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 مقدمه -9
جه به نقش و اهمیتی که عنصر سیلیس در گیاهان دارد، اما هنوز به عنوان یک عنصر با تو

های غذایی و کودی وجود ندارد، ضروری مورد توجه قرار نگرفته و در فرمولاسیون استاندارد محلول

که مستندات علمی تاکید بر اثر مثبت سیلیس بر رشد تعدادی از محصولات زراعی از جمله حالی در

(. میزان جذب عنصر 1391فلاح،  ؛1995، همکاران، نیشکر، گندم، خیار و غیره را دارد )ماتسو و برنج

تر از نیتروژن است و ممکن است تا پنج برابر نیتروژن هم باشد ولی سیلیسیم توسط گیاه برنج بیش

نج بنابراین مصرف کود سیلیکاته در زراعت بر .(1995مرز بین ضرورت آن اندک است )مارشنر، 

ضروری است ولی برای برنج یکی از  به نسبتمتداول نیست. سیلیسیم برای بعضی از گیاهان عنصر 

درصد  21تا  11خشک ساقه و برگ برنج به مقدار  یکه در مادهطوری هعناصر اساسی و پرنیاز بوده ب

برنج، میزان  یتن دانه 5(. مطالعات نشان داده است که به ازای هر 1391سیلیسیم وجود دارد )فلاح، 

، 155، پتاسیم 251اساس کیلوگرم در هکتار به شکل زیر است: سیلیسیم  برداشت عناصر غذایی بر

، 5/1، روی 7/1، منگنز 1 ، آهن5، گوگرد 21، کلسیم 25، کلر 25، منیزیم 35، فسفر 111نیتروژن

میزان برداشت شود طور که ملاحظه می(. همان1383)ملکوتی و کاووسی،  11/1و مس  12/1بور 

سیلیسیم در مزارع شالیزاری بسیار قابل توجه است. از طرفی سیلیسیم نقش مهمی نیز در راست 

برنج داشته و باعث افزایش ضریب نفوذپذیری نور در پوشش گیاهی برنج  یهای بوتهقامتی برگ

از طرف دیگر،  دهد.شود و در نتیجه مقاومت گیاه برنج نسبت به خوابیدگی )ورس( را افزایش میمی

(. سیلیسیم باعث 1391د )فلاح، شوتواند باعث افزایش راندمان فتوسنتزی گیاه برنج سیلیسیم می

ای، های قارچی نظیر سوختگی برگ یا سنبله، لکه قهوهافزایش مقاومت برنج نسبت به بیماری

، همکارانو شود )ساوانت خوار و زنجرک میسفیدک پودری، آلودگی بلاست و آفاتی نظیر ساقه

که مصرف کود سیلیکاته باعث افزایش ده تا پانزده  داده استنشان  یک تحقیق (. نتایج1997

نتیجه، مصرف کود سیلیکاته به صورت گرانول  شود. دردرصدی عملکرد برنج در اراضی شالیزاری می

به ور خلاصه طه (. بنابراین در این نشریه ب1391و مایع در زراعت برنج توصیه شده است )فلاح، 

عنصر سیلیسیم در خاک و گیاه برنج، نوع کود، میزان نیاز و زمان مصرف آن در  مواردی همچون

 .شده استزراعت برنج پرداخته 
 

 ميزان سيليسيم خاک  -2
، اقلیم، بافت خاک و نوع پوشش گیاهی دارد. در میزان سیلیسیم خاک بستگی به مواد مادری

غلظت (. 2111یابد )فلاح، خاک فراهمی سیلیسیم خاک افزایش می اراضی شالیزاری با غرقاب شدن

 گرم در کیلوگرم )استات سدیم یکیمیل 41 ،در خاک برای وقوع کمبود سیلیسیم  بحرانی سیلیسیم
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 هر چند ممکن است کمبود سیلیسیم .(1384)میرنیا و محمدیان،  است (4برابر  pHمولار بافری در 

شور وجود نداشته باشد ولی مصرف کود سیلیکاته باعث بهبود رشد گیاه در اراضی شالیزاری شمال ک

شود. چون با مصرف کود سیلیکاته، میزان سیلیسیم بافت برگ افزایش یافته و در نتیجه برنج می

