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 مقدمه -0
 اما کنند،می تغذیه تمامی جمعیت دنیا از آنپرارزش است که  و معیشتی محصول یک برنج

 09است. حدود  نیافته توسعه نسبت به شود کهآن در مناطقی از دنیا کشت میسطح وسیعی از 

کشورهای آسیایی )کشورهای برنج( که سطح کوچکی از جهان را تشکیل  در جهان درصد برنج

کند. ز نیمی از جمعیت دنیا را تامین میشود و با این وجود نیاز غذایی بیش اد، تولید میندهمی

درصد  25دهند و با دارا بودن می تشکیل را زمین مساحت از درصد 11حدود  تنها «برنج کشورهای»

. (Bhattacharya, 2011)نمایند درصد نیاز غذایی جمعیت جهان را تامین می 51اراضی قابل کشت، 

بسیار زیاد آن است که در درجه اول وجود تنوع  های برجسته برنج، وجود تنوعیکی دیگر از ویژگی

های مختلف برنج بین سه ناحیه کشورهای برنج و در درجه دوم وجود تنوع گسترده بین واریته

 صادرکننده پنج. کنندسفید را صادر می برنج کل از درصد 5 تنها تولیدکنندگان باشد. بزرگترینمی

باشند. پنج کشور شامل متحده آمریکا می ایاالت و پاکستان ویتنام، تایلند، هندوستان، شامل برتر

 برنج از ایعمده بخش بنین )از کشورهای آفریقایی در غرب نیجریه( و نیجریه ایران، عراق، چین،

 کنند.می خریداری جهان را صادراتی

ای از غذای طوری که قسمت عمدهباشد، بهای برخوردار میبرنج در ایران نیز از اهمیت ویژه

دلیل دهد. براساس آمارهای موجود بههای گیالن و مازندران را تشکیل میخصوص در استانهم، بمرد

طوری که تولید داخل جوابگوی مصرف نبوده ازدیاد جمعیت، میزان مصرف برنج نیز افزایش یافته، به

که اکثر  جاشود. از آنو به ناچار با وارد نمودن مقادیر قابل توجهی از خارج این کمبود جبران می

ها و خوابیدگی، دارای دلیل پابلند بودن،کودپذیری کم و حساسیت به بیماریهای بومی بهبرنج

پیش افزایش خواهد  از های آتی بیشباشند، لذا نیاز به واردات و خروج ارز در سالین مییعملکرد پا

ودیت منابع تولید از سوی ی از یک سو و محدییافت. ازدیاد جمعیت و نیاز روزافزون بشر به مواد غذا

باشد که دیگر بیانگر آن است که تنها راه دستیابی به تولید بیشتر، افزایش عملکرد در واحد سطح می

های مناسب همراه اعمال روشهای جدید و پرمحصول بهاین امر از طریق تولید و استفاده از واریته

توان می کشور ی ارقام در موسسه تحقیقات برنجباشد. با نگاهی به روند معرفپذیر میزراعی امکانبه

 پنج فاز تکاملی را در فرآیند معرفی ارقام تشخیص داد:

 های بومی مناطق مختلف.های برتر از میان تودهفاز اول: انتخاب الین

 فاز دوم: اصالح ارقام پرمحصول از طریق تالقی با تاکید بر کمیت ارقام.

 ت فیزیکی و خصوصیات پخت برنج در کنار عملکرد مطلوب.فاز سوم: معرفی ارقام باتوجه به کیفی

)در این مرحله اگرچه عملکرد دانه در برخی از ارقام افزایش قابل توجهی نیافته باشد، ولی کیفیت 

 .داری بهبود پیدا کرده است(طور معنیپخت به
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های قام با قابلیتفاز چهارم: از چند سال قبل شروع شده است و تاکنون نیز ادامه دارد. معرفی ار

 های محیطی با حفظ عملکرد و کیفیت پخت.خاص نظیر مقاومت به تنش

فاز پنجم: رفع معایب ارقام محلی و اصالح شده که از دهه گذشته شروع شده و روند تکاملی معرفی 

 کند.رقم را طی می

رقم برنج ثبت  51نژادی در موسسه تحقیقات برنج کشور، تاکنون تعداد های بهاز ابتدای فعالیت

توان به ارقامی مانند خزر )محمدصالحی، ها تنها در استان گیالن میاند که از میان آنو معرفی شده

