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 مقدمه -1
 یمهم جهان است که غذا یمحصول زراع نیپس از گندم، دوم ،.Oryza sativa L برنج، اهیگ

در جهان حدود  اهیگ نیکشت ا ری. سطح زکندیم نینفر را در جهان تأم اردیلیاز دو م شیب ازیمورد ن

 ونیلیم 745سخت( حدود  یبرنج با پوسته ی)دانه شلتوک برنج انهیسال دیهکتار و تول ونیلیم 154

با  رانیا .(2015،  2؛ فائو2013،  1نامی)ب باشدیحدود پنج تن در هکتار م تن و متوسط عملکرد آن

تن در هکتار نقش مهمی در تأمین غذای  9/4 دیکشت برنج و میانگین تول ریهزار هکتار سطح ز 622

( 1394 ،و همکاران ی)عبد برنج در سال لوگرمیک 36توجه به سرانه مصرف  مردم ایران دارد. با

برنج به کشور وارد  یتوجهقابل ریرو به ناچار هر ساله مقاد نیاز ا باشدیکامل کشور نم ازین یجوابگو

 د،یتول شیافزا یبرا یمتعدد یراهکارها ،یشمال یها. با محدود شدن کشت برنج به استانشودیم

 به یابیدست ی. براباشدیمپرمحصول  دیارقام جد یها اصالح و معرفاز آن یکیخواهد بود که  روشیپ

انجام گرفت. که  یادیز یهاتالش مطلوب، تیفیک یقبول و دارا قابل عملکرد برنج با دیرقم جد

× 3آمل» یخالص منتخب از تالق نیال کی نیب زشیکه از آم سایرقم ت دیتالش تول نیحاصل ا

ر د یوالد پدر وانعن( به37632A نی)ال 3یریمنتخب از ا نیال کیو  یعنوان والد مادربه« (نامی)ب

بعد کشت نسل اول و اداره  به سال . از آنشد یتنکابن معرف یرودیش دیبرنج شه قاتیتحق ستگاهیا

رقم  نیشد. ا بوته، انجاممناسب تک یهایژگیو یبر مبنا یابه روش شجره کیحال تفک در یهانسل

( و با ارتفاع روز 95تا برداشت  ی)از نشاکار ارقام زودرس وتن در هکتار، جز 5/7عملکرد  نیانگیبا م

 یماریمتحمل و به ب یتا حدودنواری برنج خوار به آفت ساقه نی. همچنشودیمتوسط محسوب م

غالف( متحمل  ی)سوختگ تیبال تی( و شبرالی)ژ طوقه یدگیپوس یماریمقاوم و به ب بالست نسبتاً

در  سایبذر ت زنی. جوانهباشدیم شکیبلند و بدون ر یهابلند، دانه یهاخوشه یرقم دارا نیاست. ا

 یبه خوب یاصل نیبرخوردار بوده و بعد از نشاء در زم ییاز سرعت باال یارقام محل ریخزانه همانند سا

 اریبس تیفیصورت کته و آبکش را دارا بوده و از کپخت به تیآن قابل دی. برنج سفابدییاستقرار م

 ،یو محدث ی)عرفان باشدیم یوبطعم خ وعطر  ینرم و دارا زیبرخوردار است. بعد از پخت ن یخوب

1397.) 
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 مراحل كاشت -2

 ماده سازي زمين اصلیآ-2-1

دار یک انوسیله گاوآهن برگردهپس از اینکه برنج برداشت شد، در فصل پاییز ب شخماولین 

 های هرز،مان سبب پوسیده شدن بقایای برنج و علفطرفه یا دیسک انجام شود. شخم در این ز

های مخوار و فربرگرداندن مواد آلی به خاک و قطع چرخه زیستی آفات مختلف برنج از جمله ساقه

روز  30ی ال 20شخم حدود شود. دومین در شالیزار می های هرزگذران عوامل بیمارگر و علفزمستان

 روز لی پنجاسه شخم سومین ( و فروردیناوایل اخر اسفند یا او) ی عمود بر شخم اولقبل از نشاکار

 صاف مالًصلی کاتا زمین اه شود. عملیات تسطیح بالفاصله بعد از آن انجام شدانجام  نشاکاریقبل از 

