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پیش گفتار

ــعه  ــبرد توس ــدد، در پیش ــای متع ــا چالش ه ــي ب ــم رویاروی ــعه علی رغ ــورهاي درحال توس ــاورزي در کش ــش کش بخ
ــاً توســط بخــش خصوصــي صــورت  ــه آنکــه تولیــد در ایــن بخــش غالب ــا توجــه ب ملــي نقــش مهمــي ایفــاء می کنــد. ب
می گیــرد. معاونت هــای اجرایــي، مؤسســات تحقیقاتــي و واحدهــاي ترویجــي به عنــوان نهادهــاي توانمنــد ســاز در بخــش 
ــاي نقــش  ــف ایف ــش و اطالعــات بیــن بخش هــاي مختل ــد و گــردش دان ــاط سیســتماتیك بیــن تولی کشــاورزي در ارتب
ــای  ــه عرصه ه ــي ب ــای تحقیقات ــروري انتقال یافته ه ــاي ض ــه راهبرده ــاورزي ازجمل ــرا در کش ــج و اج ــد. تروی می نماین

ــوند. ــوب می ش ــدي محس تولی
ازآنجایی کــه یکــي از سیاســت های اصلــي ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزي ایجــاد یــك زنجیره مناســب 
ــه تولیــد دانــش و  ــذا انجــام فعالیت هــای تحقیقاتــي کــه منجــر ب ــرداران می باشــد، ل ــه بهره ب ــا عرضــه دانــش ب تولیــد ت
اطالعــات مناســب و متناســب بــا شــرایط کشــور باشــد از اولویت هــای برنامه هــای کاري مؤسسات/پژوهشــکده ها / مراکــز 
تحقیقاتــي محســوب می شــود. ازایــن  رو پروژه هــای تحقیقاتــي در ســازمان در چهــار محــور کلــي تقســیم بندی شــده اند 
ــي کاربــردي مقدماتــي 3- پروژه هــای  ــي بنیــادي 2- پروژه هــای تحقیقات کــه عبارت انــد از 1- پروژه هــای تحقیقات
تحقیقاتــي کاربــردي فنآورانــه 4- پروژه هــای تحقیقاتــي کاربــردي ترویجــي. بدیــن منظــور دفتــر امــور پژوهشــي بــراي 
ــه  ــدام ب ــه اق ــات تابع ــي مؤسس ــای تحقیقات ــج از پروژه ه ــج منت ــل تروی ــای قاب ــن یافته ه ــکاس آخری ــاماندهي و انع س
ــران ترویجــي و اجرایــي بخــش کشــاورزي  ــل ترویــج نمــوده اســت. از ایــن طریــق مدی تدویــن مجموعــه یافته هــای قاب
ــي از  ــع برخ ــه رف ــبت ب ــوده و نس ــل نم ــالع حاص ــي اط ــای تحقیقات ــن یافته ه ــد از جدیدتری ــي می توانن ــع طبیع و مناب
مشــکالت اجرایــي موجــود در عرصه هــای تولیــدي اقــدام نماینــد. همچنیــن بــا مشــخص شــدن خألهــای موجــود، مســیر 
ــراي  ــزاري ب ــوان اب ــد به عن ــه حاضــر می توان ــن، مجموع ــر ای ــي تعییــن خواهــد شــد. عــالوه ب ــده مؤسســات تحقیقات آین
ــدي  ــای تولی ــه عرصه ه ــور ب ــي مزب ــای تحقیقات ــال  یافته ه ــور انتق ــي به منظ ــي و ترویج ــای اجرای ــزی فعالیت ه برنامه ری
مؤثــر واقــع شــود. بــراي اولیــن بــار مجموعــه یافتــه هــاي قابــل ترویــج ســال 1392 گــردآوري و بــه چــاپ رســید، عرضــه 

ــرار گرفــت.  ــج ق ــي و تروی ــه مجموعــه مذکــور مــورد اســتقبال دســت اندرکا ران بخش هــاي اجرای و ارائ
مجموعــه حاضــر، بــه عنــوان ششــمین ســري از ایــن مجموعــه هــا، حاصــل تــالش بخشــي از فعالیت هــای محققــان 
ــج کشــاوزي  ــوزش و تروی ــات، آم ــه و وابســته  ســازمان تحقیق ــي تابع ــز تحقیقات در ســطح مؤسسات/پژوهشــکده ها/ مراک
مــي باشــد کــه گــزارش نهایــي پــروژه هــاي تحقیقاتــي ایشــان در ســال 1383شــماره فروســت اخــذ نمــوده اســت. ادامــه 
ایــن رونــد و جمــع آوري یافتــه هــاي قابــل ترویــج منتــج از گــزارش هــاي نهایــي پــروژه هــاي تحقیقاتــي در ســال هــاي 
آینــده، مجموعــه هــاي ذي قیمتــي را در اختیــار قــرار خواهــد داد کــه کمــك شــایان توجهــي بــه حــل مشــکالت بخــش 
ــه  ــرآن مــي دارد کــه فعالیــت هــاي خــود را بیشــتر ب ــد. از طــرف دیگــر انتشــار ایــن مجموعــه محققــان را ب مــي نمای
ــد از  ــل ترویــج مــورد نیــاز تولیــد کننــدگان کشــور اســتوار نماینــد. در اینجــا الزم می دان ــر یافتــه هــاي قاب دســتیابي ب

کلیــه همکارانــي کــه در تهیــه و تنظیــم ایــن مجموعــه تــالش نموده انــد صمیمانــه تشــکر و قدردانــي نمایــد. 

                                                                                  دفتر امور پژوهشي 
                                                                                   سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 
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 ahmadheidarian@yahoo.com : آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع
جنوب  و  مرکزي  نواحي  آن  رویشگاه  که   Prunus dulcis وحشي  گونه  از   )Prunus amygdalus( اهلي  بادام 
شرقي آسیا بوده، منشاء گرفته است. بادام در نواحي با زمستان هاي معتدل  و  مرطوب و تابستان هاي گرم  و  خشك 
آسیا مانند ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، ایران و افغانستان بخوبي استقرار یافته است. بادام هاي اهلي با طعم 
شیرین و باردهي بیش تر، از بادام هاي وحشي این مناطق انتخاب گردیده و استفاده از آن ها در سراسر دنیاي قدیم در 
حدود 4000 سال قبل از میالد معمول بوده است. درخت بادام در معرض بیماري هاي زیادي قرار مي گیرد که باعث 
کاهش کیفیت و عملکرد محصول و بعضي مواقع ضعف ، زوال و نهایتا مرگ درخت مي گردد. در صورتي که، غالب این 

بیماري ها اگر به موقع و صحیح تشخیص داده شوند قابل کنترل خواهند بود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
پژمردگــي ورتیســیلیومي )Verticillium dahliae( یکــي از بیماري هــاي معمــول در باغ هــاي قدیمــي و 
به خصــوص درختــان جــوان اســت کــه روي درختــان چنــد ســاله عمومــا باعــث کاهــش رشــد و عملکــرد می شــود. 
 Dematophora necatrix، Armilaria ــامل ــوند ش ــه مي ش ــه و ریش ــیدگي هاي طوق ــث پوس ــه باع ــي ک قارچ های
mellea و Phytophthora cactorum از عوامــل اصلــي زوال و مــرگ درختــان بادام انــد کــه منجــر بــه خشــکیدگي 
 Fusarium solani، F. oxysporum، ــاي ــه، گونه ه ــد. درصورتي ک ــادام مي گردن ــان ب ــرگ درخت ــاخه و م سرش
F. compactum، Rhizoctonia solani و Macrophomina phaseolina عالئــم ضعــف  و  زوال درختــان را در پــي 
 دارنــد. قارچ هــاي Dothiorella malli، Nattrassia mangiferae و. Cytospora spp روي تنــه و شــاخه درختــان 
ــه خشــکیدگي شــاخه ها و در صــورت  ــان مســن به شــدت بیمــاري زا هســتند و منجــر ب ــادام به خصــوص درخت ب
  Bacterodesmium spilomeum، Paecilomyces ــاي ــد. قارچ ه ــان مي گردن ــرگ درخت ــه م ــر ب ــرفت منج  پیش
.variotii، Alternaria alternata، Coniothyrium spp. و  .Ulocladium sp روي تنه و شــاخه بیماري زا هســتند و 
عالئــم از شــدت کم تــري برخــوردار اســت. درصــد آلودگــي بــه گونــه Polystigma amygdalinum در ســال هایي 
ــاه را  ــنتزکننده گی ــدام فتوس ــه ان ــر به این ک ــت و نظ ــاال اس ــیار ب ــد بس ــته باش ــود داش ــاره وج ــي به ــه بارندگ ک
 Phyllactinia guttata ــاي ــت. گونه ه ــادام اس ــان ب ــف درخت ــم ضع ــل مه ــي از عوام ــد، یک ــرار مي  ده ــدف ق ه
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ــه  ــادام و گون ــاي ب ــس .Ulocladium sp روي میوه ه ــادام و جن ــرگ ب و Wilsonomyces carpophilus روي ب
ــي برخــوردار نیســتند.  ــادام از اهمیــت چندان ــز ب Nematospora coryli روي مغ

