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 مقدمه -9
درصد پروتئین  20درصد انرژی،  22 ی کننده ها انسان است که تامین برنج غذای اصلی میلیون

تر  در بیش. کنندگان در کشورهای مختلف آسیايی است درصد چربی در رژيم غذايی مصرف 3و 

های مطلوب  برنج، تولید و بهبود ارقام پرمحصول جديد با دارا بودن ويژگی ی کننده کشورهای تولید

آمار سازمان  اساس بر. شود نیاز محسوب می ها يک پیش کیفیت پخت، مقاومت به آفات و بیماری

میالدی، سطح زير کشت و تولید شلتوک در  2001-2012های  ، طی سال(فائو)کشاورزی  خواربار

میلیون تن  595میلیون هکتار و  152درصد از 2/1و  2/0 هترتیب با متوسط نرخ رشد ساالن جهان به

اری از متوسط متوسط عملکرد نیز با برخورد. میلیون تن رسیده است 220میلیون هکتار و  163به 

بدين ترتیب . رسیده است 2012کیلوگرم در هکتار در سال  4410درصد به  يک ی نرخ رشد ساالنه

مورد بررسی، سطح زير کشت شلتوک در جهان تقريباً ثابت بوده و  ی شود که طی دوره مالحظه می

 .افزايش يافته است در واحد سطح، تولید آن با افزايش عملکرد

 يکعنوان  به یطی،مختلف مح يطدر شرا یعوس اریاز سازگ یضمن برخوردار ايرانی یارقام محل

 یپخت و بازارپسند یفیتباال بودن ک. يندآ یبه حساب م یاصالح یها یتجمع يجادمنبع با ارزش در ا

 ی و عارضه یماریبه ب یتحساس ین،يپا یدارقام با وجود تول ينمهم کشت ايل از دال ارقام مذکور

 ی شده الزم به ذکر است که ارقام اصالح. باشد یها م استان يرسا یو حت یطق شمالدر منا یدگیخواب

باال و مقاومت نسبت به بیماری بالست،  عملکردرغم  اند، علی که تاکنون معرفی شده حصولپرم

رقابت با ارقام بومی  در( کیفیت پخت بويژه)  دانه ضعف خصوصیات کیفی ديررس بودن و دلیل هب

تری خريداری  رو با استقبال کم در بازار مواجه و به قیمت نازل اين اند و از نداشته توفیق چندانی

از طرف ديگر، بحران آب و پیامدهای ناشی از کمبود آن، مشکل ديگری است که در . شوند می

آبی  نیاز. خیز شده است شدن سطح زيرکشت ارقام پرمحصول در مناطق برنج های اخیر باعث کم سال

تر بوده و به همین دلیل  پرمحصول ديررس نسبت به ارقام محلی زودرس بیش ی شده اصالحدر ارقام 

های اخیر مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته بودند از نظر  ای که به نوعی در سال شده ارقام اصالح

و  سزودر ی شده اصالحيابی به ارقام  دست ،بنابراين. ای نشان دادند کاهش قابل توجه ،سطح زيرکشت

قرار تحقیقاتی  های که دارای خصوصیات مناسب پخت باشند در اولويت برنامهمشابه ارقام محلی 

 (.1393، همکارانپور و  قلی اله) دارند

های مختلف تحقیقاتی  منظور تولید و معرفی ارقام جديد برنج، فعالیت های گذشته، به طی سال

محمدصالحی، )، سپیدرود (1362صالحی، محمد)انجام شد که منجر به معرفی ارقامی مثل خزر 

 و ( 1391درستی، )، گوهر (1352سروش،  رحیم)، کادوس (1351ان، همکارنحوی و )درفک  ،(1366
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رقم گیالنه حاصل از تالقی . در استان گیالن شده است( 1395ران، همکاپور و  قلی اله)رقم گیالنه 

خوابیدگی و  ی تر، مقاوم به عارضه رشد کم ی رهبوجی و صالح با دارا بودن طول دو برگشتی رقم آبجی

معرفی و مورد استقبال  1395تر با کیفیت پخت مشابه ارقام محلی، در سال  بیش ی عملکرد دانه

بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان (. 1392ران، همکاپور و  قلی اله)کشاورزان قرار گرفت 