(، 1381( در قالب فاز دوم، درفک )نحوی و همکاران، 1333(، سپیدرود )محمدصالحی، 1332

ترنگ و ( و رش )1301(، گوهر )درستی و همکاران، 1382سروش و همکاران، کادوس )رحیم

پور و قلی(، آنام )اله1305پور و همکاران، قلی( در قالب فاز سوم و ارقام گیالنه )اله1308همکاران، 

( در قالب فاز پنجم یعنی اصالح ارقام محلی و 1300پور و همکاران، قلی( و گیالر )اله1307همکاران، 

 اشاره نمود.شارکتی نژادی مشده با همکاری کشاورزان و مروجین در برنامه بهاصالح

صالح({ با دارا بودن طول × بوجی )آبجی× بوجی رقم گیالنه حاصل از تالقی برگشتی }آبجی

ی بیشتر با کیفیت پخت مشابه ارقام تر، مقاوم به عارضه خوابیدگی و عملکرد دانهی رشد کمدوره

(. 1305پور و همکاران، قلیمعرفی و مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت )اله 1305محلی، در سال 

براساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن سطح زیرکشت رقم گیالنه طی سه سال زراعی 

(. آنام دومین رقم 1307نام، هکتار بود )بی 1999و  359، 199ترتیب به 1307و  1303، 1305

با متوسط عملکرد  معرفی شد. رقم جدید 1307ساله در سال  15جدید برنج طی یک فرآیند زمانی 

متر و سانتی 199عدد، ارتفاع بوته  137ی پر گرم، تعداد دانه 5/2تن در هکتار، وزن صد دانه  5/5

صالح(، جزء ارقام زودرس × درصد، ضمن برتری نسبت به والدین خود )هاشمی  29میزان آمیلوز 

باشد. آنام طی سه سال می روز( و پاکوتاه بوده و از کیفیت پخت مشابه ارقام محلی برخوردار 192)

هکتار بوده و از استقبال خوبی  010و  59، 19( دارای سطح زیرکشت 1307-1300گذشته )

نام، برخوردار بوده است و سطح زیرکشت آن همانند رقم گیالنه روند افزایشی داشته است )بی

 خوبی استقرار یافته و بدیندر زمین اصلی به ءزنی رقم آنام باال بوده و بعد از نشا(. سرعت جوانه1300

زایی باال بوده و کند. توانایی رقم مذکور در راتونهای هرز جلوگیری میی علفترتیب از رشد و توسعه

پور و همکارن، قلیباشد )الهبرای استفاده در کشت مستقیم در بستر مرطوب بسیار مناسب می

1300.) 
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  الريگ ديرقم جد اتيو خصوص نيوالد -2

همراه گیالنه و نژادی مشارکتی )بههای انتخابی در قالب برنامه بهومین رقم از مجموعه الینس

معرفی شد.  1300باشدکه در سال صالح می× آنام(، رقم گیالر است که حاصل تالقی ارقام هاشمی 

مطلوب با  دستیابی به ارقام مشابه ارقام محلی با دوره رشد و نیاز آبی کمتر و دارا بودن کیفیت پخت

آید. بر این اساس، در شمار میهای مهم تحقیقاتی بهعملکرد مناسب و مقاوم به خوابیدگی از اولویت

ساده با استفاده از رقم صالح به عنوان والد مادری و رقم  جمعیت اصالحی با انجام تالقی 1383سال 

ها سازی الینخالص 1380الی  1385های محلی هاشمی به عنوان والد پدری تشکیل و طی سال

های پاکوتاه و زودرس با کیفیت مشابه ارقام محلی در مزارع تحقیقاتی و جهت دسترسی به الین

کشاورزان پیشرو انجام و گزینش از جمعیت بر اساس خصوصیاتی نظیر ارتفاع بوته مناسب، زودرسی، 

ای صورت گرفت که ی شجرههای بارور و تعداد دانه در خوشه با استفاده از روش اصالحتعداد خوشه

الین  27های انتخابی )(. الین1305پور و همکاران، قلیالین امیدبخش شد )اله 27منجر به انتخاب 

از نظر خصوصیاتی مانند عملکرد، ارتفاع بوته،  1301و  1309های زراعی امیدبخش( طی سال

الین، در سال  27از مجموع زودرسی و صفات کیفی نظیر میزان آمیلوز مورد بررسی قرار گرفتند. 