درصد باالي پژمردگي ورتیسیلیومي مشاهده شده در درختان بادام جوان در مناطق مرکزي ایران عمدتا بواسطه 
کاشت نهال آلوده، کاشت نهال سالم در زمین های آلوده، کاشت محصوالت حساس مانند صیفی و جالیز در نهالستان ها 

و باغ هاي جدیداالحداث است. عالوه  بر آن، بایستی نقش پیوندك آلوده و وسایل هرس را در انتقال مد نظر داشت.
پوسیدگي هاي طوقه  و  ریشه بعنوان مهم ترین عامل قارچي پژمردگي و مرگ درختان 1-10 سال و خشکیدگي 
سرشاخه درختان مسن 10-20 سال در باغ هاي با سیستم آبیاري غرقابي که خاك دهی  پای طوقه درختان انجام 

شده بود، شایع می باشد. 
خفگي طوقه یکي دیگر از عوامل مهم مرگ و میر بادام کاري در نواحي مرکزي ایران است. در این حالت باغداران 
برای جلوگیری از سقوط درخت در اثر باد، به میزان زیادی خاك پای طوقه و تنه درختان می دهند که نه تنها باعث 

خفگی درخت می شود که شرایط را برای بروز و توسعه سایر عوامل بیماری زا فراهم می نماید.
بروز فیتو فترا و گونه هاي فوزاریوم غالبا به ظرفیت آب در خاك وابسته است. در حالتي که آبیاري بصورت غرقابي، 
فواصل آبیاری کوتاه تر و بافت خاك متمایل به رسی است فیتوفترا و در حالتی که فواصل آبیاری طوالنی، بافت خاك 

متمایل به شنی و تنش های رطوبتی وجود دارد، گونه های فوزاریوم از فراوانی بیش تری برخوردارند. 
یا  و  تنه، شاخه  باعث شانکر  بیماري زا که  قارچي  میزان جداسازي عوامل  یابد  افزایش  هر چقدر سن درختان 
سرخشکیدگي درختان مي گردند، افزایش مي یابد. درختان جوان غالبا تحمل بیش تري را نسبت به این عوامل نشان 
مي دهند که عمدتا به دلیل هرس و زخم کم تر در آن ها است که در این صورت عوامل قارچي کم تر قدرت نفوذ و 

بیماري زایي را دارند. در هر صورت بایستي نقش تغذیه و تنش هاي محیطي را نیز مد نظر داشت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه 
ارقام مقاوم و کنترل شیمیایی از راهکارهای موثر در کنترل بیماری لکه  آجری برگ بادام است.

ایران وجود دارند، ناچیز است که  خسارت اقتصادي سفیدك پودری و لکه غربالی بادام که در نواحي مرکزي 
احتماال شرایط اقلیمي خاص براي طغیاني شدن آن ها در نواحي مرکزي ایران وجود ندارد. 

توجه به موارد زراعی که در باال به آنها اشاره شد، خسارت هریك از عوامل بیماریزا را روی درختان بادام کاهش 
می دهد.
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی : موسسه تحقیقات گیاه پزشکي کشور                                               
عنوان: کنترل شیمیایی بیماری لکه سیاه سیب درختي با  قارچ کش های فلینت و استروبی

 یافته منتج از پروژه شماره: 113- 82- 11- 100                      مدت اجراي پروژه: 1 سال 
مجري مسئول: حسین خباز جلفایي                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: حسین کربالیی خیاوی و حسین ایرانی
hkh-jolfaee@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع
جزو  است  زیاد  بارندگي  یا  و  هوا  نسبي  رطوبت  که  مناطقي  در  خصوص  به  درختي  سیب  سیاه  لکه  بیماري 
و یکی  اکثر مناطق سیب کاري کشور وجود داشته  بیماري در  این  به شمار می رود.  این گیاه  بیماري هاي کلیدي 
باغ هاي سیب کشور موجب  لکه سیاه هرساله در  بیماری  ایران می باشد.  و  بیماري های سیب در دنیا  از مهم ترین 
خسارت های کّمي و کیفي فراوان مي شود. از آنجاکه این بیماری باعث ریزش برگ ها و کاهش رشد گیاه می شود 
میزان محصول نیز کاهش می یابد. به دلیل بروز لکه هاي جرب روي محصول کیفیت و بازار پسندي آن نیز به شدت 
کم می شود. گستردگي و خسارت باالي این بیماري مدیریت شیمیایي آن را اجتناب ناپذیر مي کند اما بروز مقاومت 
بروز  از  جلوگیری  دستورالعمل  رعایت  بنابراین  مي کاهد.  بیماري  کنترل  در  آن ها  کارایي  از  قارچ کش ها  به  نسبت 

مقاومت برای این منظور بسیار مهم است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
سم پاشی درختان با قارچ کش هاي مؤثر در زمان مناسب می تواند بیماری لکه سیاه سیب را به خوبی کنترل نماید. 
بر اساس نتایج حاصل از بررسی اخیر، قارچ کش های فلینت® و استروبی® هر کدام با دوز 0/2 در هزار و دودین به 
مقدار 0/1 در هزار از  کارایی باالیی در کنترل بیماری لکه سیاه سیب برخوردار بوده و می توانند برای این منظور به 
کار روند. معموالً در شرایط کشور ما 3 بار سم پاشي، نوبت اول در مرحله تورم جوانه هاي برگي، نوبت دوم، هنگام 
ریزش گلبرگ ها و نوبت سوم، 14 روز بعد از سم پاشي دوم اثر رضایت بخشی در کنترل بیماری دارد. جهت سم پاشی 
بسته به اندازه باغ می توان از انواع سم پاش های موتوری یا پشت تراکتوری استفاده کرد. بهترین نوع سم پاش برای این 
منظور سم پاش موتوری النس دار با اندازه نازل ریز تا متوسط )F110/1.2/3( می باشد. دوره کارنس فلینت و استروبی 

در باغات سیب به ترتیب 7 و 10روز می باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه
قارچ کش ها  به  مقاومت  توسعة  باالی  ریسك  با  قارچ های  جزو  سیب  سیاه  لکه  بیماری  عامل  قارچ  آنجاکه  از 
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 QOI است، استفاده متناوب از قارچکش هاي، ضروري می باشد. فلینت و استروبی قارچ کش هاي جدید و جزو گروه
)بازدارنده هاي خارجي کوئینون ها( هستند و محل اثر آن ها متفاوت از قارچ کش هاي قدیمي کاپتان )گروه فتاالمیدها(، 
بنومیل )گروه متیل بنزیمیدازول کاربامات( و دودین )گوانیدین ها( مي باشد و با توجه به کارایي باالی این قارچ کش ها 
باشند. فرموالسیون فلینت و  این قارچ کش ها  برای  در کنترل بیماری لکه سیاه سیب مي توانند جایگزین مناسبی 
استروبی گرانول هاي قابل پخش در آب )WG( است. ذرات این فرموالسیون برخالف پودرهاي وتابل در هوا پخش 

نمي شود و از این جهت خطر کمتري براي مصرف کننده دارد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته 

عاليم بيماری لكه سياه سيب روی برگ  و ميوه
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی : موسسه تحقیقات گیاه پزشکي کشور      
عنوان:  کنترل زراعی بیماری سفیدك پودری هلو  با بهره گیری از ارقام مقاوم