و  650، 100ترتیب  به 1392و  1396، 1395زراعی  زيرکشت رقم گیالنه طی سه سال  گیالن سطح

 (.1392نام،  بی)هکتار بود  1000

در راستای اصالح ارقام جديد و مشابه ارقام محلی ايرانی، رقم جديد آنام طی يک فرآيند زمانی 

تن در هکتار،  5/5 ی با متوسط عملکرد دانه رقم جديد. معرفی شد 1392ساله اصالح و در سال  15

 20متر و میزان آمیلوز  سانتی 100عدد، ارتفاع بوته  132پر  ی گرم، تعداد دانه 5/2دانه وزن صد

و پاکوتاه محسوب شده و از ( روز 102)درصد، ضمن برتری نسبت به والدين خود جزء ارقام زودرس 

همانند خزانه الين مذکور در  زنی بذور جوانه. باشد کیفیت پخت مشابه ارقام محلی ايرانی برخوردار می

و  يابد خوبی استقرار می ساير ارقام محلی از سرعت بااليی برخوردار بوده و بعد از نشا در زمین اصلی به

 .کند های هرز جلوگیری می علف ی ين ترتیب از رشد و توسعهه اب

 

 آنام رقم والدين -2
م محلی صالح به عنوان والد مادری و رق ی شده رقم آنام حاصل تالقی ساده بین رقم اصالح

صالح، حاصل تالقی ساده بین رقم وارداتی از  ی شده رقم اصالح. باشد هاشمی به عنوان والد پدری می

های کوتاه و سفید، ارتفاع بوته  وجود ريشک. باشد و رقم خزر می (IR39385-20-1-2-1-2) ايری

بلند  ی طول دانهخوابیدگی بوته، مقاومت به بیماری بالست، زودرسی،  ی مناسب و مقاومت به عارضه

پذيری عمومی بااليی برای  متوسط از خصوصیات بارز رقم صالح بوده و دارای ترکیب ی و عملکرد دانه

دارای میزان آمیلوز بااليی بوده و از کیفیت پخت مطلوبی صالح رقم . باشد صفات مهم زراعی می

ورزان و بازار مصرف واقع همین دلیل بعد از معرفی چندان مورد استقبال کشا برخوردار نیست و به

کیفیت برنج ايرانی همانند ارقام محلی ديگر  از ارقام خوش اما در مقابل، رقم محلی هاشمی. نشد

پايینی است و با دارا بودن راندمان تبديل باال و میزان آمیلوز متوسط جزء ارقام  ی دارای عملکرد دانه

کنندگان از  باال و استقبال مصرفپخت فیت بازار مناسب، کی. آيد رس به حساب می زودرس تا میان

رقم محلی هاشمی با وجود تمامی معايب آن، از داليل کشت رقم هاشمی در سطح زيادی از دو 

در راستای تداوم معرفی ارقام جديد با (. 1393، همکارانپور و  قلی اله)باشد  استان شمالی کشور می

 رشد، جمعیت اصالحی ی رتفاع بوته و طول دورهدارا بودن خصوصیات ارقام محلی و با هدف کاهش ا
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ای  تشکیل و با استفاده از روش اصالحی شجره 1353صالح در سال × حاصل از تالقی هاشمی 

 (. 1شکل )پنج ساله انجام شد  ی های پاکوتاه و زودرس طی يک دوره گزينش الين
 

 

 

 3ها طی دو سال در  رزيابی آنالين امیدبخش جديد انتخاب و با ا 13، تعداد مذکوراز تالقی 

ها مورد  نسبت به ساير الين یبا عملکرد و پايداری باالتر ،RI1830-12 مکان، الين جديد با کد

منظور تعیین میزان کود  زراعی به های به الين مذکور پس از ارزيابی در آزمون. گزينش نهايی واقع شد

هت آشنايی کشاورزان با چگونگی زراعت و ترويجی ج-تراکم مناسب بوته و آزمايش تحقیقی ،مصرفی

. کشاورزی معرفی شد ی به جامعه 1392آن با رقم هاشمی تحت عنوان رقم آنام در سال  ی مقايسه