 .شودو مسطح 

 تهيه بذر براي خزانه -2-2

 سبک و سنگين كردن بذر -2-2-1

ن بذر عبارتی سبک و سنگین کرداقص یا بهکردن بذرهای سبک، چروکیده و ن جدا به منظور

لول آب کار بهتر است بذرها در ظرفی حاوی محشود. برای ایندرصد اقدام می 15در محلول نمک 

ر شده شناو شده، بذرهای سبک در سطح آب نمک قرار داده شوند. بعد از قرارگیری در محلول آماده

 هایاز خسارت نمک، بذر برای جلوگیری شوند.نشین میو بذرهای سنگین و سالم در ظرف ته

گیرند. آماده یمشده سنگین و سالم بالفاصله با آب شیرین به دفعات مورد شستشو قرار  آوریجمع

 :ه از دو روش زیر انجام شودتواند با استفادکردن محلول آب نمک می
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اخل ظرف آنقدر نمک مرغ تازه داخل ظرف آب قرار داده و به آب ددر روش اول یک عدد تخم -الف

حلول قرار گیرد، که ماندازه یک سکه دو ریالی بیرون از مرغ به شود تا سطح تخماضافه می

 دهنده مناسب بودن غلظت محلول نمک است.نشان

شود. چنانچه مقادیر کیلوگرم نمک در نظر گرفته می 5/1ب لیتر آ 10هر  در روش دوم به ازای -ب

 ان نسبت تهیه خواهد شد.زیادتری مد نظر باشد به هم

 در آب معمولی ولرم خيساندن بذر -2-2-2

ی ساعت در آب معمولی ولرم با دما 24مدت کردن بذرهای پوک، بذرهای سالم بهپس از جدا

ریک گراد قرار داده شوند. این کار سبب جذب بهتر آب توسط بذر و تحدرجه سانتی 45حدود 

د که در های مختلف بذر خواهد شای احتمالی موجود در قسمتهها و باکتریزنی اسپور قارچجوانه

 (.1397، همکاران)خسروی و  روندمرحله بعدی با ضدعفونی مناسب از بین می

 بذری ضدعفون -2-2-3

 كشحلول قارچمضدعفونی در  -2-2-3-1

ات های مناسب و مورد تأیید سازمان حفظ نباتکشتوان از یکی از قارچبرای ضدعفونی بذر می

 به شرح ذیل استفاده کرد:

 در هزار 3درصد با غلظت  80یرام ت -یوفانات متیلت -الف

 در هزار 2درصد با غلظت  75اربوکسین تیرام ک -ب

 لیترمیلی 330درصد به مقدار  15مین تریف -ج

 لیترمیلی 200درصد، 5/0سلست  -د

 شوند.کیلوگرم بذر توصیه می 100شده باال برای  مقادیر یاد

 75)پودر وتابل  یرامت-کش کاربوکسیندر هزار از قارچ 2عنوان مثال برای تهیه محلول به

ده شده لیتر آب حل شود این میزان محلول آما 150کش در گرم از این قارچ 300(، مقدار درصد

ش خیسانده شده از قبل در محلول قارچک هایکیلوگرم بذر مناسب است. سپس بذر 100برای 

هم زده نگهداری شوند و در مدت ضدعفونی بذر در قارچکش چند بار خوب بهساعت  24مدت به

 شود.

 صورت بذرمالیضدعفونی به -2-2-3-2

 کش معدنی و مسیدر این روش ضدعفونی بذر خیس داده شده بدون آب اضافی با پودر قارچ

خوبی هت بشود. الزم هسانجام می کیلوگرم بذر 100گرم قارچکش برای  130نوردوکس به میزان 

 کشتوان قارچ. برای آغشته شدن و پخش یکنواخت، میشودکش مورد نظرآغشته با قارچ هاهمه بذر
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افی میزان کنحو مناسب طی چند مرحله پاشید و بهبه هاپاش معمولی ریخته و روی بذررا در نمک

 (. 1397، همکاران)خسروی و  شودو سپس به گرمخانه منتقل م زد هبه

 سازي خزانههآماد -2-3

 صورت جوی وسازی کامل محل خزانه، خزانه بهپس از انجام شخم اول، دوم و سوم و آماده

 متریسانت 25 – 30ها و عرض جوی 20/1 – 5/1ها عرض پشته کهیطوربه شود،آماده میای پشته

یکنواختی سطح ها بستگی به طول پشتهباشد. فروردین می 20الی 5و بهترین زمان تهیه خزانه  باشد

