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  مقدمه

از انرژي روزانه مورد نیاز  که سهم زیاديسترتژیک در سبد غذایی است برنج یکی از محصوالت مهم و ا

افزایش تولید در واحد  ،و کاهش سطح زیر کشتت دهد. افزایش جمعیها را به خود اختصاص میانسان

وري از زمین و عوامل افزایش بهره ترینمهمکند. ارتقاي دانش کشاورزان از میناب ناپذیر سطح را اجت

-ي ملی و بینهاهمایشهاي مختلف انتقال تکنولوژي از جمله برگزاري با روش هاي مصرفی است کهنهاده

مردم نهاد با برنج ایران که یک سازمان  گیرد. انجمنمحصوالت یا موضوعات خاص انجام میالمللی براي 

هاي ملی برنج را به طور منظم و با هدف باشد، همایشز قشرهاي مختلف مرتبط با برنج میاعضاي پیوسته ا

هاي مختلف تخصصی به منظور حمایت از تولید پایدار برنج تقال آخرین دستاوردهاي تحقیقاتی در زمینهان

به مقامات  همایش، نامهي را در قالب توصیهمهم و کاربرد داخلی برگزار و پس از پایان هر همایش، نکات

 همایش قبلی، گزارشی از 17ا مروري بر . در این مقاله بنمایدارسال می مصوبات يعالی کشور جهت اجرا

  شود.ارائه می) 1397همایش ملی هیجدهم (سال هاي برنامه

 برگزار شدههاي  مروري بر همایش

خیز کشور در مرکز آموزش هاي برنجو مدیران استانبا حضور کارشناسان اولین همایش ملی برنج 

تشکیل شد.  1363ر سال د دهستانی کوچک، دور افتاده و محروم از استان سیستان و بلوچستان به نام بمپور

هاي گسسته بین محققین و رشتهو  یمها ترساري استانکنجردر این همایش سعی شد تصویري از وضعیت ب

 دانشگاه در هاباران گلوله زیر و عراق با تحمیلی جنگ بحبوحه در همایشدومین . داده شودمروجین پیوند 

 از .شد برگزار شیراز کشاورزي دانشکده در شیراز دانشگاه همکاري با سوم همایشو  اهواز چمران شهید

وز که هن عنوان دبیر همایش انتخاب کردند.ه ب مهندس جمیل علیزاده شایق را ،هال برنجیاو همایش همان

در مرکز آموزش کشاورزي  1373چهارمین همایش، مجددا در سال  .داردهم این وظیفه سنگین را بر عهده 

و با همکاري اداره کل کشاورزي مازندران در ساري  1374پنجم در سال  همایش ،بمپور در بلوچستان

وزش کشاورزي در مرکز آم اصفهان استان با همکاري اداره کل کشاورزي 1376ششمین همایش در سال 

 کاران از مناطق مختلف ایران برگزارنفر از مدیران، محققان، کارشناسان و برنج 200با حضور  وکبوترآباد 
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موسس و  هیأتدر همایش ششم، تشکیل انجمن برنج ایران توسط کشاورزان پیشنهاد شد که با تالش  .شد

همایش  نام این انجمن رسمیت یافت. 1379با مسئولیت مهندس جمیل علیزاده شایق سرانجام در اسفند 

و با  ش کشاورزي کرج درآن مرکزهفتم با همکاري وزارت جهاد کشاورزي، انجمن برنج ایران و مرکز آموز

 هشتمین تشکیل شد.  سان و محققین برنج، کارشناانعتگرنص ان،از مجموعه کشاورز فراگیرحضور جمعیت 

عضویت مدیران، کارشناسان، محققان، کشاورزان و کرج با  موزش کشاورزيآهمایش، مجددا در مرکز 

و  1380مدیره در سال  هیأتعمومی جهت انتخاب اعضاي  مجمعصنعتگران در انجمن برنج و با برگزاري 

نهمین و دهمین همایش ملی برنج به ترتیب در مرکز آموزش منابع طبیعی  .شدبرگزار  نفر 350با حضور 

با محوریت مصرف بهینه آب و بازرگانی برنج و دانشگاه گیالن (دیماه ) 1381کالر آباد مازندران (دیماه 

یازدهم، دوازدهم و  ها و هزینه تولید برگزار شد.محوریت کاهش ضایعات در شالیکوبی ) با1382

) با محوریت 1383(دیماه سازمان جهاد کشاورزي استان قزوین سیزدهمین همایش ملی برنج به ترتیب در 

) با محوریت 1385بابلسر (دیماه  _رات آن در کاهش هزینه تولید، دانشگاه مازندران مکانیزاسیون و اث

) با محوریت 1387هاي فراروي خودکفایی برنج و سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن (بهمن چالش

هاي چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم در همایش افزایش تولید و راهکارهاي خودکفایی برنج برگزار شد.