اند متمايز  رقم آنام دارای خصوصیات مهمی است که آن را از ساير ارقامی که تاکنون معرفی شده

ال بودن کیفیت پخت در کنار عملکرد قابل قبول، شباهت زياد اين رقم به ارقام محلی و با. نمايد می

ساختار رقم مذکور از نظر . رار گیردزيادی قپاکوتاهی و زودرسی آن باعث شده است که مورد توجه 

 است و همانند آن اهیرقم دمس بخصوص یرانيا یرقم محل هیشب اریبس یو مورفولوژ یظاهر
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 اتیخصوص ی سهيمقا. (1396، همکارانپور و  قلی اله) باشد یم رنگ اهیکوتاه و س یها شکير یدارا

از نظر ارتفاع  رقم جديد از آن است که یحاک یا و مزرعه ینیمشاهدات ع نیو همچن یمختلف زراع

به صورت  آنام رقم دیپخت برنج سف. دارد رايج یبا ارقام محل یریتفاوت چشمگ دنیبوته و زمان رس

. برخوردار است یخوب اریپخت و خوراک بس تیفیکته و آبکش و مصرف آن نشان داد که از ک

پور و  قلی اله) باشد یعطر و طعم م یدارا یبعد از پخت نرم بوده و مانند ارقام محل ديجد رقم همچنین

 .(1392، همکاران

 

 مقايسه رقم هاشمی و آنام -3
، رودسر، فومن)رقم جديد آنام به همراه رقم بومی هاشمی در پنج شهرستان استان گیالن 

نتايج حاصل از ارزيابی . شددر مزارع کشاورزان پیشرو کشت (( و سنگر خمام)، رشت (اسالم)تالش 

نشان داد که رقم جديد در شهرستان  اين مناطقخصوصیات مهم زراعی رقم جديد و رقم هاشمی در 

تار تن در هک 5/4با ( سنگر)ترين و در شهرستان رشت  تن در هکتار بیش 6با عملکرد ( خمام)رشت 

مام و رقم محلی هاشمی در دو شهرستان خ ی عملکرد دانه. ترين میزان عملکرد دانه را داشت کم

. تری برخوردار بود تن در هکتار بود که نسبت به رقم جديد از عملکرد کم 5/3سنگر يکسان و برابر با 

نسبت به رقم تن در هکتار بود که  965/4رقم جديد در شهرستان رودسر برابر با  ی عملکرد دانه

عملکرد  نیز در شهرستان فومن. تری برخوردار بود از عملکرد بیش( تن در هکتار 550/3)هاشمی 

تر از رقم محلی هاشمی بود و در شهرستان تالش  تن در هکتار بیش 25/1رقم جديد به میزان  ی دانه

تن در هکتار بود  500/4و  510/5جديد و رقم هاشمی به ترتیب برابر با  رقم ی عملکرد دانه( اسالم)

نتايج نشان داد که در تمامی . تر از رقم هاشمی بود که در اين منطقه نیز عملکرد رقم جديد بیش

تر از رقم  تن در هکتار بیش 355/5±235/0 رقم جديد با متوسط عملکرد ی ها عملکرد دانه شهرستان

 ی مورد بررسی، ارتفاع بوته مناطق ی در کلیه. تن در هکتار بود 220/4±321/0هاشمی با متوسط 

ترين اختالف به  ترين و بیش تر از رقم هاشمی بود که کم کم،متر سانتی 32-42جديد با اختالف  رقم

متوسط تعداد خوشه در الين جديد با . و رودسر بود( خمام)ترتیب مربوط به دو شهرستان رشت 

پور  قلی اله)مناطق بود  ی عدد در کلیه 12-14 ی تر از رقم هاشمی با دامنه بیش ،عدد 15-20 ی دامنه

رقم جديد و رقم هاشمی از نظر تعداد دانه در خوشه اختالف زيادی را نشان (. 1396، همکارانو 

مناطق مورد بررسی رقم آنام از نظر تعداد دانه در خوشه نسبت به رقم  ی طوری که در کلیه دادند، به

جديد بین  رقمرسیدن کامل در  ی رشد از زمان بذرپاشی تا مرحله ی طول دوره. هاشمی برتری داشت