باشد. کود مورد نیاز برای می متریسانت 5متر و ارتفاع پشته از سطح خاک جوی  10-15خزانه حدود 

رم کیلوگ 3کیلوگرم فسفات تریپل و  3و  کیلوگرم کود اوره 4ود حدمترمربع خزانه  200-250هر 

دار شده را جوانه ایهگرم در مترمربع از بذر 50ها حدود باشد. در سطح پشتهسولفات پتاسیم می

 هایخل جوابتدا آب فقط در داها کنیم. الزم به ذکر است برای حفظ رطوبت سطح پشتهبذرپاشی می

های رگبمشاهده زردی در ین با همچن ها را آبیاری نمود.توان پشتهمی صورت نیازقرار دارد و در

 2-3ها به ارتفاع پشته یاریاز آب گرم در مترمربع کود اوره را پس 10-20مقدار  ها،گیاهچهپایینی 

یزش رروز( در غروب قبل از  2مدت )حداقل به و مسدود نمودن ورودی و خروجی آب متریسانت

مدت کوتاه و را حتی به یصورت استفاده از پوشش نایلونی، هواده در .کنیمیم شبنم به خزانه اضافه

ن رقم همچنین بستر خزانه ای .میدهیم با سطح کم در هوای خنک در جهت عکس وزش باد انجام

ندن و ک آسانی صورت گیردهای عمیق باید خوب آماده شود تا ریشه دوانی بهدلیل داشتن ریشهبه

د نه طی چنی روزابعد از هوادهپوشش نایلونی را  ،یک هفته قبل از کندن نشاهانشاها نیز آسان باشد. 

 .دنتا نشاها به محیط بیرون عادت نمایداشته برروز 

 براي ماشين نشاكارجعبه نشاء تهيه  -2-4

 با کود مورد استفاده برای جعبه راابتدا خاک سازی جعبه نشا برای بذرپاشی، جهت آماده

 یهاینیو در س شودو سپس الک نموده حیوانی یا گیاهی پوسیده و شیمیایی خوب مخلوط 

 هایگاه بذرباشد. آن هاینیس سطح خاک یکنواخت و قالب کهینحوبه ریخته شود یکیپالست

تعداد  شود.ی میدار به ازای هر سینی بذرپاشگرم بذر جوانه 150-200میزان به هشد دارجوانه

کیلوگرم در  40مقدار بذر حدود  باعدد  200-250ازای هر هکتار حدود به ءنشا یهاینیسمناسب 

روش هبی جلوگیری از فساد برا جعبه و خاک جعبهدر این روش  ضرورت دارد تا. باشدمیهکتار 

ود سرک آبیاری، هوادهی، پاشیدن کی زراعی در خزانه شامل هاد. مراقبتشوضدعفونی  مناسب

 .شوددر طول مرحله داشت از خزانه انجام  جعبهازای هر گرم به 3میزان به
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 مان مناسب نشاكاريز -2-5

ر اوایل د. از این رو خزانه دباشروزه می 35الی  30سن مناسب نشاء برای این رقم حدود 

 د.فروردین آماده تا امکان کاشت نشاء در دهه اول اردیبهشت فراهم شو

 اصله مناسب كاشتف -2-6

 20×25ه مناسب کاشت در سیستم نشاء دستی عدد و فاصل 3-4تعداد نشاء در هر کپه 

متر و سانتی 30×12ه هزار بوته در هکتار و در نشای مکانیز 220- 250متر ویا تراکم حدود سانتی

 غربی باشد. -صورت شرقیهجهت کاشت ب
 

 مراحل داشت -3

 ي هرز در خزانه و زمين اصلیهاعلفناسب مديريت م -3-1

کرده و  ها را آبگیریهرز در خزانه، چند روز قبل از بذرپاشی در خزانه، کرتجهت مدیریت علف

کتار( برای کنترل گرم در ه 100-125) سیللیتر در هکتار( و کان 75/1) کش پرتیالکلرسپس از علف