یافته منتج از پروژه شماره: 018 - 79- 12- 11- 107                مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجري مسئول: حسین خباز جلفایي                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: ناصر بوذری        
hkh-jolfaee@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع
بیماری سفیدك پودری هلو یکی از بیماری های بسیار شایع در باغ های هلو است. تقریباً هرجا که هلو کاشته 
میشود سفیدك نیز وجود دارد و خسارت کمي و کیفي فراوانی به این محصول وارد مي نماید. بر اثر این بیماری 
پوشش سفید رنگ نمدی شکلی هر دو سطح برگ ها را می پوشاند که باعث اختالل در فعالیت های حیاتی برگ و 
خزان زودرس آنها می شود به این ترتیب درخت نمی تواند مواد غذایی الزم برای ذخیره و تشکیل جوانه های سال بعد 
را تأمین کند، بنابراین به تدریج ضعیف شده و محصول آن کاهش می یابد. از طرفی به دلیل تشکیل لکه های نمدی 
سفید رنگ روی میوه از ارزش بازاری آن کاسته می شود. بهره گیري از ارقام مقاوم، یکي از آسان ترین، کارآمدترین 
و ایمن ترین روش ها جهت پیشگیري و کنترل بیماري سفیدك پودري در هلو مي باشد که نسبت به روش هاي دیگر 

داراي حداقل معایب و حداکثر مزایا است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
بیش از شش هزار رقم هلو در جهان کشت مي شود که درجاتي از حساسیت به بیماري سفیدك پودري در بین 
آن ها وجود دارد. بر اساس یافته های بررسی حاضر رقم آلبرتا نسبت به بیماری سفیدك پودری هلو مقاوم، ارقام جی 
اچ هیل، اسپرینگ کرست و هلو انجیری نیمه مقاوم، ارقام تیرنا و ردهاون حساس و ارقام دومیزیانا، ردتاپ، اسپرینگ 
تایم و شلیل آندروز بسیار حساس بودند. بنابراین هنگام احداث باغ و انتخاب رقم، بهتر است از ارقام مقاوم مذکور 
استفاده شود. همچنین اگر این بیماری در منطقه شایع است تا حد امکان از کاشت ارقام حساس نامبرده اجتناب 
نمود. در غیر این صورت نه تنها احتمال آلودگي و عدم کارایي این نهال ها زیاد است بلکه مي توانند باعث گسترش 

این بیماري ها در منطقه شده و خسارت غیر قابل جبراني به بار آورند.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه
استفاده از قارچ کش ها برای کنترل بیماری ها عالوه بر هزینه باال دارای عوارض حاد و مزمن خطرناکی برای کاربر 
و مصرف کننده محصوالت کشاورزی است. همچنین محیط زیست را نیز آلوده می کند و در مواردی به دلیل بروز 
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مقاومت به قارچ کش ها علیرغم مصرف سموم، کارایی مورد انتظار حاصل نمی شود. اما با کاشت ارقام مقاوم به خصوص 
در مناطقی که بیماری شایع است و یا شرایط آب و هوایی برای بروز و گسترش بیماری فراهم می باشد می توان از 
بروز آلودگی گسترده جلوگیری نمود. در این صورت یا دیگر نیاز به مصرف قارچ کش ها نیست و یا با مصرف مقدار کم 
قارچ کش در موارد ضروري مي توان بیماري را به طور کامل کنترل کرد. همچنین با عدم کاشت ارقام حساس می توان 

احتمال گسترش بیماری را کاهش داد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته 

عاليم بيماری سفيدک پودری هلو روی برگ و ميوه
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی : موسسه تحقیقات گیاه پزشکي کشور                                               
عنوان : تاریخ و رقم مناسب کاشت چغندرقند برای کاهش آلودگي به ویروس پیچیدگی برگ

یافته منتج از پروژه شماره:   093-77-13-11-103                 مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجري مسئول:  صادق جاللی                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: محمدرضا باقری و محمدرضا جهاد اکبر
 sjalali69@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع
ویروس پیچیدگي برگ چغندرقند )Beet curly top virus( یکي از مهمترین  عوامل بیماریزاي ویروسي در این 
محصول مي باشد، این بیماري اولین بار در سال 1888 در نواحي غرب آمریکا مشاهده شد و در دهه1920 در آن 
)Geminiviridae(. در طبیعت ویروس توسط  تیره  از  بیماري، ویروسي است  یافت. عامل  نواحي بشدت گسترش 
زنجرك Circulifer tenellus وC.opacippennis  منتقل مي شود و انتقال آن بصورت مکانیکي بسیار مشکل است. 
در ایران ، بیماري پیچیدگي برگ چغندرقند در سال1967 براي اولین بار در مزارع چغندرقند مرودشت و زرقان 
فارس مشاهده شد و میزان آلودگي مزارع چغندر قند تا 100 درصد گزارش گردیده است. با توجه به گستردگي 
کشت چغندرقند و شیوع بیماري کرلي تاپ در استان اصفهان و همچنین ناموفق بودن مبارزات شیمیائي با بیماري 

و ضرورت جایگزین کردن روش هاي مبارزه زراعي با مبارزه شیمیا ئي، ضرورت اجرای این پروژه را ایجاب نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
در مناطقي که جمعیت زنجرك هاي ناقل ویــروس بــاال است، زود کاشتن چغندرقند چندان تاثیري در کاهش 
آلودگي نخواهد داشت، بلکــه بــدلیـــل وجود تــاریـــخ کاشـــت هــاي متعــدد، همیشه بوته هـــاي جـــوان و 
حســـاس در اختیــار ناقــل قــرار دارد. مشخص شده است که درصد آلودگي زنجرك ها به ویروس نیز با گذشت زمان 
کاهش مي یابد و دلیل آنرا تغذیه آنها از گیاهان غیرمیزبان ویروس و نیز از بین رفتن زنجرك هاي آلوده می دانند. رقم 
IC1  )بعنوان رقم حساس به کرلي تاپ( و ارقام :  H5505 , ATILA , 7233, T41R  و PP8  و سه تاریخ کاشت فروردین، 

خرداد و تیر ماه در سه سال متوالي اجرا شد. توصیه می شود از رقم T41R در تاریخ کاشت تیرماه استفاده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه 
به  تعویق  انداختن  تاریخ  کاشت  براي  طوالني تر شدن  فاصله  برداشت  محصول  تا کاشت  مجدد نه تنها سبب کاهش  
همپوشاني   بوته ها،  سریع   رشد  براي   حرارت   درجه   مساعد شدن   بدلیل   بلکه   مي شود،  ناقل  زنجرك هاي   جمعیت  

بسرعت  ایجاد  شده و زنجرك  هاي  ناقل  که  آفتاب  دوست  هستند تغذیه  شان  در حاشیه  مزارع  محدود می شود. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته

پيچيدگي برگ هاي بوته چغندرقند آلوده به ويروس كرلي تاپ      

متورم شدن رگبرگ ها و اندام سوزني شكل  در پشت برگ 
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی : موسسه تحقیقات گیاه پزشکي کشور                                               
عنوان : کاربرد گیاهان پوششي بر مدیریت کنترل علفهاي هرز گوجه فرنگي

یافته منتج از پروژه شماره:020-78-15-11-100                      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: بتول صمدانی                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري:  سعید سماوات
 bsamedani@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع
به سبب روند انحطاط مداوم زمین و منابع طبیعي )آب، خاك، منابع ژنتیکي(، کشاورزي پایدار در کانون توجه 
و  و حفاظتي خالق  تولیدي  فعالیت هاي  احساس مي شود که  فوري  اکنون ضرورت  است.  قرار گرفته  اي  فزاینده 
جدیدي به اجرا در آید، فعالیت هایي که کشاورزان را در شیو ه هاي تولید کشاورزي به راههاي موثري که از لحاظ 
زیست محیطي درست و از لحاظ اقتصادي کارآمد و قابل اجرا باشند، سوق دهد. بمنظور تحقق کشاورزي پایدار که 
الزمه توسعه پایدار است، ملحوظ نمودن دیدگاه استفاده از برخي روشهاي به زراعي به منظور رفع کمبود مواد آلي 
و غني سازي خاك و بي نیازي از مصرف کودهاي شیمیایي و علفکش ها نظیر استفاده از بقایاي گیاهي باید بعنوان 
یك بستر حرکت تحقیقاتي مد نظر قرار گیرد، روشي که آللوپاتي را مي تواند در سیستمهاي مدیریت کنترل علفهاي 