خاطر افزایش هها در کانوپی گیاه شده و در نتیجه فتوسنتز کانوپی گیاه برنج بسبب عمود شدن برگ

ها نشان داد که میزان سیلیس خاک اراضی (. نتایج آزمایش1391یابد )فلاح، نفوذ نور بهبود می

(. شهدی 1383گرم در کیلوگرم خاک متغیر است )فلاح، میلی 111-175شالیزاری شمال کشور بین 

چابکسر )گیلانده( میزان فراهمی آن را  ی( با سنجش میزان سیلیسیم خاک منطقه1383کومله )

در کیلوگرم خاک گزارش نمود. با تدوام تک کشتی برنج در اراضی شالیزاری، گرم میلی 5/9درخاک 

خاک توسط گیاه برنج صورت گرفته و در نتیجه فراهمی آن در  یسیلیسیم قابل استفاده یتخلیه

 (.1383یابد )شهدی کومله، خاک کاهش می
 

 حد بحرانی ميزان سيليسيم برگ برنج -3
درصد کاهش یابد در واقع گیاه برنج با کمبود  پنجبرنج از  م بافت برگیچنانچه میزان سیلیس

( خواهد بود )میرنیا 1برنج نرم )شکل  یها افتاده و ساقهبرگ به طور معمولسیلیسیم مواجه شده و 

 (.1384و محمدیان، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  یمسمت چپ گیاه برنج با کمبود سیلیسیم و سمت راست گیاه برنج بدون کمبود سیلیس -8 شکل

 (1384 ان،یو محمد ایرنیم)
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اندازی مضاعف شده شوند و این امر موجب سایهها در اثر کمبود سیلیسیم نرم و افتاده میبرگ

هایی شود. افزایش شیوع بیماریو سبب کاهش فعالیت فتوسنتزی و در نتیجه کاهش عملکرد دانه می

 یهـنشان (Helminthosporium oryzaeای )( و لکه قهوهPyricularia oryzaeاز قبیل بلاست )

اده و ـای افتـهولید برگـموجب ت نیتروژنودهای ـمصرف ک دـرسظر میـبه ن ود سیلیسیم است.ـکمب

 کند.ها کمک میشدن برگ سیم به راست و مستقیمـلیـسی هـکالیـشود در حه )چروکیده( میـوارفت

دهد. های پر در خوشه را کاهش میعداد دانهمترمربع و ت در خوشه تعدادلیسیم، یسکمبود شدید 

 (.1384)میرنیا و محمدیان،  گیاهان مبتلا به کمبود سیلیسیم به ورس حساس هستند
 

 در گياه برنجميزان جذب و انتقال سيليسيم  -4

 به (H2SiO4) صورت منوسیلیسیلیک اسید و نیز اورتوسیلیسیلیک اسید سیلیس در گیاهان به

ما و شود. می ای جذبثیر فشار تعرقی ریشه از طریق جریان تودهات یوسیله و نیز بهانتشار  یوسیله

و جذب شده  کیلیشکل مونوسبه آوند آبکش  وندر سیلیکه س( بیان داشتند 2111) همکاران

بسته درصد(  11تا 2ای )طور گستردههمقدار سیلیسیم در کاه برنج ب .شودمی کنترل Lsi6 توسط ژن

باشد. میزان انتقال درصد می 6و  5بین  به طور معمول، اما رشدی گیاه برنج متغیر است یبه مرحله

برنج متغیر  یکیلوگرم در یک تن عملکرد دانه 111تا  51برنج بین گیاه و خروج سیلیسیم توسط 

کیلوگرم سیلیسیم توسط هر تن  81با فرض متوسط میزان خروج (. 1384)میرنیا و محمدیان،  است

کیلوگرم سیلیسیم در هکتار را  481تن در هکتار، حدود  6د دانه، محصول برنجی با عملکرد عملکر

)میرنیا و محمدیان،  ماندرسیدن در کاه باقی می یدرصد آن در مرحله 81کند که حدود جذب می

 خارج شده ازسیلیسیم اگر تنها دانه از مزرعه خارج شود و کاه به مزرعه برگردانده شود، (. 1384

باشد. سوزاندن کاه منجر به تلفات قابل توجه کیلوگرم در یک تن عملکرد دانه می 15مزرعه حدود 