کانسیل  گرم در هکتار( برای کنترل جگن استفاده شود. البته 60) سوروف و بن سولفورون متیل

 این ها دارد. بهتر است دو تا چهار روز سطح خزانه با آب حاویقدرت کنترل خوبی روی جگن

شی ها عملیات بذرپاکشی بستر پشتههها غرقاب بماند سپس آب آن خالی شده و پس از مالکشعلف

کار هبرا قبل از کاشت نشاء در زمین اصلی  هاکشمکانیزه کشاورزان علف صورت گیرد. در کشت

نشاکاری  روز بعد از 7تا  5ها کشبرند، درحالیکه در روش انتقال نشای دستی بهتر است علفمی

توان های هرز در زمین اصلی و در طول رشد نشاء میمصرف شود. همچنین در صورت مشاهده علف

لیتر در هکتار( و یا میلی 250) لیتر در هکتار(، نومینی 10-12مقدار )به کش پروپانیلاز علف

هفته بعد از نشاکاری در  3تا  2صورت پس رویشی لیتر در هکتار( بهمیلی  65-100وید )کلین

 .(1387)یعقوبی،  شند، استفاده نمودگی بابر 2-5هرز در مرحله  هایکه علفصورتی

 )كوددهی( ديريت مناسب تغذيهم -3-2

مواد  میزان وعوامل مختلفی از جمله بافت خاک، شرایط آب و هوایی میزان کود مصرفی برنج به

فتن توان با انجام آزمون خاک و با در نظر گرآلی موجود در خاک بستگی دارد. بنابراین، می

 ای مناطقیعیین نمود. بر، میزان کود شیمیایی مورد نیاز را تکشور تحقیقات برنج های مؤسسهتوصیه

 100همراه کیلوگرم کود اوره به 200-250توان از که امکان آزمون خاک وجود نداشته باشد می

ود پتاس استفاده نمود. تمامی کود فسفات و ککیلوگرم  100-150کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و 

 شد سازی زمین به خاک داده خواهدهوره و سولفات پتاس همراه آخرین مرحله آماددرصد ا 60-50

 



 8 /و همکاران عرفانی                                                                                                                    

 

 

وره و پتاس در مرحله حداکثر ادرصد کود  25-30شود. عنوان کود پایه در نظر گرفته میکه به

 زنی و بقیه کود اوره در مرحله ظهور خوشه مصرف شود.پنجه

 خشکی دادن -3-3

دام به روز بعد از نشاکاری اق 30الی 25سمی خاک، حدود  برای تهویه و کاهش تجمع مواد

نیاز شدید برنج به آب  لیدلروز قبل و بعد از ظهور خوشه به 15اما  قطع آب تا حد ترک مویی نمایید

 .نباید اقدام به قطع آب نمود

 خوارساقه آفتمبارزه با  -3-4

ی( یولوژیکبمکانیکی، فرمونی و  )فیزیکی، های غیرشیمیاییخوار از روشساقه آفتبرای کنترل 

شود. ی)اول و دوم( استفاده م های فنی مؤسسه تحقیقات برنج کشور برحسب نوع کشتطبق توصیه

 30ار به مقددرصد  4توان از گرانول پادان صورت ضرورت برای کنترل شیمیایی این آفت می در

زنی له پنجهگرم در هکتار در مرحکیلو 20مقدار درصد به 2/0کیلوگرم در هکتار یا گرانول ریجنت 

ترل از به کنو نی خوار قرار گیردساقه آفتاستفاده نمود. چنانچه این رقم در مرحله زایشی مورد حمله 

)عمواقلی  شود لیتر در هکتار استفاده 5/1مقدار شیمیایی داشته باشد از محلول سمی فنیتروتیون به

 (.1383طبری، 

 بارزه با بيماري بالستم -3-5

 در شرایط مگر پاشی ندارد.و نیازی به سم باشدیمقاوم به بالست مدر شرایط عادی این رقم 

های کش توان از قارچغیر معمول که شرایط حادی برای بروز بیماری ایجاد شود که دراین صورت می

)خسروی  دکر ادهاستفگرم در هکتار(  160) )نیم کیلوگرم در هکتار( و یا ناتیو توصیه شده مانند بیم

 (.1397و همکاران، 
 

 برداشت -4
ه طول دور .ها رسیده باشددرصد خوشه 90-95که گیرد محصول موقعی صورت می برداشت