هرز محصوالت زراعي یکساله و چند ساله مورد استفاده قرار دهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
در این آزمایش استفاده از زمان شخم به عنوان فاکتور اصلي )شخم بهاره و شخم پاییزه( و کنترل علفهاي هرز 
به عنوان فاکتور فرعي و گیاهان پوششي به عنوان فاکتور اصلي دوم )تك کشتي چاودار، تك کشتي ماشك گل 
خوشه اي و مخلوط چاودار و ماشك( و دو فاکتور مدیریت مالچ )علفکش + مالچ، برداشت + مالچ و برداشت( و کنترل 
علفهاي هرز )عدم وجین و دو بار وجین( مورد استفاده قرار گرفت. در هر دو سال بیشترین عملکرد گوجه فرنگي 
متعلق به تیمار برداشت + مخلوط چاودار و ماشك بود. عملکرد در سال اول در زمان شخم بهاره و در سال دوم در 
شخم پاییزه بیشتر بود. استفاده از زمان مناسب گفته شده و نوع کشت می تواند برای کنترل علف های هرز مورد 

استفاده قرار گیرد

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه : 
 استفاده از توصیه های انجام شده باعث کاهش استفاده از علفکش ها و افزایش مواد آلی خاك می شود.
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی : موسسه تحقیقات گیاه پزشکي کشور          
عنوان : عدم ارتباط خشکیدگی خوشه خرما به عوامل باکتریایی و فیتوپالسمایی

یافته منتج از پروژه شماره: 066-80-11-100                           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: ابوالقاسم قاسمی                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري: مهدی آزادوار
idghasemi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع
عارضه خشکیدگي خوشه خرما نخستین بار در سال 1367 در سطح محدود در نخلستانهاي شهرستان کهنوج 
مشاهده شد. این عارضه سپس از سال 1373 به بعد به صورت گسترده تر بروز نموده و سال به سال بر شدت و 
گسترش آن اضافه شد، بطوریکه تقریبا در تمام نخلستانها باالخص حومه جیرفت و کهنوج شدیدا گسترش دارد. 
خشکیدگي خوشه در مرحله تبدیل خارك به رطب اتفاق مي افتد. قبل از مرحله خارك و بعد از مرحله رطب عارضه 
مشاهده نمي شود. در اثر بروز این عارضه میوه ها چروکیده و خشك مي گردند و بعد شروع به ریزش مي کنند. 
عالئم بیماري تنها روي دم خوشه ها و محور خوشه چه ها مشاهده مي گردد بنحوي که هیچگونه عالئمي روي برگها 

و جوانه انتهایي دیده نمي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
در بررسي خوشه هاي مبتال اغلب نوارهاي قهوه اي رنگ طولي در سطح فوقاني دم خوشه ها مشاهده مي گردد. 
نوارهاي مزبور نخست به صورت کلروز ظاهر گشته سپس به رنگ قهوه اي و در نهایت به رنگ سفید خاکستري در مي 
آیند. در صورت برش دادن طولي دم خوشه ها، قهوه اي شدن در بافتهاي درون خوشه ها نیز دیده مي شود. همچنین 
در محور خوشه چه ها عالئم نکروز مشاهده مي گردد. در این تحقیق طي دو سال متوالي در باغي واقع در هادي 
آباد جیرفت با سیستم آبیاري غرقابي و باغ مرکز تحقیقات کشاورزي جیرفت که عالئم عارضه وجود داشت درختاني 
از رقم مضافتي از خوشه هاي با عالئم نکروزه نمونه برداري و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت دخالت عوامل 
پروکاریوت در عارضه منتفی تشخیص داده شد و نیازی به تیمار نخلها با تیمارهای کنترل کننده باکتری ها نیست.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
نتایج بررسي ها نشان داد که در هیچ یك از نمونه ها عامل بیماریزاي باکتریایي دخالت ندارند. همچنین در روش 
رنگ آمیزي دینس در قسمت دم خوشه و دم میوه عالئمي دال بر وجود فایتوپالسما مشاهده نشد و درختان مبتال در 
واکنش به تیمارهاي آنتي بیوتیك اکسي تتراسایکلین واکنش مثبت نشان ندادند و وجود عامل فیتوپالسمایي مورد 

تایید قرار نگرفت. بنابراین نیازی به تیمار نخلها با باکتری کش نمی باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی : موسسه تحقیقات گیاه پزشکي کشور                                               
عنوان :  مدیریت بیماری پاخوره غالت

یافته منتج از پروژه شماره:   106-75-11-100                     مدت اجراي پروژه:2 سال
مجري مسئول: مجتبی قلندر                                               رتبه علمي:مربی پژوهش

مجریان: امیر ارجمندیان، داریوش صفایی، محمد تقی قاسمی
mghalandar@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عوامل قارچی بیماریزای خاکزاد از عوامل مهم بیماریزای گندم مي باشند. بیماری پاخوره یکي از مهمترین آنها می 
باشد. بیماری پاخوره گندم اولین بار در سال 1852 در جنوب استرالیا تشخیص داده شد. عنوان “Take-All" حدود  
 Gaeumannomyces سال 1870 و به منظور توصیف بالیت شدید گیاهچه هاي گندم که عامل آن قارچ خاکزی
graminis شناخته مي شود، مورد استفاده قرار گرفته است. بیماري اکنون در بسیاري از کشورهاي جهان گسترش 
داشته و تعداد کمي از مناطق زیر کشت غالت در جهان وجود دارد که این بیماري در آن گزارش نشده باشد. این 
بیماری در مزارع گندم و جو در کشور از اهمیت باالیی برخوردار است و مهمترین بیماری خاکزاد مزارع گندم بشمار 

می آید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کنترل شیمیایی هیچگونه تاثیری بر بیماری پاخوره گندم و افزایش عملکرد ندارد. بخصوص پس از ظهور عالیم 

بیماری که کاربرد سموم شیمیایی هیچ گونه تاثیری بر روند بیماری ندارد.
شناخت زارع از خاك مزرعه خود و سابقه آلودگی به بیماره پاخوره اهمیت دارد. در مزراع با آلودگی متوسط با 
توجه به سابقه بیماری، کشت جو بجای کشت گندم توصیه می شود. زیرا جو نسبت به گندم به این بیماری مقاوم تر 
است و کمتر خسارت می بیند. در مزارع با سابقه آلودگی باال باید برای چند سال از کشت گندم و جو صرف نظر کرد 
و بجای آن از کشت کلزا بهره برد. تاخیر در زمان کشت گندم می تواند خسارت بیماری پاخوره را کاهش دهد. نوع 
و میزان مصرف کود های شیمیایی در مدیریت این بیماری همچون سایر بیماری ها اهمیت دارد. در مزارع با سابقه 
آلودگی، از کود های ازته آمونیومی بجای نیتراته استفاده شود. همچنین مصرف کود های حاوی منگنز و روی توصیه 
می شود.کشت گندم بعد از کشت محصوالتی که ازت خاك را افزایش می دهند مثل سیب زمینی و لوبیا در مزارع با 
سابقه آلودگی توصیه نمی شود، زیرا شرایط مناسبی برای بقای ساپروفیتی قارچ عامل بیماری پاخوره ایجاد می کنند.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه  
بیمــاری پاخــوره گنــدم نزدیــك بــه 5 درصــد عمکــرد محصــول گنــدم را در مــزارع آبــی، و در مناطــق پــر بــاران، 
در مــزارع دیــم یعنــی نزدیــك بــه 700 هــزار تــن محصــول گنــدم را کاهــش می دهــد. اگــر توصیــه هــای ذکــر 

شــده مــورد اســتفاده قــرار گیــرد می توانــد بــه طــرز چشــمگیری موجــب کاهــش خســارت شــود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

          مزرعه گندم آلوده به بيماری پاخوره غالت                                   مزرعه گندم آلوده به بيماری پاخوره
                                                                                  )عالئم بيماری در مرحله پنجه زني ظاهر شده است(

سياه شدگی ريشه و طوقه )پاسوزک( بوته های گندم آلوده به بيماری پاخوره
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

پژوهشکده پسته
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي : موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان : استفاده از حشره کش تیامتوکسام)آکتارا( در کنترل پسیل معمولي پسته )شیره خشك( 