از خاکستر حاصله  سیلیسیم های بزرگ سوزانده شود وشود مگر وقتی که کاه در کپهسیلیسیم نمی

 (.1384)میرنیا و محمدیان،  آبشویی شود
 

 عنوان كود برنج حاوي سيليسيم به يپوسته -5
سیلیسیم است )هی و  %21باشد که حاوی برنج پوشش سخت شلتوک برنج می یپوسته

تواند در زراعت برنج مورد استفاده قرار خاطر داشتن میزان سیلیسیم بالا میه( و ب2113، همکاران

رم در ـلوگـکی 5/1-1ا مصرف ـه بـرنج است کـب یوستهـاکستر پـها، تولید خکی از این روشـگیرد. ی

ن، همکارا)سیستانی و  های قوی و سالم برنج شده استگیاهچه تولیدمربع در خزانه باعث متر

 شود کهواحد  1تا  6/1 یخاک به اندازه pHباعث افزایش   تواندبرنج می  یپوسته (. خاکستر 1997
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اعث های موجود در خاک شده و بمواد آلی توسط میکروب یاین افزایش باعث بهبود میزان تجزیه

)سیستانی و  شودنیاز گیاه مانند نیتروژن می سازی بعضی از عناصر مورد تسریع در روند آزاد

 برنج و خاکستر آن به عنوانسبوس توان از میه ـدست آمده نشان داد که(. نتایج ب1997ن، همکارا

تولید ی درصد 11تا  5باعث افزایش سیمی استفاده کرد که آلی به جای کود شیمیایی سیلی یماده

 لانکاـسری ای درهـک آزمایش مزرعـهمچنین در ی کرد برنح شده است.و در نتیجه عملخشک  یماده

برنج در هکتار باعث افزایش تولید برنج به  یکیلوگرم خاکستر پوسته 741نشان داده شد که کاربرد 

 (.1978تن در هکتار شد )آمارسیری،  4/1تا  1میزان 
 

 بقاياي معدنی -6
های ذوب آهن و شیشه نیز به عنوان منابع های حاصل از کورهه از بقایای معدنی و نخالهاستفاد

ع کود سازی استفاده شده است. بقایای معدن یکودی در دنیا معرفی شده است که مصرف آن در صنا

( روی رقم 1393)همکاران و در آزمایشی توسط غلامی و  استدرصد سیلیسیم  22سواد کوه دارای 

کیلوگرم در هکتار مورد استفاده قرار گرفت و نشان داد  251در شرایط گلدانی به میزان هاشمی 

. میزان افزایش شودمیخوار و بهبود رشد و عملکرد برنج باعث افزایش تحمل گیاه برنج به کرم ساقه

، همکاران)غلامی و  )بدون مصرف سیلیس( ده درصد بود عملکرد در این آزمایش نسبت به شاهد

به  آلیهای یا خاک فقیرهای شالیزاری برای خاک توانمیهای سیلیکات کلسیم را نخاله(. 1393

 .(1384)میرنیا و محمدیان،  نمودمیزان یک تا سه تن در هکتار مصرف 
 

 كودهاي سيليکات گرانوله  -7
هستند که میزان مصرف  سیلیکات پتاسیمو سیلیکات کلسیم شامل  کودهای سیلیکات گرانوله

یکی از  گیتاز به .(1384کیلوگرم در هکتار متغیر است )میرنیا و محمدیان،  61-211بین  آن

درصد  31که حاوی  هکود سیلیکات پتاسیم تولید کرد استان گیلانواقع در  های خصوصیشرکت

 درصد پتاس است. 15و  (Sio2)سیلیس 
 

 كودهاي سيليکات مايع -8
تر موجود است. س وجود دارد ولی در بازار ایران کمدر بازار جهانی کودهای مایع حاوی سیلی

پاشی این در سمنان کود مایع حاوی سیلیسیم به بازار عرضه کرد که محلول شرکت خصوصییک 

باعث بهبود  ،در هزار 6و  4دهی به میزان زنی و قبل از گلرشدی حداکثر پنجه یکود در دو مرحله