 (.1جدول )روز بود  115-125روز و در رقم هاشمی بین  104-100
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 مقايسه میانگین دو به دو صفات مختلف در الين جديد و رقم هاشمی درپنج شهرستان مختلف -9جدول 

 دو طرفه tبا استفاده از آزمون  

 صفات
 باه معیاراشت ±میانگین 

 رقم آنام

 اشتباه معیار ±میانگین 

 رقم هاشمی
 مقدار

t 
 سطح احتمال درجه آزادی

 022/0 4 409/3* 220/4±321/0 355/5±235/0 عملکرد دانه رقم آنام با رقم هاشمی

 6/140±166/1 2/95±222/1 ارتفاع بوته رقم آنام با رقم هاشمی

**

 225/20

- 

4 000/0 

 000/0 4 633/10** 2/13±324/0 4/19±400/0 رقم هاشمی تعداد خوشه رقم آنام با

102/24** 4/104±503/1 2/139±449/2 تعداد دانه رقم آنام با رقم هاشمی   4 000/0 

طول دوره رشد رقم آنام با رقم 

 هاشمی
549/2±1/100 552/1±6/121 **495/6- 4 003/0 

 درصد 1و  5دار در سطوح احتمال  به ترتیب معنی** و * 

 

ای همراه بوده  های قابل توجه های اخیر کشت مستقیم برنج در بستر غرقاب با موفقیت در سال

ارقام . باشد های هرز می خسارت علف های اين روش کشت، خوابیدگی و يکی از نگرانی. است

مطلوبی برای کشت  ی دلیل تحمل به ورس ممکن است گزينه بخش به های امید شده و الين اصالح

آمیز کشت مستقیم برنج در موسسه تحقیقات برنج  دلیل حصول نتايج موفقیت به. باشندمستقیم 

آبکنار انزلی  ی میدانی در منطقه های آزمايش (رقم آنام) RI18430-12کشور با الين در دست معرفی 

طبق نظر  .شداجرا  کیلوگرم بذر در هکتار 100با مصرف  در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع

، میزان محصول حدود چهار است کرده کشت میطور مداوم رقم هاشمی در اين مزرعه  ، که بهکشاورز

کیلوگرم در  5250که عملکرد رقم آنام در سیستم کشت مستقیم به میزان  تن بوده است، در حالی

آبکنار انزلی فاقد ورس و استقرار  ی های سست و شنی منطقه رقم جديد در خاک .هکتار برآورد شد

کش کانسیل  های هرز، دو علف برای کنترل علف. يکنواخت بود آن در مزرعه سريع و ی هاولی

تجاری در هکتار و  ی گرم ماده 150به میزان ( های غرقاب هفته قبل از بذرپاشی در کرت يک)

هرز با استفاده از  دو تا سه برگی علف ی چهار هفته پس از بذرپاشی در مرحله)کش نومینی  علف

تجاری در هکتار استفاده  ی گرم ماده 250میزان  به( شده و بدون غرقاب های زهکشی رتسمپاش در ک

 95-100نظرسنجی انجام شده در پنج شهرستان مختلف حاکی از آن بود که رقم جديد آنام. شد

رقم جديد . خوابیدگی مقاوم است ی درصد نسبت به عارضه 100درصد شبیه به ارقام محلی بوده و 

اندازی مناسبی دارد  ها را به خوبی پرکرده و سايه ريع و مناسب خود، فواصل بین بوتهبه علت رشد س

تمامی کشاورزان مناطق مورد بررسی در . نمايد های هرز جلوگیری می و به اين ترتیب از رشد علف

 نظر داشتند و اين صفت در کنار مقاومت آن نسبت به ورس را يکی از  جديد اتفاق رقمزودرس بودن 

 



 8/ پور و حسینی چالشتری قلی اله                                                                                                       

 

 

کند  رقم جديد آنام سبزينگی خود را تا زمان برداشت حفظ می. دانستند خصوصیات بارز اين رقم می

رقم جديد بلند بوده و بعد  ی طول دانه. باشد بسیار مناسب می( زايی راتون)و از اين نظر برای وارويش 

 ،(اديبی از تالش آقای)يکی از کشاورزان   به گفته. از پخت، ری باالتری نسبت به رقم هاشمی دارد