یافته منتج از پروژه شماره: 014-81-22-115                           مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجري مسئول: مهدي بصیرت                                                 رتبه علمي: استاد یار پژوهش

mbasirat2000@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پسیل معمولي پسته )شیره خشك( مهم ترین آفت درختان پسته کشور و آفت کلیدي این محصول محسوب 
مي گردد که هر ساله خسارت زیادي را به باغات پسته کشور وارد مي کند. قدرت تولید مثل باال و همچنین تعداد 
نسل متعدد این آفت باعث شده است که در اغلب سال ها در یك یا چند نوبت جمعیت بسیار باالیي را تولید کرده و 
خسارت فوق العاده اي به درخت و محصول وارد نماید. حالت طغیاني این آفت عالوه بر کاهش محصول سال جاري 
باعث ریزش جوانه هاي گل سال آینده، ریزش برگ ها و ضعف درخت مي گردد. فعاًل مبارزه شیمیایي عملي ترین 
روش براي کاهش جمعیت آفت و جلوگیري از خسارت آن است. تاکنون حشره کش هاي متعددي علیه آفت پسیل 
پسته آزمایش شده اند. مصرف متوالي این سموم در یك دوره چند ساله به دلیل چند نسلي بودن و قدرت زادآوري 
باالي این آفت و همچنین رعایت نکردن سطح زیان اقتصادي و سمپاشي هاي بي رویه کشاورزان باعث بروز پدیده 
به همین دالیل، الزم است حشره  آفات مي گردد.  آفات و طغیان شدیدتر  بین رفتن دشمنان طبیعي  از  مقاومت، 
کش هاي جدیدي آزمایش و در دسترس باغ داران قرار گیرد، تا با تناوب مصرف حشره کشها از بروز پدیده مقاومت 
و عوارض دیگر جلوگیري شود. همچنین با استفاده آگاهانه از سموم و توجه به اثرات آن روي آفت و حشرات مفید 
و با کاربرد سموم انتخابي و چند منظوره در قالب اصول مدیریت تلفیقي آفات، پسیل معمولي پسته را کنترل نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
اثر حشره کش تیامتوکسام )آکتارا( با دوزهاي 300، 400 و 500 گرم در هزار لیتر آب روي آفت مناسب بوده 
ولي با توجه به اثر مشابه این سه دوز، توصیه مي شود از غلظت 300 گرم در هزار لیتر آب استفاده شود. اثر این 
حشره کش 2 روز پس از سمپاشي مناسب بوده و لذا براي پایین آوردن سریع جمعیت آفت کاربرد دارد. اثرات سوء 
این حشره کش روي حشرات مفید زیاد ارزیابي شد. توصیه مي شود این حشره کش را در تناوب با سمومي که اثرات 
جنبي کمتري دارند استفاده شود تا صدمه به دشمنان طبیعي کمتر گردد. همچنین مي توان در اواسط فصل )تیر 
و مرداد( که فعالیت دشمنان طبیعي کم است استفاده نمود. بهترین مرحله مبارزه با این آفت مرحله پورگي است 
یعني زماني که حداکثر جمعیت حشره پوره بود مبارزه شیمیایي صورت گیرد. این حشره کش را مي توان با سمپاش 
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کششي پشت تراکتوري با سرالنس معمولي و یا سمپاش هاي اتومایزر در باغ هاي پسته استفاده نمود. قابل ذکر است 
که سم تیامتوکسام با غلظت توصیه شده 300 و 400 گرم در هزار، در سازمان حفظ نباتات ثبت شده است و از 

سموم مجاز مي باشد.  

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
حالت طغیاني آفت پسیل عالوه بر کاهش محصول سال جاري، باعث ریزش جوانه هاي گل سال آینده، ریزش 
برگ ها و ضعف درخت مي گردد. با استفاده از این حشره کش مي توان در جمعیت هاي طغیاني، جمعیت آفت را سریع 

کاهش داد و از خسارت آفت جلوگیري نمود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

پوره پسيل معمولي پسته
   

تخم پسيل معمولي پسته           حشره كامل پسيل معمولي پسته 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته

عنوان:  صرفه جویي در مصرف آب با حذف آبیاري پس از برداشت در باغ هاي پسته
یافته منتج از پروژه شماره: 009-75-22-115                  مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: اکبر محمدي محمد آبادي                           رتبه علمي: مربي پژوهش

 a-mohammadi@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با وضعیت بیالن منفي برداشت آب از سفره هاي آب زیر زمیني مناطق پسته کاري استان کرمان، و به تبع آن 
کاهش کمي آب چاه هاي کشاورزي، هر سال شاهد از آب انداختن سطوح قابل توجهي از باغ هاي پسته در این مناطق 
هستیم. باید این واقعیت را پذیرفت که براي آبیاري باغ هاي پسته موجود آب کافي وجود ندارد و چنان چه این روند 
ادامه یابد، باید به انتظار خشکیدن باغ هاي پسته بیشتري باشیم. باغ داران با در نظر گرفتن حقابه و سهم آب، در 
طول پائیز و زمستان مانند سایر فصول دیگر باغ هاي خود را آبیاري مي نمایند. گرچه آبیاري زمستانه در مناطقي که 
مشکالت شوري و تجمع امالح در پروفیل خاك را دارند، قابل توصیه است اما معموالَ پسته کاران بدون در نظر داشتن 
ضرورت آبیاري، اقدام به انجام آبیاري هاي پس از برداشت محصول مي نمایند. بنابراین، مشخص نمودن دوره اي از 
سال که نیاز آبي پسته در کمترین حد قرار دارد، مي تواند ضمن صرفه جویي در مصرف آب، کمترین تاثیر منفي بر 

عملکرد محصول را داشته باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نتایج بررسی نشان می دهد بین انجام آبیاري درختان پسته از اوایل مهر تا اواسط بهمن و انجام ندادن آبیاري 
در این دوره، روي عملکرد و صفات کمي و کیفي محصول تفاوت محسوسي وجود ندارد. بنابراین انجام آبیاري از مهر 
تا اواسط بهمن )35 روز( ضروري نمي باشد و با کاهش و یا حذف آبیاري در زمان مذکور مي توان ضمن جلوگیري از 
مصرف بي رویه آب، در افزایش بهره وري آب از منابع زیرزمیني که در حال حاضر روبه کاهش هستند نیز کوشا بود. 
همچنین در صورتي که نیاز به آبشویي جهت رفع مشکل خاك باشد آبان ماه بهترین زمان  آبیاري مي باشد. عالوه 
بر این، چنانچه هدایت الکتریکي عصاره اشباع خاك پس از برداشت محصول در حد متعارف باشد )کمتر از 8 دسي 

زیمنس بر متر( نیازي به آبیاري در طول پاییز تا اوایل زمستان نمي باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
در سال هاي اخیر، با استناد به توصیه فوق، چاه هاي آب کشاورزي در استان کرمان، در پاییز به مدت یك ماه 
)اغلب در آذر( خاموش گردید )حدود 8 درصد کاهش برداشت آب( که بنا به اظهارات غیر رسمی شرکت سهامی 
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آب منطقه ای استان کرمان، این اقدام تاثیر به سزایي در حفظ سفره هاي زیرزمیني و جلوگیري از افت سطح آب 
در مناطق ذکر شده داشته است. بنا به اعالم وزارت نیرو چنان چه بتوان در این مناطق، خاموشي چاه ها را به 3 ماه 

افزایش داد، بیالن منفي سفره های آب زیرزمیني در مناطق ذکر شده و مشابه متوقف مي گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايي از حجم آب زياد مصرف شده در فصل پاييز كه هيچ تاثيري در عملكرد محصول ندارد



2۸

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي : موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان:کاهش جمعیت پسیل معمولی پسته از طریق شخم زمستانه ی باغ های پسته

یافته منتج از پروژه شماره: 12-81-78003-22-115              مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمدرضا مهرنژاد                                         رتبه علمي: دانشیار پژوهش