الین امیدبخش انتخاب و به همراه دو رقم صالح و هاشمی به عنوان شاهد طی دو  13تعداد  1302

( در آزمایش سازگاری و پایداری مورد بررسی قرار گرفتند که منجر به 1303 -1301سال زراعی )

 21ز میزان آمیلوز متوسط )به دلیل برخورداری ا RI18430-1شد. الین  (RI18430-1)گزینش الین 

متر( مناسب و دارا بودن میزان برنج سانتی 3/119روز( و ارتفاع بوته ) 119درصد(، طول دوره رشد )

پور و قلیبرتر گزینش شد )اله درصد( به عنوان الین 19درصد( و برنج خرد کمتر ) 55سفید باال )

  (.1305همکاران، 

های شبیه ارقام محلی بوده و دارای دانه RI18430-1الین از نظر مورفولوژی و ساختار ظاهری، 

باشد. کیفیت پخت رقم مذکور بسیار عالی بوده و ی مییهای کوتاه به رنگ روشن طالبلند و ریشک

باشد. پخت برنج سفید الین جدید نشان داد که شبیه کیفیت پخت ارقام محلی مانند رقم هاشمی می

باشد. بی برخوردار است و دارای عطر و طعم و بعد از پخت نرم میاز کیفیت پخت و خوراک بسیار خو

باشد. زودرس بودن رقم ارتفاع بوته در الین انتخابی کوتاه بوده و نسبت به عارضه خوابیدگی مقاوم می

های آخرفصل و آید که منجر به برداشت محصول قبل از بارشهای دیگر آن به شمار مینیز از مزیت

تر باعث مصرف کمتر آب و از همه مهم نواری برنج خوارساقهنسل دوم و سوم آفت عدم برخورد با 

تهیه بدون در نظرگرفتن آب مصرفی برای  (RI18430-1)شود. آب مورد نیاز الین برای آبیاری می

 باشد و در مقایسه با رقم محلی هاشمی مترمکعب در هکتار می 1159زمین در هر هکتار، 
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جویی مترمکعب آب در هر هکتار صرفه 133تر مکعب در هکتار، به میزان م 1313با نیاز آبی خالص 

 5روز( و نگهداری آب با عمق  7روز به  7شود. برای کشت الین جدید استفاده از آبیاری تناوبی )می

(. در چهار شهرستان انزلی، رشت، 1300پور و همکاران، قلیشود )الهمتری توصیه میسانتی

تن در  130/5±719/9شده جدید با متوسط عملکرد عملکرد دانه الین اصالحسرا و ماسال صومعه

تن در هکتار بود. ارتفاع بوته الین جدید با  199/1±283/9هکتار بیشتر از رقم هاشمی با متوسط 

 18-29مترکمتر از رقم هاشمی و متوسط تعداد خوشه در الین جدید با دامنه سانتی 33-35اختالف 

عدد در کلیه مناطق بود. الین جدید و رقم هاشمی از نظر  12-13م هاشمی با دامنه عدد بیشتر از رق

طوری که در کلیه مناطق مورد بررسی الین تعداد دانه در خوشه اختالف زیادی را نشان دادند، به

جدید از نظر تعداد دانه در خوشه نسبت به رقم هاشمی برتری داشت. طول دوره رشد از زمان 

 118-120روز و در رقم هاشمی بین  193-112مرحله رسیدن کامل در الین جدید بین بذرپاشی تا 

(. تمامی کشاورزان مناطق مورد بررسی زودرس بودن الین جدید در کنار مقاومت 1روز بود )جدول 

دانستند آن نسبت به ورس و دارا بودن کیفیت پخت مطلوب را از خصوصیات بارز این رقم می

 (.1300مکاران، پور و هقلی)اله
 

 دوطرفه tرقم هاشمی با استفاده ازآزمون جدید و  رقم دوی صفات مختلف دربهمقایسه میانگین دو -0جدول

 صفات
اشتباه معیار رقم  ±میانگین

 جدید گیالر

اشتباه معیار  ±میانگین

 رقم هاشمی
  tمقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 احتمال

عملکرد دانه الین 

 جدید با رقم هاشمی
5/439±0/36 4/1±0/14 4/43* 3 /9 021 

ارتفاع بوته الین جدید 

 با رقم هاشمی
110/5±2/10 141±30 -8/03** 3 /9 004 

تعداد خوشه الین 

 جدید با رقم هاشمی
19/25±0/48 12/75±0/25 10/07** 3 /9 002 

تعداد دانه الین جدید 

 با رقم هاشمی
101/25±13/19 84/75±10/87 4/07* 3 /9 027 

رشد الین طول دوره 

 جدید با رقم هاشمی
108±1/96 122/25±2/39 -4/42* 3 /9 022 

 درصد 1و  5دار در سطوح احتمال * و ** به ترتیب معنی
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 توجيه اقتصادي -3
کننده و از فاکتورهای مهم و کلیدی در پذیرش یک رقم جدید، سلیقه و نگرش کشاورز، مصرف