به ترتیب در اسفند فناوري  پژوهشکده ژنتیک و زیست -شگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري دان

جانبی، اقتصاد و بازرگانی هاي  با محوریت مهندسی و مدیریت شالیزار، صنایع تبدیلی و فرآورده 1389

ید اقتصادي و ارتقاء تولید پایدار و تولهاي  با محوریت برنج ایرانی سرمایه ملی، چالش 1391برنج، اسفند 

هاي فرآوري، خود اتکایی برنج ، با تاکید بر اقتصاد برنج، آب و چالشبا محوریت  1393بهره وري و بهمن 

هفدهمین همایش ملی برنج مجددا در  مقاومتی، بازرگانی برنج و آموزش، رسانه و فرهنگ برگزار شد.

) با عنوان 1395(بهمن  فناوري ژنتیک و زیستپژوهشکده  - دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري 

اي، طی، توسعه پایدار، گازهاي گلخانهپایداري تولید برنج، اقدام و عمل و با محوریت مسائل زیست محی

سازي و اقتصادي نمودن تولید برنج، د، تجارت ملی و جهانی برنج، برندهاي تولیهاي برنج، چالشآالینده

هاي مکانیزه کردن برنج و جایگاه تولید برنج در ستعد کشت برنج، چالشمدیریت آب و تعیین مناطق م

هاي  از استانرزان، کارشناسان و مدیران ستادي اقتصاد مقاومتی و با حضور اعضاي انجمن برنج ایران، کشاو

  مختلف برگزار شد. 

  هیجدهمین همایش ملی برنج کشور

با شعار تحقیقات اثرگذار بر  1397آبان  29و  28هیجدهمین همایش ملی برنج ایران طی روزهاي 

ات منابع ثیر تغییرأتو با موضوعات  در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريپایداري تولید برنج 

عوامل ، اثرگذاري تغییرات اقلیمی بر تولید پایدار برنج، وري بر تولید پایدار برنجتأمین آب و افزایش بهره

با حضور حدود  هاي نوین در تولید پایدار برنجو نقش فناوري بر تولید پایدار برنجاقتصادي واجتماعی مؤثر 
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 108 این همایش در نفر از برنجکاران، بازرگانان، صنعتگران، اساتید دانشگاه و پژوهشگران برگزار شد. 500

سخنرانی و یازده مقاله به صورت مقاله بصورت پوستر  100که در خصوص محورهاي همایش ارائه  مقاله

   کیته علمی هیجدهمین همایش ملی برنج کشور قرار گرفت. مورد تصویبکلیدي 

  خالصه اي از موضوعات سخنرانان کلیدي در هیجدهمن همایش ملی برنج

در صبح روز اول همایش مهندس جمیل علیزاده شایق دبیر همایش و انجمن برنج ایران در خصوص 

کتر تیموري رئیس دانشگاه در خصوص اهمیت همایش و روند شکل گیري هیجدهمین همایش، آقاي د

آقاي مهندس شهیدي فر ریاست سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران و  ضرورت پایداري تولید برنج

ضمن خیر مقدم به مدعوین به اهمیت تولید برنج در ایران بویژه استان مازندران مطالب ارزشمندي ارائه 

  .نمودند

اي دکتر محمودي معاون رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، در ادامه جلسه صبح آق

آقاي خیریان پور معاون استانداري استان مازندران، خانم دکتر حسینی ریاست موسسه تحقیقان برنج کشور 

 و آقاي دکتر نعمت زاده استاد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري به ترتیب در ارتباط با اثربخشی

تحقیقات برنج گذشته و هاي  تحقیقاتی، تخصیص اعتبارات ویژه در امر پژوهش برنج، فعالیتهاي  فعالیت

 .کردندآینده و معرفی رقم جدید برنج روشن بیاناتی ارائه 

غالت و محصوالت اساسی دفتر یکی از سخنرانان صبح اولین روز همایش مهندس کریمی مدیرکل 

ارزشمندي علی برنج و برنامه افزایش تولید برنج در کشور در آینده مطالب یزان تولید فمبود که در خصوص 