سال، اولین رقمی است که مورد استقبال کشاورزان قرارگرفته و در بازار جايگاه  45رقم جديد بعد از 

 . مناسبی خواهد داشت
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 منابع 
. 1392. کاوسی، مسعود، مجیدی، فرزاد، يزدانی، محمدرضا و شرفی، ناصر ،.پور، مهرزاد قلی اله  -

 62. انتشارات موسسه تحقیقات برنج کشور. آنام رقم جديد برنج حاصل از اصالح ارقام محلی

 .صفحه

کاوسی، مسعود، مجیدی، فرزاد، يزدانی، محمدرضا، شرفی، ناصر و  ،.پور، مهرزاد قلی اله  -

 ريهنش. ايرانی بومی ارقام ژنتیکی زمینه با برنج جديد رقم گیالنه،. 1392. ثابت، حمید شفیعی

  .222-259(: 2) 2باغی  و زراعی گیاهان در تحقیقاتی های يافته ترويجی -علمی

. کاوسی، مسعود، مجیدی، فرزاد، يزدانی، محمدرضا، شرفی، ناصر و ديگران ،.پور، مهرزاد قلی اله -

انتشارات . در مزارع کشاورزان استان گیالن( RI18430-12)ارزيابی الين جديد برنج . 1396

 .صفحه 22. قات برنج کشورموسسه تحقی

 .يزدانی، محمدرضا و مجیدی، فرزاد، فريدون، پاداشت، مسعود، کاوسی، ،.مهرزاد پور، قلی اله  -

 موسسه انتشارات .گیالن استان کشاورزان مزارع در( گیالنه)جديد برنج  الين ارزيابی .1395

  .صفحه 22 .کشور برنج تحقیقات

لطفی، و محمد ، محمدی حمید،، ثابت شفیعی میترا،، يکتا اکبر، شکوفه، علی ،.پور، مهرزاد قلی اله -

انتشارات . های پرمحصول برنج از طريق اصالح مشارکتی کشاورزان اصالح الين .1393.علی

 .صفحه 41. موسسه تحقیقات برنج کشور

انتشارات وزارت جهاد . 1394-1395آمارنامه محصوالت زراعی در سال زراعی . 1396نام،  بی  -

 .رزی، معاونت برنامه ريزی و اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطالعاتکشاو

. با کیفیت پخت مطلوب( گوهر) SA13R الين پرمحصول برنج. 1391. درستی، حمید  -

 .صفحه 44. انتشارات موسسه تحقیقات برنج کشور

با نام ( 4الين )مطلوب  باکیفیت  رقم جديد برنج  معرفی. 1352. رحیم سروش،حسین  -

  .صفحه34.انتشارات موسسه تحقیقات برنج کشور. هادی کادوس پیشن

معرفی رقم خزر در گیالن و مناطق با شرايط آب و هوايی . 1362. محمدصالحی، محمدصالح -

 (.رشت)انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیالن . مشابه

اطق با شرايط آب و معرفی رقم سپیدرود در گیالن و من. 1366. محمدصالحی، محمدصالح  -

 (.رشت)انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیالن . هوايی مشابه

بررسی سازگاری و . 1351. پور، مهرزاد و محمدصالحی،محمدصالح قلی ، اله.نحوی، مجید  -

 .1-12: 15نهال و بذر . پايداری برنج در مناطق مختلف استان گیالن
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 قيقات برنج كشوري تح هاي موسسه ليست نشريه
 

شماره 

 نشريه
 سال (گان)  نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

 5000 1392 فاطمه حبیبی ی برنج های کیفی دانه گیری ويژگی های آزمايشگاهی اندازه روش 9

 5000 1392 فرزاد مجیدی (شناسی، خسارت و کنترل شناسايی، زيست)خوار نواری برنج  کرم ساقه 2

 5000 1392 مريم خشکدامن کتريايی برگ برنجبیماری سوختگی با 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و

