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  گزارش اولین جشنواره روز ملی مزرعه برنج

 

  1چالشتريمریم حسینی  - 1شهرام محمود سلطانی

  ، ایرانرشت کشور، برنج تحقیقات موسسه کشاورزي، ترویج و تحقیقات،آموزش سازمان ،پژوهش استادیار -1

*Email: shmsoltani@gmail.com 

 

  مقدمه

با حضور کشاورزان، محققین،  1397مرداد  4و  3هاي  اولین جشنواره روز ملی مزرعه برنج در تاریخ

کارشناسان برنج و مدیران کشوري و استانی و به منظور بیان دستاوردهاي تحقیقاتی، مدیریت صحیح مزرعه، 

هاي آتی و برنامهها  ربیات کشاورزان پیشرو و بیان سیاستکاران، انتقال تجاحصاي مسائل و مشکالت برنج

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي به منظور حفظ و  افزایش تولید پایدار برنج، کاهش ضایعات، 

 رشت برگزار شد.   -افزایش بهره وري از آب  در موسسه تحقیقات برنج کشور

خیز کشور (گیالن، مازندران و گلستان)،  هاي برنج ستانکشاورزان پیشرو، مروجان، کارشناسان ترویج ا

معاون وزیر و رئیس سازمان  ،هاي خصوصی و دولتی و پژوهشگران موسسه تحقیقات برنج کشور شرکت

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، معاون وزیر جهاد کشاورزي در امور زراعت، رئیس موسسه 

شاورزي گیالن و مازندران، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل تحقیقات برنج کشور، روساي سازمان جهاد ک

بانک کشاورزي، مدیر شعب بانک کشاورزي گیالن، نماینده ولی فقیه در گیالن، نمایندگان مردم رشت در 

  مجلس شوراي اسالمی، مدیران ستادي و روساي مراکز تحقیقاتی 

  ده است.روز اول و دوم به طور خالصه شامل موارد ذیل بوهاي  برنامه

 

  3/5/1397روز ملی مزرعه برنج  برنامه روز اول

  الف: سخنرانان کلیدي

حجه السالم رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور،  -در این قسمت از برنامه خانم دکتر مریم حسینی 

 -نماینده ولی فقیه در سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزي، دکتر بهمن امیري الریجانی -سعیدیان

مهندس  و مازندران استان کشاورزي ترویج هماهنگیدفتر مسئول - دکترمجید بهادريل دفتر ترویج، مدیرک

گیالن مطالبی در خصوص انتقال آخرین  استان کشاورزي ترویج هماهنگیدفتر سئول م  -ااصغر جدي نی

گیري رف، شکلزراعی، کاهش هزینه تولید و اصالح الگوي مص نژادي و به هاي به دستاوردها درکلیه زمینه

کردن روز مزرعه در موسسات و مراکز تحقیقاتی، مدیریت دانش و فناوري اطالعات در کشاورزي ایده ملی

  هاي آموزشی به ایراد سخنرانی پرداختند.ویژه در زمینه برنج و برگزاري گارگاهبه
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  هاي تخصصی ب: پانل 

  زراعیبه - پانل تخصصی اصالح و تهیه بذر

توجه به زراعت هوشمند  عات معرفی ارقام جدید رش از گیالن و تیسا از مازندران،این پانل با موضو

توجه به تجارت و بازار برنج و اصالح ارقام جدید با بازارپسندي ،  هاي جدید برنج و بکارگیري تکنولوژي

بندي  اساس پهنهتولید رقم جدید بر ، رویه ارقام و قانونمند نمودن  تجارت برنج باال، جلوگیري از اختالط بی

  برگزار شد. شده توسط مراکز ذیصالح بودن و نفوذپذیري رقم اصالح ها و اثربخش اراضی و نیاز پهنه

  پانل تخصصی گیاهپزشکی

ها و و با ارائه معرفی یافته هاي هرز  برنجها و علفاین پانل با موضوعات مدیریت آفات، بیماري

کنترل  آفات مهم  هاي  استان گیالن و مازندران،  بویژه روش دستاوردهاي تحقیقیاتی بخش گیاهپزشکی دردو

ها مانند بیماري بالست، سوختگی غالف در خزانه و زمین اصلی مانند آفت کرم ساقه خوار برنج و بیماري

از قبیل کنترل شیمیایی، کنترل بیولوژیکی توسط زنبور تریکوگراما، مقاومت گیاه برنج به کرم ساقه خوار و 

ت مقاومت گیاه به حشرات و استفاده از تله نوري و فرمونی و پرندگان مفید در کنترل آفات علت شکس

  برگزار شد.