 Reza_mehrnejad@hotmail.com: آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae بصورت حشره کامل در فرم زمستان گذران شرایط نامساعد را از 
اواخر پاییز تا اوایل بهار سپري مي کند. فرم زمستان گذران پسیل دارای جثه درشت تر و از نظر رنگ تیره مي باشد. 
این افراد در زمان ظهور یعني اوایل پاییز از نظر تولید مثلی ناکامل هستند و تغذیه نیز    نمي کنند. این حشرات 
تحت شرایط محیطی دمای پایین و طول روز کوتاه از اوایل آبان در طبیعت ظاهر مي شوند. این فرم پسیل مدتی در 
طبیعت بصورت سرگردان زندگی مي کند و با سرد شدن هوا به پناهگاههای زمستانی که عمدتا" در البالی علفهای 
هرز و برگ های ریخته شده در زیر درختان و همچنین در سطح و حاشیه باغ هاي پسته در زیر بقایای گیاهي مي 
گذراند. پسیل معمولی پسته از اواسط اسفند مجّدداً در طبیعت ظاهر مي شود و با سبز شدن درختان پسته در اوایل 
فروردین از اندام هاي سبز درخت تغذیه و روي آنها تخم گذاری مي کند. شخم باغهاي پسته در زمستان اعم از 

محلهاي داراي پوشش و بدون پوشش گیاهي موجب تلفات معني دار در جمعیت این آفت گردید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1- عملیات شخم زمستانه یا تیلر حداقل به عمق 30 سانتی متر در کل سطح باغ یعنی از کنار تنه درختان و 
تمام سطح سایه انداز درختان و خارج از سطح سایه انداز درختان باید انجام شود. در نقاطی که تراکتور و دستگاه 

های شخم یا تیلر نمی تواند کار کند الزم است با کارگر و به روش سنتی شخم انجام شود.
2- هیچگونه ماده آلی و گیاهی نباید در حاشیه های باغ اعم از داخل باغ یا اطراف باغ رها گردد. مواد آلی اعم از 
کود های حیوانی و طیور، بقایای علف های هرز و یا مواد زاید حاصل از ترمینال های فرآوری پسته نباید در اطراف 

و حاشیه باغ ها رها شود.
3- عملیات شخم باید از آذر لغایت اوایل اسفند انجام شود. یعني دوره اي که پسیل هاي فرم زمستان گذران 
در پناهگاههای زیر سایه انداز درختان پسته و در محلهای تجمع بقایای گیاهي، بدون تحرك وجود دارند. در دوره 
قبل از اواخر آذر، این حشرات هنوز بطور کامل پناهگاه زمستانی انتخاب نکرده اند و تعدادی از آنها سرگردان روي 
درختان و در اطراف باغها پراکنده هستند. همچنین بعد از اوایل اسفند بدلیل مساعد شدن هوا یعني کاهش سردی 
هوا و همچنین طوالنی تر شدن طول روز، حشرات کامل پسیل مجّدداً فعال مي شوند و بتدریج پناهگاه زمستانی را 
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ترك مي کنند.
4- عملیات شخم زمستانه باید در سطح وسیع و توسط باغ های هم جوار نیز انجام شود تا اثر مناسبت تر داشته باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
1- انجام عملیات شخم زمستانه موجب صدمه به پناهگاه زمستانی حشرات کامل پسیل معمولی پسته و همچنین 

مرگ آنها مي شود و نتیجتا" جمعیت پسیل در بهار سال بعد از تراکم و رشد بسیار پایین تري برخوردار است
2- کاهش بسیار قابل توجه جمعیت پسیل، بدون استفاده از مواد حشره کش

3- ایجاد باور و آموزش عملی به دست اندرکاران باغداری پسته کشور، به موضوع امکان جلوگیری از خسارت 
آفات با روش ساده و بدون سم پاشی

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 علفهای هرز و برگ های ريخته شده در زير درختان و همچنين در سطح و حاشيه باغ هاي پسته،
 پناهگاه عمده زمستانی آفت پسيل معمولی پسته است.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده پسته
عنوان: مدیریت بیماري پژمردگي ورتیسیلیومی درختان پسته

یافته منتج از پروژه شماره: 016-80-22-100                              مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: امیر حسین محمدي                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان:حمید افضلي، مهدي محمدي مقدم، سیدجواد حسیني فرد
ah-mohammadi@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
این  ایران،  در  پسته مي باشد.  درختان  قارچي  هاي  بیماري  مهمترین  از  یکي  ورتیسیلیومی،  پژمردگي  بیماري 
بیماري اولین بار در سال 1378 از استان کرمان و سپس از باغ هاي پسته در استان قزوین، سمنان و خراسان گزارش 
گردید. رنگ پریدگي،کاهش میزان رشد شاخه و برگ و خشکیدن یك یا تعدادي از شاخه هاي درختان پسته به 
همراه برگي روي آنها، از نشانه هاي بیماري در اندام هوایي درختان پسته است. مشاهده حلقه یا نوارهاي منقطع قهوه 
اي یا تیره رنگ در مقطع عرضي شاخه درختان مبتال، به خصوص در محل انشعاب شاخه ها از نشانه هاي اختصاصي 
این بیماري مي باشد. این بیماري مي تواند باعث مرگ کل درخت شود. کنترل بیماري بسیار مشکل بوده و در حال 

حاضر قارچ کشي براي کنترل موثر این بیماري در باغ هاي پسته پیشنهاد نگردیده است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- هرچند که در عمده مناطق پسته کاري جمعیت قارچ در خاك کم مي باشد اما توصیه اکید مي گردد که قبل از 
احداث باغ پسته، خاك منطقه مورد نظر از نظر آلودگي به ورتیسیلیوم مورد آزمایش قرار گرفته تا در صورت آلودگي، 
ضدعفوني خاك با سموم تدخیني مانند واپام یا متیل بروماید )زیر نظر کارشناس( صورت گیرد. ارزیابي جمعیت 
قارچ و ضدعفوني خاك به خصوص در مناطقي که قبال گیاهان آلوده به این بیماري کاشته شده اند )مانند باغ هاي 
زردآلو، هلو و مزارع کدوئیان، یونجه و پنبه آلوده به بیماري پژمردگي ورتیسیلیومی( از اهمیت زیادي برخوردار است.

- در باغ هاي پسته به خصوص باغ هایي که به صورت غرقابي آبیاري مي شوند مي توان از مالچ هاي پالستیکي 
تیره رنگ مقاوم به اشعه ماوراء بنفش خورشید )UV=5/1( با ضخامت 45 میکرون و عرض 110 سانتیمتر در قسمت 

سایه انداز درخت استفاده نمود. این مالچ هاي پالستیکي از ابتداي فصل در باغ مورد استفاده قرار 
توانند  باالرفتن دماي خاك زیر پالستیك، مي  و  تابستان  به خصوص در فصل  با گرم شدن هوا  مي گیرند که 

جمعیت عامل بیماري را در خاك کاهش دهند.
- بیماري بیشتر در خاك هاي با pH  خنثي تا قلیایي مشاهده مي شود. افزودن گچ معدني غیرشور باتوجه به 
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قلیایي بودن خاك )از 20 تا 70 تن در هکتار بسته به نظر کارشناس( مي تواند باعث کاهش pH خاك و کاهش 
بیماري در درختان پسته گردد.

- ارتباطي میان شوري خاك و پراکنش بیماري پژمردگي ورتیسیلیومی پسته وجود نداشته و این بیماري در 
خاك هاي شور و غیر شور مشاهده مي شود. اما باید توجه داشت که شوري خاك مي تواند با ضعیف نمودن درخت 
پسته، میزان آلودگي ریشه درختان به این بیماري را افزایش دهد. بنابراین توصیه مي شود در مناطق شور، با آبشویي 

زمستانه، میزان شوري در دسترس ریشه درختان پسته را کاهش داد.  
- گرچه به دلیل پایین بودن جمعیت V. dahliae در خاك باغ هاي پسته، این قارچ تاکنون از علف هاي هرز 
موجود در باغ هاي پسته جداسازي نگردیده اما احتمال دارد که در برخي از مناطق و در طي سالیان متمادي جمعیت 
 solanaceae قارچ افزایش یافته و ریشه برخي از علف هاي هرز به خصوص تاج ریزي که متعلق به گیاهان خانواده

مي باشد را آلوده نماید. بنابراین براي به حداقل رساندن احتمال آلودگي درختان پسته به این بیماري توصیه
مي شود که علف هاي هرز در باغ هاي پسته کنترل شوند.

- در خاك هاي با کمبود پتاسیم )میزان پتاسیم قابل جذب کمتر از 250 پي پي ام( و فسفر )کمتر از 15 تا 20 
پي پي ام( بیماري بیشتر مشاهده مي گردد. افزودن سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم به صورت خاکي در چالکود 
در زمستان به همراه کود دامي و استفاده از کودهاي اوره فسفات و سولوپتاس قبل از تشکیل مغز میوه )در خرداد( 
به صورت َسَرك، مي تواند عالوه بر تامین نیاز درختان پسته به پتاسیم و فسفر، موجب کاهش آلودگي درختان پسته 

به این بیماري شود. میزان مصرف این کودها بسته به نتایج تجزیه خاك و برگ متفاوت است.  
- آبیاري بیش از حد درختان پسته مي تواند شرایط را براي افزایش آلودگي درختان به این بیماري مهیا نماید.