 ملکرد گیاهدرصدی ع 11تا  5در نتیجه باعث افزایش  و کل شده  وزن خشک  و  پنجه افزایش تعداد
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 21اوی ـه شد و حـار تهران عرضن بازـگاه فـود در نمایشـن کـدانی شده است. ایـط گلـشرایبرنج در 

کود سیلیکات مایع  خصوصی مذکور در استان گیلان نیزشرکت همچنین سیلیسیم بود. د ـدرص

 .ه استو به بازار عرضه نمود هولید کرددرصد پتاس ت 11درصد سیلیس و  21حاوی 

 

 كود نانو سيليس -1
باشد در بازار جهانی کودهای نانو حاوی سیلیسیم عرضه شده است و عقیده بر این می گیبه تاز

، همکارانخاطر جذب سریع آن توسط گیاه، باعث بهبود رشد و عملکرد خواهد شد )لیو و هکه ب

های گیاه برنج در هزار کود نانوسیلیس باعث راست قامتی برگ پنجپاشی (. در آزمایشی محلول2119

زاده نمین و )حسین دار نبودخشک افزایش کمی یافت ولی معنی یشد و در نتیجه تولید ماده

 ست.ا تولید کود نانو سیلیس در کشور بالا یهزینه لازم به ذکر است(. 1393ن، همکارا
 

 ه در اراضی شاليزاريميزان و زمان مصرف كود سيليکات -91
نصف میزان توصیه شده در  .کننددر دو مرحله مصرف می به طور معمولکودهای سیلیکاته را 

زنی به صورت سرک مصرف حداکثر پنجه یزمین به صورت پایه و نصف دیگر در مرحله یزمان تهیه

ج، مقدار مصرف بین شود. بسته به میزان سیلیسیم کود، نوع خاک و توانایی جذب توسط گیاه برنمی

پایه و  یکیلوگرم در هکتار متغیر است. کود سیلیکات پتاسیم یا کلسیم در دو مرحله251-111

 شود.کیلوگرم در هکتار توصیه می 111حداکثر پنجه زنی به میزان 
 

 تاثير كود سيليکاته بر رشد و عملکرد برنج -99
اته از منابع بیان شده در بالا باعث که مصرف کود سیلیک ه استهای متعددی نشان دادآزمایش

های گیاه برنج در پوشش زنی، افزایش سطح برگ، راست قامتی برگافزایش ارتفاع گیاه، بهبود پنجه

خشک ناشی از بهبود فتوسنتز کانوپی و افزایش تحمل گیاه به آفات و  یگیاهی، افزایش تولید ماده

های شکل) شودمیدرصد  5-21بود عملکرد برنج بین نتیجه باعث به در های مهم برنج بوده وبیماری

 (. 1997، نهمکاراساوانت و  ؛1393ن، همکاراغلامی و  ؛1391فلاح،  ؛2111 ،( )فلاح1و جدول  3و  2

پر در خوشه  یتعداد دانهکاهش  و ارتفاعزایشی باعث کاهش  یعدم مصرف سیلیس در مرحله

 (. 1989ن، همکارا)ما و  یابدمیو در نتیجه عملکرد برنج کاهش  هشد

راندمان مصرف آب در گیاهان مبتلا به کمبود سیلیسیم به دلیل افزایش تلفات تعرق، کاهش 

 و در نتیجه سبب کاهش عملکرد برنج خواهد شد.  یابدمی
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های محیطی دارد و نتایج محققان نشان داد که باعث سیلیس نقش مهمی در مقاومت به تنش

های ذکر شده شوری شده و در نتیجه باعث بهبود عملکرد برنج در تنشکاهش اثر تنش خشکی و 

ضرورت های استان گیلان، گسترده روی خاک ی( با مطالعه1382) (. دواتگر1391)فلاح،  خواهد شد

های مصرف کودهای سیلیکاته در اراضی شالیزاری را خاطر نشان کرد و بیان داشت هر چند خاک

ای سیلیکاته فراوانی برخوردار هستند ولی میزان جذب آن توسط گیاه برنج هکانی زاری ازیاراضی شال

 کند. پایین است و در نتیجه در دراز مدت پایداری تولید برنج را محدود می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثیر مصرف سیلیس بر رشد گیاه برنج )میزان مصرف سیلیسیم در گلدان سمت چپ بر اساس مصرف  -9 شکل