 پور قلی مهرزاد اله
1393 5000 

5 
 برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی

 در شرايط استان گیالن

پور و  قلی مهرزاد اله

 محمدصالح محمدصالحی
1393 5000 

6 
 روش اساس بر برنج ی دانه در آمیلوز میزان گیری اندازه روش اصالح

 6642 ايزو
 5000 1393 حبیبی و همکاران فاطمه

 بیماری سیاهک دروغی برنج 7
 فريدون پاداشت و

 سمیه داريوش
1393 5000 

 ی موسسه تحقیقات برنج کشور نامه معرفی 8
نیا، مهدی  فرامرز علی

 جالئیان، آتوسا فرحپور
1393 --- 

 5000 1393 فرزاد مجیدی آن نترلک های روش و برنج ای نقطه تک ی پروانه 1

 5000 1393 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 91

 راهنمای ارزيابی مزارع برنج خسارت ديده 99
 گر و ناصر دوات

 شهريار بابازاده
1394 5000 

 5000 1394 و همکاران  فريدون پاداشت های قارچی در برنج زهرابه 92

 5000 1394 واحد حسن شکری برنج کشت در  مصرف عناصرکم برگی تغذيه یتاهم 93

 5000 1395 محسن قدسی و همکاران در گیاه برنج( RGA)سازی توسعه سريع نسل  بومی 94

 تبديل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 95
 پور و تیمور رضوی

 شهريار بابازاده
1395 5000 

 رانيبرنج ا یها رچقا ونیکلکس 96
 فريدون پاداشت و

 سمیه داريوش
1395 5000 

 5000 1395 مسعود کاوسی های شالیزاری گیری آن در خاک های عصاره پتاسیم در خاک و روش 97

 ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 98
 الهیار فالح و

 محمد محمديان
1395 5000 

 5000 1395 پور قلی الهمهرزاد  گیالنه، رقم جديد برنج 91

 5000 1396 پور و همکاران قلی مهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جديد برنج، گیالنه 21

 5000 1396 احمد رمضانی های محلی و ارقام برنج لنجان توده 29

 5000 1396 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آن کار علل، عالئم و راه، کمبود روی 22
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شماره 

 هنشري
 سال (گان) نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

 5000 1396 بیژن يعقوبی کوتولگی برنج و مديريت آن 23

 5000 1396 مجید ستاری و همکاران های اصالحی برنج دستورالعمل ملی کدگذاری الين 24

25 
 ای برنج خوار قهوه پره برگ معرفی شب

Rivula sericealis 
 (نج شمال ايراناولین گزارش خسارت در مزراع بر)

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 زيست)

طبری و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5000 

 5000 1392 و ناهید فتحی الهیار فالح اکولـــوژی برنــــج 28

 استفاده از روش میلگارد در ارزيابی خواص حسی برنج 21
حبیبی و کبری  فاطمه

 طلب تجددی
1392 5000 

 5000 1392 سر شیل فرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آن کرم سبز برگ 31

 5000 1392 شهرام محمودسلطانی های کشت برنج تغذيه روی در سیستم 39

 5000 1392 پور و همکاران علیرضا نبی جدر اصالح برنالقايی کاربرد جهش  32

33 
کشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات 

 خرابی گل
 5000 1392 رضا اسدی

 5000 1392 عاصفه لطیفی تاثیر پاربويل بر خصوصیات تبديل و کیفیت برنج 34

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

 دهر فرح
1392 5000 

36 
دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج 

 مازندران
 5000 1395 ناهید فتحی و همکاران

37 
های  کید بر مديريت علفتأمروری بر کشت مستقیم برنج با 

 هرز
 5000 1395 بیژن يعقوبی و مريم رجبیان

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

 خوار نواری برنج زمان مناسب ساقه
 5000 1395 سر شیل فرزاد مجیدی

31 
بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و  تاثیر تنش شوری

  راهکارهای مقابله با آن
 5000 1395 الهیار فالح

 آنام، رقم جديد برنج 41
مريم  پور و قلی مهرزاد اله

 حسینی چالشتری
1395 5000 

 

ی تحقيقات برنج كشور مکاتبه نموده یا با  توانند به آدرس موسسه مي  رید نشریهمندان به خ عالقه

؛ 553داخلي    493-33514455: تلفن: ی تماس شماره. ی موسسه تماس حاصل فرمایند مسئول كتابخانه

 493-33514459: دورنگار