تواند منجر به توسعه کشت و تمایل بازار به جایگزینی و توسعه الین جدید شود. بازار است که می

توان نسبت به استقبال آن از طرف بنابراین، باتوجه به خصوصیات کمی و کیفی رقم جدید، می

تحت ن استان گیالاز اراضی شالیزاری هکتار هزار  109شالیکاران و تجار امیدوار بود. در حال حاضر، 

چنانچه در یک فرآیند تدریجی با آشنا نمودن بازار تولید و  .باشدمیکشت رقم غالب و بومی هاشمی 

هزار هکتار( از  38درصد ) 29عنوان رقم، فقطجدید به الینمصرف برنج رقم جدید پس از معرفی 

 د شلتوکجدید اختصاص یابد، افزایش عملکر کشت الین بهشالیزارهای استان گیالن 

تن برنج سفید نسبت به رقم بومی هاشمی  21799-37959تن معادل  38999-57999بین 

در یک هکتار با استحصال برنج سفید  عبارت دیگر درآمد حاصل از کشت رقم هاشمیباشد. بهمی

که میلیون تومان است، درحالی 19-59تومان بین  29999کیلوگرم از قرار کیلویی  2599-2999

کیلوگرم از قرار  3129-3099صل از کشت رقم جدید در یک هکتار با استحصال برنج سفیددرآمد حا

میلیون تومان خواهد بود. در واقع افزایش درآمد ناشی از  8/13 - 5/58هزار تومان بین  15کیلویی 

کشت رقم جدید در یک هکتار با در نظر گرفتن قیمت کمتر )اگرچه از نظر کیفیت پخت مشابه ارقام 

میلیون تومان  8/3 -5/8باشد( معادل تر نیز میلی است و نسبت به آنها مقاوم به ورس و زودرسمح

 (.1300پور و همکاران، قلیخواهد بود )اله
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 منابع
(. 1303. )یعل ،یمحمد و لطف ،یمحمد د،یحم ثابت،یعیشف ترا،یم کتا،ی اکبر،یپور، مهرزاد.، شکوفه، علقلیاله -

 11برنج کشور.  قاتیکشاورزان. انتشارات موسسه تحق یاصالح مشارکت قیپرمحصول برنج از طر یهانیاصالح ال

 صفحه.

(. 1305. )گرانیمحمدرضا و د زاده،یفرزاد، عل ،یدیمج دون،یپاداشت، فر مسعود؛ ،یمهرزاد.،کاوس پور،یقلاله -

 صفحه. 71برنج کشور.  قاتی. انتشارات موسسه تحقیرانیا یبرنج با منشا ارقام بوم دیرقم جد النه،یگ

 هی(. تجز1305. )گرانیو د ترایم کتا،ی د،یحم ثابت،یعیشف د،یمج ،ینحو ؛یعل ،یمهرزاد.، محدث پور،یقلاله -

 13برنج کشور.  قاتی. انتشارات موسسه تحقالنیبرنج در استان گ یحاصل از اصالح ارقام محل یهانیال یداریپا

 صفحه.

. گرانیو د اکبریشکوفه، عل دون،یپاداشت، فر م،یمر ،یچالشترینیمسعود، حس ،یمهرزاد.، کاوس پور،یقلاله -

 صفحه. 32برنج کشور.  قاتینج. انتشارات موسسه تحقبر یآنام حاصل از اصالح ارقام محل دی(. رقم جد1307)

. گرانیمحمدرضا، دواتگر، ناصر و د ،یزدانیمسعود،  ،یکاوس م،یمر ،یچالشترینیمهرزاد.، حس پور،یقلاله -

 صفحه. 53برنج کشور.  قاتیبرنج. انتشارات موسسه تحق یحاصل از اصالح ارقام محل الریگ دی(. رقم جد1300)

. انتشارات وزارت جهاد 1303-1301 یسال زراع یجلد اول محصوالت زراع ،یآمارنامه کشاورز (.1307) نام،یب -

 اطالعات.  یدفتر آمار و فناور ،یو اقتصاد یزیرمعاونت   برنامه ،یکشاورز

. انتشارات وزارت جهاد 1303-1307 یسال زراع یجلد اول محصوالت زراع ،ی(. آمارنامه کشاورز1300. )نامیب -