- برخي از گیاهان زراعي مانند پنبه، خیار، گوجه، بادمجان و یونجه میزبان مناسبي براي قارچ عامل بیماري بوده 
و موجب افزایش جمعیت قارچ در خاك مي شوند. بنابراین توصیه اکید مي گردد که از کاشت اینگونه گیاهان در 

میان درختان پسته خودداري گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
بیماري پژمردگي ورتی سیلیومی پسته در مناطق مختلف پسته کاري کشور وجود دارد. اما بررسي هاي انجام 
شده آلودگي درختان به این بیماري را در مناطق آلوده طي سال هاي 1379 تا 1382 حدود 2تا 3 درصد نشان مي 
دهد. بررسي مناطق مختلف پسته کاري نیز نشان داد حداقل در10درصد مناطق پسته کاري این بیماري مشاهده مي 
شود. با در نظر گرفتن تولید متوسط 170 هزار تن پسته، خسارت ناشي از این بیماري حدود 500 تن پسته مي باشد، 
که ارزش ریالي آن حدود 15میلیارد تومان مي شود. اجراي توصیه هاي ترویجي حاصل از این پروژه تحقیقاتي مي تواند 

خسارات این بیماري را حداقل تا 50 درصد کاهش دهد که ارزش مالي آن حدود 7/5 میلیارد تومان مي باشد.



32

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

  

 1-  خشكيدگي شاخه ها، 2- مقطع عرضي شاخه سالم،3- حلقه قهوه اي پيوسته در مقطع عرضي،
4- نوار قهوه اي منقطع در مقطع عرضي شاخه پسته آلوده به پژمردگي ورتی سيليومی

                         

12

3

44

3

21
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته

عنوان: اثر تاخیر زمان برداشت و تاخیر پوست گیري میوه پسته بر میزان آلودگي آفالتوکسین 
یافته منتج از پروژه شماره: 018-78-22-115                مدت اجراي پروژه: 3/5 سال
مجری مسئول: علي اسماعیل پور                                       رتبه علمي: مربي پژوهش

 aesmailpour14@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زمان برداشت یکي از عوامل موثر بر خواص کمي و کیفي محصول مي باشد که عوامل مختلفي از جمله شرایط 
آب و هوایي منطقه، نوع رقم، نوع پایه و مدیریت داشت روي آن موثر مي باشند. برداشت محصول پسته از نظر تجاري 
زماني انجام مي شود که پوست رویي میوه به راحتي از پوست استخواني جدا گردد و این زمان از اوایل شهریور ماه 
تا نیمه مهر ماه در مناطق مختلف و با توجه به حجم تولید محصول متفاوت مي باشد. برداشت دیر هنگام محصول 
عالوه بر کاهش خصوصیات ظاهري میوه، باعث افزایش آلودگي محصول مي گردد. محصول برداشت شده به دلیل دارا 
بودن شرایط رشد بهینه قارچ ها، بایستي بالفاصله پوست گیري و خشك گردد. ولي امروزه به دالیل مختلف گاهي 
این زمان تا 48 ساعت به تاخیر مي افتد که این تاخیر احتمال افزایش آلودگي به عوامل قارچي را افزایش مي دهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- برداشت محصول در فاصله زماني 15 تا 30 شهریور ماه در باغ با توجه به نوع رقم و شرایط آب هوایي منطقه

- پوست گیري، شستشو و خشك کردن محصول برداشت شده  بالفاصله پس از برداشت تا حداکثر 12 ساعت 
پس از شروع برداشت 

- جداسازي و درجه بندي محصول تولیدي
- بسته بندي و انبارداري در هواي خشك و خنك

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
برداشت به موقع محصول در فاصله زماني 15 تا 30 شهریور، ضمن دارا بودن خصوصیات عملکردي باالي محصول، 
داراي حداقل لکه هاي رنگي در سطح پوست استخواني بوده و داراي حداقل آلودگي به قارچ آفالتوکسین مي باشد. 
از شروع برداشت،  تا 12 ساعت پس  از برداشت و حداکثر  همچنین فرآوري محصول برداشت شده بالفاصله پس 

احتمال آلودگي قارچي و تولید آفالتوکسین را به حداقل ممکن مي رساند.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته

  تاخير برداشت محصول باعث زياد رسي و ايجاد شكاف در پوست نرم رويي
 پسته مي شود كه زمينه ورود عوامل قارچي مهيا مي گردد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته

عنوان : کاربرد غلظت هاي متفاوت یك ماده شوینده  بر روي جمعیت پسیل معمولي پسته 
یافته منتج از پروژه شماره: 065-80-22-22-22-115               مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول: بهمن پناهی                                                    رتبه علمي: دانشیار پژوهش 
 b.panahi@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پسیل معمولي پسته، مهم ترین آفت درختان پسته کشور و آفت کلیدي این محصول محسوب مي گردد که هر 
ساله خسارت زیادي را به باغ هاي پسته کشور وارد مي کند. تاکنون حشره کشهاي متعددي علیه پسیل پسته آزمایش 
شده اند. مصرف متوالي سموم دفع آفات در یك دوره چند ساله بدلیل چند نسلي بودن و قدرت زادآوري باالي این 
آفت و همچنین نامشخص بدون سطح زیان اقتصادي و سمپاشي هاي بي رویه کشاورزان باعث بروز پدیده مقاومت، 
از بین رفتن دشمنان طبیعي آفات، طغیان شدید آفات و در بعضي موارد باقیمانده سموم در محصول مي گردد. در 
موارد متعددي تاثیر مواد شوینده روي آفات بررسي شده است. بطوریکه اثر مواد شوینده روي مگس سفید سیب 

زمیني شیرین بررسي و 97% تا 99% تلفات آفت گزارش شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کاربرد مایع ظرفشویي ریکا با غلظت 3500 سي سي در هزار لیتر آب به صورت محلول پاشی در مرحله حشره 

کامل به منظور کاهش خسارت پسیل پسته توصیه می گردد.
با توجه به آزمایشات انجام شده، مایع ظرفشویي )ریکا( را در دوز 2 تا 3/5 در هزار براي کاهش جمعیت پسیل 
مي توان استفاده نمود که تا 14 روز بعد از محلولپاشي 70 درصد کاهش جمعیت داشته است. بهترین زمان استفاده 
اوایل و اواخر فصل که جمعیت دشمنان طبیعي پسیل زیاد است بخصوص قبل و بعد از برداشت محصول مي باشد. در 
صورتي که اکثر جمعیت پسیل پوره باشد و جمعیت تخم و حشره کامل این آفت کم باشد بهترین نتیجه را خواهد 
داشت. ضمن اینکه براي استفاده این ماده در کنترل پسیل باید درخت بطور کامل محلولپاشي شود و پشت و روي 

برگ کامل شسته شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
کاربرد مایع ظرفشویي ریکا بر آفت پسیل پسته و تأثیر آن بر روي حشرات مفیدی همچون زنبور پسیالفاگوس 
نشان داد که مایع ظرفشویي ریکا روي مرحله حساس پسیالفاگوس )حشره کامل( و مرحله مقاوم پسیالفاگوس )پوره 

مومیایي( به ترتیب در گروه سموم بي خطر و با خطر جزئي ارزیابي گردید. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
  

مقايسه برگ های پسته قبل و بعد از كاربرد مايع ظرفشويي ريكا
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: تعیین نیاز سرمایي سه رقم تجاري پسته )اکبري، اوحدي و کله قوچي(

یافته منتج از پروژه شماره: 001-81-10-22-115                              مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: امان اله جوانشاه                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