آقاي بهاري از کشاورزان استان مازندران مسائل و در ادامه برنامه صبح اولین روز همایش  .نمودندارائه 

   .مشکالت تولید برنج در استان مازندران را ارائه نمودند

ارائه مقاالت علمی با سخنرانی دکتر متولی از اساتید  1397آبان  28عصر روز دوشنبه در پانل اول 

 ،لی با کشت اول، دومیهاي مصرفی و تخلیه مواد فسدانشگاه علوم کشاورزي در خصوص مقایسه انرژي

زاده از کارشناسان مرکز هواشناسی کشاورزي آمل در  قلیمهندس ، ر شالیزاردرتون برنج و کشت کلزا 

آقاي سواري رئیس انجمن برنج شعبه استان  ،اساس پارامترهاي هواشناسی خصوص پایداري تولید برنج بر

خوزستان در خصوص عواقب ممانعت کشت برنج در خوزستان و پیشنهاد محصول مناسب جایگزین از نظر 

  . اقتصادي ادامه یافت

دران دکتر عرفانی معاون موسسه تحقیقات برنج در مازن 1397آبان  28عصر روز دوشنبه در پانل دوم 

دکتر امیرنژاد استاد اقتصاد کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي  ،در خصوص معرفی رقم جدید برنج بنام تیسا

و منابع طبیعی ساري در خصوص مقایسه مصرف و قیمت برنج ارگانیک در سه شهر گرگان، ساري و رشت 

   .مقاله علمی خود را ارائه دادند
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علمی مرکز  هیأتا سخنرانی مهندس دهقانیان از اعضاي ب) 1397آبان  29همایش در صبح روز دوم (

در  تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان فارس با عنوان آبیاري قطره اي در زراعت برنج استان فارس

متر  24000از  ايآبیاري قطره میزان مصرف آب در روشبر اساس نتایج این محقق، شروع شد.  پانل اول

پژوهشی  وقت مکعب در هر هکتار کاهش یافت. آقاي دکتر گیالنی معاونمتر  10000مکعب به حدود 

تان از محققین بنام و با سابقه برنج در این اس مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان خوزستان و

هاي مختلف کاهش مصرف آب در زراعت برنج مانند خشکه کاري، روش سخنرانی خود را با عنوان روش

 .و قطره اي و همچنین انتخاب ارقام متحمل به تنش خشکی و گرما در خوزستان ارائه نمودند آبیاري بارانی

سخنران بعدي این پانل آقاي مهندس رضوي مدیر کل هواشناسی استان مازندران در خصوص تاثیر اقلیم بر 

ب در پایداري تولید برنج و سپس اقاي دکتر فهمی یکی از معاونین وزارت نیرو در خصوص وضعیت آ

 .ایران و خطرات آینده در استفاده بی رویه آب مواردي مهمی را ارائه نمودند

جناب آقاي مهندس یزدان پناه مدیر عامل مرکز تجارت و  1397ابان  29اولین سخنران پانل دوم روز 

ن پایانه صادرات برنج ایران بود که در خصوص اهمیت تجارت و بازرگانی در پایداري تولید برنج با بیا

نکات مهم و اساسی در حمایت از تولیدات داخلی با خرید قیمت منطقی از کشاورز جهت ایجاد انگیزه 

آخرین سخنران در آخرین روز  .براي تولید بیشتر و همچنین صادرات قسمتی از ارقام کیفی ایران ادامه یافت

هاي تحقیقاتی معاونت ترویج ترویج و انتقال یافته وقت نی مدیر کلهمایش آقاي دکتر بهمن امیري الریجا

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي بودند که در خصوص برنامه نوین ترویجی در انتقال 

-هاي فنی، تولیدتقال تکنولوژي مانند تدوین نشریههاي جدید انتحقیقاتی با استفاده از روشهاي  یافته

  نمودند. وجان ارشد مطالب خوبی ارائه هاي فنی و با کمک محققین معین و پژوهشگر مراپلیکیشن

تاریخ  در برنامه اختتامیه همایش اقاي مهندس علیزاده شایق دبیر همیش و انجمن برنج ایران،

   .اعالم نمودند 1399آبان  28و  27نوزدهمین همایش ملی برنج کشور را 
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 )1398-1392( ي تحقیقات برنج کشور هاي موسسه لیست نشریه

  