 اطالعات.  یدفتر آمار و فناور ،یو اقتصاد یزیرمعاونت   برنامه ،یکشاورز

(. رش، رقم 1308. )گرانیفرزاد و د ،یدیمج دون،یپاداشت، فر د،یمج ،یشاپور، نحو ،یعبداله رضا،ی.، علترنگ -

 یبازتاب تات، کشاورز ینامه اثربخشکشت در شمال کشور. فصل یپخت مطلوب برا تیفیبرنج با ک دیجد

 .0-19(: 3) یکشاورز جیآموزش و ترو قات،ی.  سازمان تحقانینبدانش

پخت مطلوب. انتشارات موسسه  تیفی)گوهر( با ک SA13Rپرمحصول برنج  نی(. ال1301. )دیحم ،یدرست -

 صفحه. 11برنج کشور.  قاتیتحق

دی کادوس. ( با نام پیشنها1مطلوب )الینباکیفیت رقم جدید برنج (. معرفی 1382. )نیسروش، حس رحیم -

 صفحه.31انتشارات موسسه تحقیقات برنج کشور.

مشابه. انتشارات  ییآب و هوا طیو مناطق با شرا النیرقم خزر در گ ی(. معرف1332محمدصالح. ) ،یمحمدصالح -

 )رشت(. النیگ یعیو منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحق

مشابه.  ییآب و هوا طیطق با شراو منا النیدر گ درودیرقم سپ ی(. معرف1333محمدصالح. ) ،یمحمدصالح -

 )رشت(. النیگ یعیو منابع طب یکشاورز قاتیانتشارات مرکز تحق

برنج در  یداریو پا یسازگار ی(. بررس1381محمدصالح. ) ،یمهرزاد و محمدصالح پور،یقل.، الهدیمج ،ینحو -

 .1-12: 18. نهال و بذر النیمناطق مختلف استان گ

- Bhattacharya., K. R. (2011). Rice quality: A guide to rice properties and analysis. 
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 ي تحقيقات برنج كشورهاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال )گان(نويسنده  عنوان

 1302 فاطمه حبیبی ی برنجهای کیفی دانهگیری ویژگیهای آزمایشگاهی اندازهروش 0

 1302 فرزاد مجیدی شناسی، خسارت و کنترل(خوار نواری برنج )شناسایی، زیستکرم ساقه 2

 1302 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 1303 و همکارانمجید نحوی  مراحل فنولوژی برنج 0

 1303 پور و همکارانقلیمهرزاد اله در شرایط استان گیالن برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی 5

 1303 حبیبی و همکاران فاطمه 3317 ایزو روش اساس بر برنج یدانه در آمیلوز میزان گیریاندازه روش اصالح 6

 1303 فریدون پاداشت و همکاران بیماری سیاهک دروغی برنج 7

 1303 و همکاران نیافرامرز علی ی موسسه تحقیقات برنج کشورنامهمعرفی 8

 1303 فرزاد مجیدی آن کنترل هایروش و برنج اینقطهتک یپروانه 9

 1303 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 01

 1301 گر و همکارانناصر دوات راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 00

 1301 و همکاران فریدون پاداشت های قارچی در برنجزهرابه 02

 1301 واحدحسن شکری برنج کشت در مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 03

 1305 محسن قدسی و همکاران ( در گیاه برنجRGAسازی توسعه سریع نسل )ومیب 00

 1305 پور و همکارانتیمور رضوی تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 05

 1305 فریدون پاداشت و همکاران رانیبرنج ا یهاقارچ ونیکلکس 06

 1305 مسعود کاوسی های شالیزارین در خاکگیری آهای عصارهپتاسیم در خاک و روش 07

 1305 الهیار فالح و همکاران ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 08

 1305 پورقلیمهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 09

 1303 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیالنه 21

 1303 احمد رمضانی و ارقام برنج لنجان های محلیتوده 20

 1303 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آنکارعلل، عالئم و راه، کمبود روی 22

 1303 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 1303 مجید ستاری و همکاران های اصالحی برنجدستورالعمل ملی کدگذاری الین 20

25 
)اولین گزارش خسارت در مزراع برنج  ای برنجار قهوهخوپره برگمعرفی شب

 شمال ایران(
 1303 طبری و همکارانمهرداد 

 1303 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

 1303 طبری و همکارانمهرداد  شناسی و کنترل()زیست  Succinea putrisخوار برنج حلزون گیاهچه 27