 پانل تخصصی خاك و آب 

معرفی دستاوردهاي تحقیقاتی در این پانل موضوع مدیریت تغذیه گیاه برنج در اراضی شالیزار همراه 

چگونگی مصرف کود نیتروژن و جلوگیري از  مرتبط به بخش خاك و آب در دو استان گیالن و مازندران،

دار و مزایا و معایب آن، ورس، زمان و شیوه مصرف کودهاي فسفره، کاربرد کودهاي نیتروژنه پوشش

هاي شیمیایی،آلی و زیستی و تغذیه متعادل گیاه برنج و استفاده ازکودهاي بیولوژیک به مصرف بهینه کود

  یست براي کشاورزان ارائه گردید. منظور کاهش هزینه تولید و حفظ محیط ز

  پانل تخصصی فنی و مهندسی

پانل فوق با موضوع مدیریت آب،  مدیریت برداشت و پس از برداشت برنج با در نظر گرفتن  

مشکالت مربوط به تغییر اقلیم، گرمایش جهانی، کاهش منابع آبی، رقابت براي دریافت حداکثر از حداقل 

ی از کم آبی، تغییر کاربري اراضی شالیزاري و کوچکتر شدن قطعات، برداشت هاي اجتماعی ناش منابع، تنش

هاي راهکارهاي کاهش مصرف آب در کشت برنج به روش سنتی، سامانهها ،  مکانیزه برنج و خشک کن

پادلینگ)، سامانه کشت (نوین کشت و بهره وري آب در ایران،کشت نشایی بدون انجام عملیات گلخرابی 

خشک ، معرفی و توسعه آبیاري تناوبی به جاي غرقاب دائم در مزارع، آبیاري تناوبی با استفاده بذر در بستر 

هاي آبیاري در دشت مرکزي سپیدرود، بررسی امکان برآورد تولید از سیلندرهاي مزرعه اي، تعیین راندمان

  ت.اي مورد بحث و بررسی قرار گرفبرنج استان گیالن با استفاده از تصاویر ماهواره
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  5/1397/ 4برنامه روز دوم روز ملی مزرعه برنج 

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و  -دکتر کاظم خاوازي  در روز دوم روز ملی مزرعه

دانش همانند هر محصول دیگري داراي یک ، با تأکید بر اهمیت انتقال دانش بیان داشتند: ترویج کشاورزي

ل سه بخش تولید، توزیع و مصرف است، بخش کشاورزي کشور در تولید زنجیره بوده و این زنجیره شام

دانش رشد خوبی داشته اما در توزیع دانش یا شبکه مدیریت دانش دچار مشکل هستیم و باید روي این 

هدف از نیز  رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور –دکتر مریم حسینی . بخش تمرکز بیشتري داشته باشیم

هاي برنج خیز کشور و به  ایجاد وحدت و یکپارچگی میان استان را ملی مزرعه برنج برگزاري جشنوراه روز

برداران رونمایی از رقم  ها به کشاورزان و بهره تحقیقاتی و انتقال این یافتههاي  نمایش گذاشتن آخرین یافته

ینده ولی فقیه و نما -اهللا رسول فالحتی آیتدانستند. همچنین  "گیالنه"و  "تیسا"، "رش"بذر اصالح شده 

، دانسته و بیان داشتندمعلول آموزش و پژوهش را ها  رشد و تعالی بشر در تمامی عرصه ،امام جمعه رشت

شوند، جنگ  یابد و در سایه آموزش نیز پژوهشگران متولد می در سایه پژوهش است که آموزش توسعه می

ه پژوهشگران و محققان در زمینه آینده جنگ بر سر آب و خاك خواهد بود و درخواست ما این است ک

نحوه استفاده بهینه از آب، خاك، بررسی و رصد آب و ... فعالیت نموده و مسئوالن و مدیران اجرایی نیز 

سخنرانان بعدي روز دوم  پژوهشگران و محققان را به منظور تقویت بنیادهاي کشاورزي یاري نمایند.

مهندس جبار کوچکی ، ان جهاد کشاورزي استان گیالنرئیس سازم –نژاد  مهندس علیرضا شعبانهمایش، 

مهندس عباس و  رئیس مجمع نمایندگان گیالن و نماینده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمی-نژاد

که سخنانی در رابطه با افزایش تولید و درآمد  بودند. معاون وزیر جهاد کشاورزي در امور زراعت - کشاورز 

  هت تحقیق و پژوهش در زمینه برنج بیان داشتند. کشاورزان و تأمین بودجه کافی ج
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 و گیري اندازهسه تحقیقات برنج کشور با سسامانه هوشمند سازي کشت برنج براي اولین بار در مو

     آب میزان سنجش با متفاوت، محصوالت نیاز حسب بر هوشمند آبیاري و خاك رطوبت میزان کنترل

 میزان و باد وزش رطوبت، نور، میزان حیث از هوا وضعیت دقیق رلکنت خاك، واحد هر براي نیازمورد

 الزم هشدارهاي و هوا وضعیت بینی پیش امکان شده، آوري جمع هاي داده تحلیل ،CO2 چون گازهایی وجود

 خاك در موجود آلی و معدنی مواد میزان سنجش جهت هایی فناوري از استفاده ، آتی اقدامات براي احتمالی

  . کرد کار به آغاز کشاورزي آالت ماشین در رهگیري تجهیزات از استفاده و

بیش و از  بازدید تیسا)و  TH1، رش (گیالنه، معرفی دست در هاي الین و تحقیقاتی مزارع از پایان در

 .تجلیل شد ه برنجصپژوهشگر و تولید کننده و فعال عر 50از 
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