 ار(کیلوگرم در هکت 251

 

 

 
 

  (T0)و شاهد ( T2)کیلوگرم در هکتار  251م به میزان یمصرف کود سیلیس -3 شکل

 کشاورز روستای فیروزکلای علیا آمل( یباس از کار در مزرعهت)اق
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های بلاست های سفید شده، درصد لکهخوشه اثر تیمار سیلیس بر میزان سیلیس برگ، درصد یمقایسه -8جدول 

 ( 1394ن، همکاراهای سوختگی غلاف و عملکرد شلتوک رقم طارم هاشمی )فلاح و و طول لکه
 ميزان سيليس

كيلوگرم در 

 هکتار

ميزان سيليس برگ 

)گرم در كيلو گرم 

 ماده خشک برگ(

درصد 

های خوشه

 سفيد شده

های درصد لکه

 بلاست

های سوختگي طول لکه

 غلاف )سانتيمتر(

 عملکرد شلتوک

 )گرم در كپه(

1 b5/59 a15/5 a19 /4 a9/01 b  19/31 

951 b5/41 a09 /5 b55/5 b10/03 b  05/33 

511 a8/881 b18/5 b5/5 b5 /09 a  19/08 

 به روش دانکن تفاوت آماری ندارند %5اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون در سطح احتمال 

 
کیلوگرم در هکتار کود سیلیکاته عملکرد رقم طارم هاشمی  511ای با مصرف عهدر آزمایش مزر

کیلوگرم بود، افزایش  5269کیلوگرم در هکتار بود و نسبت به شاهد که عملکرد معادل  5568معادل 
 یتر ناشی از افزایش تعداد دانهدرصدی در میزان عملکرد نشان داد و این افزایش عملکرد بیش 3/5

به هکتار، عملکرد در گلدان  1(. با تبدیل عملکرد گلدانی در جدول 1391شه بود )فلاح، پر در خو
 6561کیلوگرم در هکتار مصرف کود سیلیکاته معادل  511کیلوگرم و در تیمار  4961شاهد معادل 

هکتار کود سیلیکاته  کیلوگرم در 511تا  251کیلوگرم در هکتار خواهد بود. بنابراین با مصرف 
کیلویی کود  51 یدرصدی خواهیم داشت. اگر قیمت یک کسیه 24تا  5ش عملکرد بین افزای

دویست و پنجاه هزار تومان، علاوه بر کاهش  یسیلیکاته معادل پنجاه هزار تومان باشد با صرف هزینه
خوار، حداقل دویست تا پانصد کیلوگرم در هکتار شلتوک دفعات سمپاشی علیه بلاست و ساقه

 325و حداکثر  121درصدی راندمان تبدیل، حداقل  65تا  61داشت خواهد شد. با فرض تری بربیش
حداقل قیمت برنج طارم هاشمی را هشت  اگر آید ودست میهکیلوگرم برنج سفید رقم طارم هاشمی ب

 هزار تومان فرض کنیم معادل یک میلیون تا دو نیم میلیون تومان عاید کشاورز خواهد شد.
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 نابعم

تاثیر نانو سیلیس و عصاره  (.1393) .ا ،زاده نمین، م.، محمدپور س.، کیارستمی خ.، فلاححسین -

ریشه سوروف بر رشد رویشی طارم محلی. شانزدهمین همایش ملی برنج کشور. دانشگاه علوم 

 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان. -کشاورزی و منابع طبیعی ساری

بررسی و توانایی میزان جذب سیلیسیوم توسط ارقام مختلف برنج.   (.1383) .شهدی کومله، ع -

 ص33انتشارات موسسه تحقیقات برنج کشور )رشت(. شماره ثبت گزارش نهایی. 