 1307 و همکاران ار فالحالهی اکولـــوژی برنــــج 28

 1307 همکارانحبیبی و  فاطمه استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج 29
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 ي تحقيقات برنج كشور )ادامه(هاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال نويسنده )گان( عنوان

 1307 سرشیلفرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آنکرم سبز برگ 31

 1307 شهرام محمودسلطانی های کشت برنجیه روی در سیستمتغذ 30

 1307 پور و همکارانعلیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

 1307 رضا اسدی خرابیکشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات گل 33

 1307 عاصفه لطیفی تاثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنج 30

 1307 همکاراناکبر عبادی و علی تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج 35

 1308 ناهید فتحی و همکاران دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج مازندران 36

 1308 همکارانبیژن یعقوبی و  های هرزکید بر مدیریت علفتأمروری بر کشت مستقیم برنج با  37

38 
اده از تله نوری و درجه حرارت موثر روزانه برای تعیین زمان مناسب استف

 خوار نواری برنجساقه
 1308 سرشیلفرزاد مجیدی

 1308 الهیار فالح  بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و راهکارهای مقابله با آن شوریتاثیر تنش  39

 8130 همکاران پور وقلیمهرزاد اله آنام، رقم جدید برنج 01

 1308 عبدالعلی گیالنی یکاربرنج در روش خشکه دیتول تیریدم 00

 1308 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام 02

 1308 همکارانبیژن یعقوبی و  زاریواش در شالهرز مهاجم سلعلف تیریو مد یشناسستیز 03

 1300 پور و همکارانقلیمهرزاد اله )گیالنه، رش و آنام(دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج  00

05 
 طیبه جعبه نشاء در شرا ازیبرنج بدون ن زهیمناسب کشت مکان یپرورش نشا

 کرونا روسیو وعیش

بهمن امیری الریجانی و 

 همکاران
1300 

 0130 همکاران و اکبر عبادیعلی اصول و مبانی ایمنی کار در آزمایشگاه زیست فناوری 06

 1300 علیرضا کیانی و همکاران روش کشت مستقیم در بستر خشک )استان گلستان(دستورالعمل تولید برنج به 07

08 
 دیتأک با) برنج در بالست یماریب به مقاومت جادیا و کنترل تیریمد یراهکارها

 (یمولکول یهاکیتکن بر

و مریم حسینی چالشتری 

 همکاران
1300 

09 
عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری )اقلیم د تریتیکاله بهدستورالعمل فنی تولی

 گرم و مرطوب(
 1300 اله یوسفی و همکارانروح

 1300 همکاران ناهید فتحی و های تشخیص خلوص و کیفیت ارقام برنجروش 51

 1300 علی مومنی و همکاران طلوع، رقم جدید پرمحصول، مقاوم به بالست و کیفی برنج 50

 1300 رحمان عرفانی و همکاران « تیسا» ، رقم جدید برنج یمل زراعدستورالع 52

 1300 علی مومنی و همکاران « طلوع» ، رقم جدید برنج یدستورالعمل زراع 53

 1199 و همکاران دهرفاطمه فرح خأل عملکرد برنج و عوامل زراعی موثر بر آن 50

 1199 دسلطانیشهرام محمو گوگرد، عنصری تاثیرگذار بر گیاه برنج  55

 1199 بیژن یعقوبی های جایگزینکشکش شالیزار و معرفی علفترین علفحذف بوتاکلر، پرمصرف 56
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 ي تحقيقات برنج كشور )ادامه(هاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال نويسنده )گان( عنوان

 1199 علیرضا ترنگ "رش"دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج  57

 1199 و همکاران شهرام سلطانی دانه( سازیغنی و محصوالت رشد )بهبودمصرفکمبا عناصر  بذر رتیماپیش 58

 1199 کوملهعباس شهدی تولید برنج سالم و ارگانیک فنیدستورالعمل  59

 1199 و همکاران مرتضی نصیری مدیریت فنی تولید محصول برنج 61

 1199 و همکاران مریم خشکدامن های مبارزه با بیماریج و راهعوامل مؤثر بر بیماری سوختگی غالف برگ برن 60

 1199 و همکارانشهرام سلطانی  برنج در خزانه یاهچهگ یهخاک خزانه و تغذ یهایژگیو 62

 1199 و همکاران پورقلیمهرزاد اله رقم جدید برنج گیالر 63
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