمسعود کا ریلیزای شاهاکن در خاگیری آرهی عصاهاک و روشسیم در خاپتا 07

 1355 نراح و همکار فاللهیاا ریلیزاضی شاراته در اضرورت مصرف کود سیلیکا 08

 1355 پورقلیلهد امهرزا نه، رقم جدید برنجگیال 09

 1356 نراپور و همکاقلیلهد امهرزا نهعی رقم جدید برنج، گیاللعمل زرادستورا 21

 1356 نیحمد رمضاا نم برنج لنجارقای محلی و اهاتوده 20

 1356 نیم محمودسلطاشهرا نآ بله بای مقاهارکاهئم و راعلل، عال، کمبود روی 22

 1356 بیژن یعقوبی نکوتولگی برنج و مدیریت آ 23

 1356 نراری و همکامجید ستا حی برنجصالی اهاینری اللعمل ملی کدگذادستورا 20

25 
ع برنج مزرا رت دررش خساولین گزا)ا ی برنجار قهوهخواپره برگمعرفی شب

 ن(یرال اشما
 1356 نراطبری و همکاد مهردا

 1356 نیحمد رمضاا نصفهابقه کشت برنج در اسا 26

 1356 نراطبری و همکاد مهردا سی و کنترل(شنا)زیست  Succinea putrisر برنج خواهچهحلزون گیا 27

 1357 نراو همکا حر فاللهیاا کولـــوژی برنــــجا 28

 1357 نراهمکاحبیبی و  طمهفا ص حسی برنجبی خوارزیارد در اروش میلگا زده استفاا 29
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 مه(دات برنج كشور )اي تحقيقاي موسسههاليست نشريه

ره شما

 نشريه
 لسا ن(نويسنده )گا نعنوا

 1357 سرشیلد مجیدیفرزا نر برنج و کنترل آخواکرم سبز برگ 31

 1357 نیمودسلطام محشهرا ی کشت برنجهاتغذیه روی در سیستم 30

 1357 نراپور و همکانبی علیرضا ح برنجصالدر ایی لقااربرد جهش کا 32

 1357 سدیا رضا بیخرات گلم عملیانجاری بدون الیزاضی شاراکشت برنج در ا 33

 1357 صفه لطیفیعا ت تبدیل و کیفیت برنجربویل بر خصوصیاپا تاثیر 30

 1357 نراهمکادی و کبر عبااعلی د برنجن بر رشد و عملکرآ تاثیرتنش خشکی و  35

 1358 نراهید فتحی و همکانا نزندراح شده برنج ماصالم محلی و ارقالعمل پخت برخی ادستورا 36

 1358 نراهمکابیژن یعقوبی و  ی هرزهاکید بر مدیریت علفتأ مروری بر کشت مستقیم برنج با 37

38 
سب ن منای تعیین زمانه براارت موثر روزز تله نوری و درجه حراده استفاا

 ری برنجر نواخواقهسا
 1358 سرشیلد مجیدیفرزا

 1358 حر فاللهیاا  نآ بله بای مقارهاهکاه برنج و راحل مختلف رشدی گیابر مرا شوریتنش  تاثیر 39

 1358 نراهمکا پور وقلیلهد امهرزا م، رقم جدید برنجناآ 01

 1358 نیلعلی گیالعبدا یراکبرنج در روش خشکه دیتول تیریدم 00

 1358 نراپور و همکاقلیلهد امهرزا مناعی رقم جدید برنج، آلعمل زرادستورا 02

 1358 نراهمکابیژن یعقوبی و  رزایلش در شاواجم سلهرز مهاعلف تیریو مد یسشناستیز 03

 1355 نرار و همکاپوقلیلهد امهرزا م(نانه، رش و آلعمل پخت سه رقم جدید برنج )گیالدستورا 00

05 
 طیء در شرابه جعبه نشا زایبرنج بدون ن زهینسب کشت مکامنا یپرورش نشا

 کرونا روسیو وعیش

نی و ریجامیری البهمن ا

 نراهمکا
1355 

 1355 نراهمکا و دیکبر عبااعلی وریه زیست فنایشگازمار در آیمنی کانی اصول و مباا 06

 1355 نرانی و همکاکیا علیرضا ن(ن گلستاستات مستقیم در بستر خشک )اروش کشلعمل تولید برنج بهدستورا 07

08 
 دیکتأ با) برنج در ستبال یرمایب به ومتمقا دجایا و کنترل تیریمد یرهاهکارا

 (یمولکول یهاکیتکن بر

و لشتری مریم حسینی چا

 نراهمکا
1355 

09 
قلیم ری )الیزاشا ضیران کشت دوم در اعنواله بهلعمل فنی تولید تریتیکادستورا

 گرم و مرطوب(
 1355 نراله یوسفی و همکااروح

 1355 نراهمکا هید فتحی ونا م برنجرقای تشخیص خلوص و کیفیت اهاروش 51

 1355 نراعلی مومنی و همکا ست و کیفی برنجوم به بالطلوع، رقم جدید پرمحصول، مقا 50
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 مه(دات برنج كشور )اي تحقيقاي موسسههاليست نشريه

ره شما

 نشريه
 لسا ن(نويسنده )گا نعنوا
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