 .باشدروز می 95الی  92تا برداشت حدود  ءرسیدگی این رقم از کاشت نشا
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 نمایش مزرعه الیت تیسا -1شکل 
 

 رتون و كشت مجدد رقم تيسا -5
داشت ل و برصورت رعایت به موقع تاریخ کاشت او باشد دره اینکه این رقم زودرس میباتوجه ب

 رد.د دازایی در این رقم وجوتوان به کشت مجدد اقدام نمود. همچنین پتانسیل رتونموقع میبه

 

 هاي برنج تيساويژگی -6

 
 کیفی زراعی

 مترمیلی 9/7 سفید طول دانه برنج روز 95 طول دوره رشد )از نشاکاری تا برداشت(

 ارتفاع بوته
115-112 

 مترسانتی
 مترمیلی 95/1 عرض دانه برنج سفید

 درصد 6/65 راندمان تبدیل مترسانتی 20×25 فاصله کاشت

 گچی ندارد وضعیت گچی عدد 17 تعداد پنجه در هر کپه

 مترمیلی 1/14 طول دانه پس از پخت کامل وضعیت خروج خوشه از غالف

 8/6 دمای ژالتینه شدن سبز بوته رنگ پایه

 درصد 9/21 میزان آمیلوز کاهی روشن رنگ شلتوک

 مترمیلی 6/37 غلظت ژل ریشکبدون وضعیت ریشک

 خوب عطر و طعم ندارد ریزش دانه
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 هافات و بيماريمقاومت به آ -6-1

 مقاوم نسبتاً      خوارآفت ساقه

 مقاوم نسبتاً       بیماری بالست

 متحمل      اری پوسیدگی طوقهبیم

 متحمل    )سوختگی غالف( بیماری شیت بالیت
 

 عملکرد و اجزاي آن -6-2

 کیلوگرم در هکتار 7000- 8000    عملکرد شلتوک

 گرم 9/29    وزن هزار دانه

 عدد هم ثبت شده است( 400)البته تا  عدد 191  تعداد کل دانه در خوشه

 عدد 151  تعداد دانه بارور در خوشه

 عدد40  تعداد دانه پوک در خوشه

 مترسانتی 30     طول خوشه
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 شوري تحقيقات برنج كهاي موسسهليست نشريه

شماره 

 شريهن
 سال )گان(نويسنده  عنوان

قيمت 

 )تومان(

 5000 1392 فاطمه حبیبی ی برنجهای کیفی دانهگیری ویژگیهای آزمایشگاهی اندازهروش 1

 5000 1392 فرزاد مجیدی شناسی، خسارت و کنترل(خوار نواری برنج )شناسایی، زیستکرم ساقه 2

 5000 1392 کدامنمریم خش بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و

 پورقلیمهرزاد اله
1393 5000 

5 
 برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی

 در شرایط استان گیالن

پور و قلیمهرزاد اله

 محمدصالح محمدصالحی
1393 5000 

6 
 روش اساس بر برنج یدانه در آمیلوز میزان گیریاندازه روش اصالح

 6647 ایزو
 5000 1393 حبیبی و همکاران فاطمه

 بیماری سیاهک دروغی برنج 7
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1393 5000 

 ی موسسه تحقیقات برنج کشورنامهمعرفی 8
نیا، مهدی فرامرز علی

 جالئیان، آتوسا فرحپور
1393 --- 

 5000 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل هایروش و برنج اینقطهتک یپروانه 9

 5000 1393 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 10

 راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 11
 گر وناصر دوات

 شهریار بابازاده
1394 5000 

 5000 1394 و همکاران فریدون پاداشت های قارچی در برنجزهرابه 12

 5000 1394 واحدحسن شکری برنج کشت در رفمص عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 13