 سال (گان) نویسنده عنوان شماره نشریه

 1392 فاطمه حبیبی ي برنج هاي کیفی دانه گیري ویژگی هاي آزمایشگاهی اندازه روش 1

 1392 فرزاد مجیدي شناسی، خسارت و کنترل) خوار نواري برنج (شناسایی، زیست کرم ساقه 2

 1392 مریم خشکدامن بیماري سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 برنجمراحل فنولوژي  4
  مجید نحوي و

 پور قلی مهرزاد اله
1393 

5 
  خصوصیات برخی از ارقام محلی برنج

 در شرایط استان گیالن

پور و  قلی مهرزاد اله

 محمدصالح محمدصالحی
1393 

6 
 روش اساس بر برنج ي دانه در آمیلوز میزان گیري اندازه روش اصالح

 6647ایزو 
 1393 حبیبی و همکاران فاطمه

 اهک دروغی برنجبیماري سی 7
  فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1393 

 ي موسسه تحقیقات برنج کشور نامه معرفی 8
نیا، مهدي  فرامرز علی

 جالئیان، آتوسا فرحپور
1393 

 1393 فرزاد مجیدي آن کنترل هاي روش و برنج اي نقطه تک ي پروانه  9

 1393 عالمهعلیرضا  راهنماي استفاده از تراکتور دو چرخ و خاك همزن 10

 راهنماي ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 11
  گر و ناصر دوات

 شهریار بابازاده
1394 

 1394 و همکاران  فریدون پاداشت هاي قارچی در برنج زهرابه 12

 1394 واحد حسن شکري برنج کشت در  مصرفکم عناصر برگی تغذیه اهمیت 13

 1395 محسن قدسی و همکاران ه برنج) در گیاRGAسازي توسعه سریع نسل ( بومی 14

 تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 15
  پور و تیمور رضوي

 شهریار بابازاده
1395 

 هاي برنج ایران کلکسیون قارچ 16
  فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1395 

 1395 عود کاوسیمس هاي شالیزاري گیري آن در خاك هاي عصاره پتاسیم در خاك و روش 17

 ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاري 18
  الهیار فالح و

 محمد محمدیان
1395 

 1395 پور قلی مهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 19

 1396 پور و همکاران قلی مهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیالنه 20
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مجـله ترویـجی
سـال اول -  شـماره اول

 1396 احمد رمضانی هاي محلی و ارقام برنج لنجان توده 21

 1396 شهرام محمودسلطانی هاي مقابله با آن کار علل، عالئم و راه، کمبود روي 22

 1396 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 1396 مجید ستاري و همکاران هاي اصالحی برنج دستورالعمل ملی کدگذاري الین 24

25 

  اي برنج خوار قهوه پره برگ معرفی شب

Rivulasericealis  

 (اولین گزارش خسارت در مزراع برنج شمال ایران)

طبري و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 

 1396 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

 شناسی و کنترل) (زیست Succineaputrisخوار برنج  حلزون گیاهچه 27
طبري و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 

 1397 و ناهید فتحی الهیار فالح ــــجاکولـــوژي برن 28

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

 طلب تجددي
1397 

 1397 سر شیل  فرزاد مجیدي خوار برنج و کنترل آن کرم سبز برگ 30

 1397 شهرام محمودسلطانی هاي کشت برنج تغذیه روي در سیستم 31

 1397 پور و همکاران علیرضا نبی ش القایی در اصالح برنجکاربرد جه 32

 1397 رضا اسدي خرابی کشت برنج در اراضی شالیزاري بدون انجام عملیات گل 33

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

 تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج 35
ه اکبر عبادي و فاطم علی

 دهر فرح
1397 

 1398 ناهید فتحی و همکاران دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج مازندران 36

 1398 بیژن یعقوبی و مریم رجبیان هاي هرز کید بر مدیریت علفتأمروري بر کشت مستقیم برنج با  37

  

  ي تحقیقات برنج کشور موسسه کتاب منتشرهلیست 

 سال نویسنده(گان) یفترجمه یا تال عنوان

 ترجمه هاي برنج کنترل بیولوژیک بیماري

اکبر  مریم خشکدامن، علی

عبادي، معصومه عاشورپور، 

 شهرام نعیمی

1397 

 تالیف در برنج (مبانی ژنتیکی و مولکولی کیفیت دانه) QTLتجزیه 
لیال بذرکار، براتعلی فاخري، 

 نژاد مریم حسینی، نفیسه مهدي
1397 

 تالیف یقات برنجاثربخشی تحق
گروه مولفان (موسسه 

 تحقیقات برنج کشور)
1398 
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