بررسی وضعیت سیلیسیوم قابل جذب )ظرفیت سنجی( در شالیزارهای  (.1382) .دواتگر، ن -

 . 719/82ره ثبت گزارش نهایی گیلان. انتشارات موسسه تحقیقات برنج کشور )رشت(. شما

تاثیر منابع و مقادیر  (.1393) .م ،پورغلامی، ی.، درخشان شادمهری، ع.، غلامی، ا.، فلاح ا. و قلی -

خوار در رقم طارم هاشمی مختلف کود سیلیس بر رشد، عملکرد و میزان آلودگی به کرم ساقه

 ص. 53-64، 11ماره در گیاه برنج. نشریه دانش زراعت، سال پنجم، ش 843و لاین 

برنج. انتشارات معاونت  عملکرد و رشدی رو بر سیلیس مصرف ریتاثی بررس (.1383) .فلاح، ا -

 ص 15. 288/83 موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران )آمل(. شماره ثبت گزارش نهایی

برنج.  بررسی کاربرد کود سیلیکاته بر روی میزان شیوع آفات و بیماری مهم (.1391) .فلاح، ا -

انتشارات معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران )آمل(. شماره ثبت گزارش 

 ص 26. 41617نهایی

تاثیر سیلیس و نیتروژن  بر   (.1394) .فلاح، ا.، اسکو، ت.، خسروی، و.، رستمی درونکلایی، م -

ی در بهبود های تحقیقاتبلاست، سوختگی غلاف، کرم ساقه خوار و عملکرد برنج. مجله یافته

 23-31تولیدات گیاهان زراعی .شماره دوم سال اول. ص 
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. تغذیه متعادل برنج. ستاد برنج وزارت جهاد کشاورزی. (1383 ) .م ،کاووسی . وج .م ،ملکوتی -

 ص. 611انتشارات سنا. چاپ اول. 

 برنج، اختلالات عناصر غذایی، مدیریت عناصر غذایی، (.1384)م.  و محمدیان، .میرنیا، خ -

 ص. 436انتشارات دانشگاه مازندران، 
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 ي تحقيقات برنج كشورهاي موسسهليست نشريه

ي شماره

 نشريه
 سال )گان(نويسنده عنوان

قيمت 

 )تومان(

9 
کیفی های گیری ویژگیهای آزمایشگاهی اندازهروش

 ی برنجدانه
 1111 1392 فاطمه حبیبی

2 
شناسی، خوار نواری برنج )شناسایی، زیستکرم ساقه

 خسارت و کنترل(
 1511 1392 فرزاد مجیدی

 1111 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و 

 پورقلیمهرزاد اله
1393 2111 

5 
 برنج  یات برخی از ارقام محلیخصوص

 در شرایط استان گیلان

پور و قلیمهرزاد اله

 محمدصالح محمدصالحی
1393 1511 

6 
 بر برنج یدانه در آمیلوز میزان گیریاندازه روش اصلاح

 6647 ایزو روش اساس
 1511 1393 و همکاران حبیبی فاطمه

 بیماری سیاهک دروغی برنج 7
 فریدون پاداشت و 

 داریوشسمیه 
1393 2111 

 ی موسسه تحقیقات برنج کشورنامهمعرفی 8
نیا، مهدی فرامرز علی

 جلائیان، آتوسا فرحپور
1393 --- 

 2111 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل هایروش و برنج اینقطهتک یپروانه 1

 2111 1393 علیرضا علامه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 91

 ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده هنمایرا 99
 گر وناصر دوات

 شهریار بابازاده
1394 3111 

 3111 1394 و همکاران فریدون پاداشت های قارچی در برنجزهرابه 92

 3111 1394 واحدحسن شکری برنج کشت در مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 93

 3111 1395 محسن قدسی و همکاران رنجدر گیاه ب (RGA)سازی توسعه سریع نسل بومی 94

95 
تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از 

 آن

پور و شهریار تیمور رضوی

 بابازاده
1395 3111 
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ي شماره

 نشريه
 سال )گان(نويسنده عنوان

قيمت 

 )تومان(

 رانیبرنج ا یهاقارچ ونیکلکس 96
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1395 3111 

97 
گیری آن در های عصارهپتاسیم در خاک و روش

 های شالیزاریخاک
 3111 1395 مسعود کاوسی

 ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری  98
الهیار فلاح و محمد 

 محمدیان
1395 3111 

 

 

 

با  ه یای تحقيقات برنج كشور مکاتبه نمودبه آدرس موسسه توانندمي مندان به خرید نشریهعلاقه

؛ 993داخلي    183-33511159 تلفن: ی تماس:ی موسسه تماس حاصل فرمایند. شمارهمسئول كتابخانه

 183-33511158دورنگار: 
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