 5000 1395 محسن قدسی و همکاران اه برنج( در گیRGAسازی توسعه سریع نسل )بومی 14

 تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 15
 پور وتیمور رضوی

 شهریار بابازاده
1395 5000 

 رانیبرنج ا یهاقارچ ونیکلکس 16
 پاداشت و فریدون

 سمیه داریوش
1395 5000 

 5000 1395 مسعود کاوسی های شالیزاریگیری آن در خاکهای عصارهپتاسیم در خاک و روش 17

 ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 18
 الهیار فالح و

 محمد محمدیان
1395 5000 

 5000 1395 پورقلیمهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 19

 5000 1396 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیالنه 20

 5000 1396 احمد رمضانی جانهای محلی و ارقام برنج لنتوده 21

 5000 1396 شهرام محمودسلطانی آن های مقابله باکارعلل، عالئم و راه، کمبود روی 22
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 نج كشور )ادامه(ي تحقيقات برهاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال نويسنده )گان( عنوان

قيمت 

 )تومان(

 5000 1396 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 5000 1396 مجید ستاری و همکاران های اصالحی برنجدستورالعمل ملی کدگذاری الین 24

25 
 ای برنجخوار قهوهپره برگمعرفی شب

Rivula sericealis 
 ین گزارش خسارت در مزراع برنج شمال ایران()اول

طبری و مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5000 

 5000 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 5000 

 5000 1397 و ناهید فتحی الهیار فالح ـــجاکولـــوژی برنـ 28

 استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج 29
حبیبی و کبری  فاطمه

 طلبتجددی
1397 5000 

 5000 1397 سرشیلفرزاد مجیدی نآخوار برنج و کنترل کرم سبز برگ 30

 5000 1397 شهرام محمودسلطانی های کشت برنجتغذیه روی در سیستم 31

 5000 1397 پور و همکارانعلیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

33 
کشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات 

 خرابیگل
 5000 1397 رضا اسدی

 5000 1397 عاصفه لطیفی تاثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنج 34

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

 دهرفرح
1397 5000 

36 
دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج 

 مازندران
 5000 1398 ناهید فتحی و همکاران

37 
های کید بر مدیریت علفتأمروری بر کشت مستقیم برنج با 

 هرز
 5000 1398 بیژن یعقوبی و مریم رجبیان

38 
 عیینتتله نوری و درجه حرارت موثر روزانه برای استفاده از 

 خوار نواری برنجزمان مناسب ساقه
 5000 1398 سرشیلفرزاد مجیدی

39 
بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و  شوریتاثیر تنش 

  راهکارهای مقابله با آن
 5000 1398 الهیار فالح

 آنام، رقم جدید برنج 40
مریم  پور وقلیمهرزاد اله

 نی چالشتریحسی
1398 0005 

 5000 1398 عبدالعلی گیالنی یکاربرنج در روش خشکه دیتول تیریدم 41

 5000 1398 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام 42

43 
واش در هرز مهاجم سلعلف تیریو مد یشناسستیز

 زاریشال
 8000 1398 بیژن یعقوبی و زهرا حضرتی
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 نج كشور )ادامه(ي تحقيقات برهاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال نويسنده )گان( عنوان

قيمت 

 )تومان(

 8000 1399 پور و همکارانقلیمهرزاد اله م(دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج )گیالنه، رش و آنا 44

45 
ه به جعب ازیبرنج بدون ن زهیمناسب کشت مکان یپرورش نشا

 کرونا روسیو وعیش طیدر شرا نشاء

بهمن امیری الریجانی و 

 همکاران
1399 8000 

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

 کردرستمی
1399 8000 

47 
روش کشت مستقیم در بستر دستورالعمل تولید برنج به

 خشک )استان گلستان(
 8000 1399 علیرضا کیانی و همکاران

48 
 یماریب به مقاومت جادیا و کنترل تیریمد یراهکارها

 (یمولکول یهاکیتکن بر دیتأک با) برنج در بالست

مریم حسینی چالشتری، 

 مجتبی کردرستمی
1399 8000 

49 
عنوان کشت دوم در دستورالعمل فنی تولید تریتیکاله به

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

 مریم حسینی چالشتری
1399 8000 

 8000 1399 پورناهید فتحی، علیرضا نبی وص و کیفیت ارقام برنجهای تشخیص خلروش 50

 جطلوع، رقم جدید پرمحصول، مقاوم به بالست و کیفی برن 51
علی مومنی، مهرداد 

 طبریعمواقلی
1399 8000 

 8000 1399 و همکاران عرفانیرحمان  « تیسا» ، رقم جدید برنج یدستورالعمل زراع 52
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