 Javanshah@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
درختان پسته همانند سایر درختان میوه مناطق معتدله در سیکل سالیانه خود به دوره سرما نیاز دارند تا بعد 
از آن شکوفایي طبیعي جوانه ها با مهیا شدن شرایط مناسب جهت رشد اتفاق افتد. گرم شدن هواي کره زمین طي 
دهه هاي اخیر نکته اي است که اهمیت نقش نیاز سرمایي را در رشد و نمو طبیعي درختان پسته نمایان مي سازد. در 
چند سال گذشته عدم تامین نیاز سرمایي به خصوص بر روي ارقام دیر گل نظیر رقم اکبري، خسارات زیادي در تولید 
محصول ایجاد کرده است. در صورت عدم تامین نیاز سرماي ارقام مختلف پسته، گلدهي به تاخیر افتاده و نامنظم 
مي شود، همچنین ریزش زیاد جوانه ها، باز نشدن جوانه هاي گل، ناهماهنگي در رشد خوشه ها، کاهش تشکیل گرده 
در درختان نر اتفاق مي افتد. محاسبه و تخمین سرماي موجود در هر منطقه با در نظر گرفتن روند گرم شدن هواي 
کره زمین و دانستن نیاز سرمایي هر یك از ارقام مورد نظر براي کشت و کشت رقم مناسب هر منطقه، کمك شایاني 

به باال بردن کیفیت و کمیت محصول مي نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مقدار سرمای الزم برای شروع باز شدن جوانه ها در حد قابل توجه در رقم کله قوچی 600 ساعت، در رقم اوحدی 
800 ساعت و در رقم اکبری 1200 ساعت محاسبه شد. سرماي زمستانه در سال 1380 در حد 808  ساعت، در 
سال 1381 در حد974 ساعت و در سال 1382 در حد853 ساعت بر طبق مدل دماهاي c˚ 7-0 محاسبه شد که 

به صورت زیر قابل محاسبه مي باشد.
                        0-7 ْ cساعت سرماي بین

13۸013۸113۸2ماه                     سال
51/33143/6791آبان
147/17202/17223/16آذر
245/67204/67204/67دي

255/5313/83257/33بهمن
99/67114/8377/33اسفند

808974853/5مجموع سال
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
عـدم تامیـن نیـاز سـرمایي بـه خصـوص روي ارقـام دیـر گل نظیر رقـم اکبـري باعث مي شـود گلدهـي نامنظم 
شـود و بـه تاخیـر بیافتـد. از عالئـم دیگـر عـدم تامین نیـاز سـرمایي درختان پسـته مي تـوان کاهش تعـداد برگچه 
هـاي بـرگ، افزایـش تولیـد برگهـاي سـاده و غیـر طبیعـي، کاهش سـطح بـرگ، کاهـش رشـد میانگـره اي، ریزش 
زیـاد جوانـه هـا، بـاز نشـدن جوانـه هاي گل، ناهماهنگي در رشـد خوشـه هـا، کاهش تشـکیل گـرده در درختان نر، 
گلدهـي روي شـاخه هـاي در حال رشـد سـال جاري به صـورت انتهایي و جانبـي و اثرات منفـي روي صفات کمي و 
کیفـي میـوه دارد. بـا توجـه بـه گرمایش زمین، براي رسـیدن بـه عملکرد قابـل قبول، تامیـن نیاز سـرمایي در ارقام 
مختلـف پسـته، بـا اسـتفاده از ترکیبـات ولـك یا روغـن سـویا در غلظت هاي موثـر 30 تـا 40 در هزار حائـز اهمیت 
مي باشـد. ترکیبـات روغنـي بـا تاثیـر بـر افزایـش تنفس بصـورت غیر مسـتقیم موجـب از بین رفتـن مـواد بازدارنده 

رشـد نظیـر ابسـایزیك اسـید و نهایتـا بیدار شـدن درخت مي شـوند.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

  قلمه هاي رقم كله قوچي بعد از سرما دهي 600 و 800 ساعت
 

قلمه هاي رقم اوحدي بعد از سرما دهي 800 و 1000 ساعت
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

پژوهشکده سبزی و صیفی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده سبزی و صیفی
 ) Pseudoperonospora cubensis( عنوان : ارزیابی مقاومت ژرم پالسم خیار نسبت به بیماری سفیدك داخلی کدوییان

یافته منتج از پروژه شماره:  100-11-12-79040                  مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: رامین رافضی                                               رتبه علمي: مربی  پژوهش

مجري: داریوش شهریاری
raminrafezi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع : 
همزمـان با گسـترش کشـت خیـار در گلخانه، بیماری هـای هوازادی که با افزایش رطوبت، خسـارتزا می شـوند، 
در گلخانـه هـا شـیوع پیـدا می کننـد. سـفیدك داخلـی کدوییـان از جملـه ایـن بیماری هاسـت که در صـورت همه 
گیـری در عـرض چنـد روز خسـارت صد در صـدی ایجـاد مـی کند. بـا توجه به رونـد برداشـت و عرضه خیار بـه بازار 
، اسـتفاده از سـموم راه حـل مناسـبی نیسـت و بهتریـن روش اسـتفاده از ارقام مقاوم اسـت. ارقام مقـاوم بومی خیار 
KC361105;K-  ایـران کـه بـذر آنهـا در بانـك ژن موجـود بـود ارزیابـی شـده وجمعیت های بومـی بـه شـماره های
C361065;TN94135;  بـدون عالئـم آلودگـی و بعنـوان منابـع بومـی مقاومت به سـفیدك داخلی ارزیابی شـدند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:  
از ایـن جمعیـت هـای مقـاوم یافـت شـده در برنامه های بهنـژادی بهره بـرداری شـده و مقاومت به ارقـام تجاری 
حسـاس نظیـر سـلطان  منتقـل می  گـردد. جمعیـت هـای مقـاوم یافـت شـده همگـی بومـی کشـور بـوده و براحتی  
بعنـوان منابـع مقاومـت در دسـترس خواهنـد بـود،  تکثیـر ایـن جمعیـت هـا بـا توجه بـه اینکه ارقـام هیبریـد و یا 
وارداتـی نیسـتند براحتـی  و بـدون نیـاز بـه مجوز هـای حقوقی انجام شـده و بـذر مقـاوم در حجم وسـیع در اختیار 

بهـره بـرداران قرار مـی گیرد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
افزایش مقاومت خیار های تجاری گلخانه ای به سفیدك داخلی و کاهش مصرف سموم و افزایش تولید
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 



42

 

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي : موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: قابلیت برخی گیاهان بومي منطقه گیالن و غرب مازندران به عنوان محصوالت جدید زینتي

یافته منتج از پروژه شماره: 78216- 12- 118                          مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمد نقی پاداشت دهکایی                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: تیمور رمك معصومي، علیرضا حداد، شادروان بهمن بشردوست و سید ابراهیم حجتی
padasht45@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در بازارهـاي بیـن المللـي گیاهـان زینتي تنوع زیادي وجـود دارد. سـاالنه واریته هاي جدید بسـیاري به گیاهان 
زینتـي تجارتـي افـزوده مي شـود و تالش مي شـود واریته هـاي قدیمي تر از بازار خارج شـود. در گیـالن و مازندران 
گیاهـان بومـي متنوعـي وجـود دارد. بعضـي از ایـن گیاهـان از قبـل شـناخته شـده اند و ارزش زینتي بـودن آنها نیز 
آشـکار اسـت، امـا بسـیاري از گونـه هـاي گیاهـي بـه عنـوان گیـاه زینتـي مورد کنـکاش قـرار نگرفتـه انـد. در این 

بررسـي تعـدادي از آنهـا جمع آوري و شناسـایي شـدند و قابلیـت آنها مدنظر قـرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نتایـج نشـان داد کـه از گیـاه سـل باقال یا اللـه مردابی بـا نـام علمـی Nelumbium capsicum و نیلوفر آبی گل 
سـفید بـا نـام علمـیNymphaea alba مـی تـوان در اسـتخر فضای سـبز پارکها اسـتفاده نمـود. نتایج بررسـي روي 
سوسـن چلچـراغ )Lilium ledebourii( نشـان داد کـه ازدیـاد ایـن گیـاه از طریـق فلس بـرداري امکان پذیر اسـت 
 )Campanula odontosepala( و مـي تـوان بـا ایـن روش سـوخك هاي جدیـد تولیـد نماییـم. نوعـي گل اسـتکاني
 Digitalis( قابلیـت کشـت و گلدهـي در خـارج رویشـگاه طبیعـي خـود را دارد. شـاخه گل نوعـي گل انگشـتانه
nervosa( و نوعي مــــــریم گـــــــلي )Salvia sclarea( داراي طول عمر پس از برداشـت بسـیار مناسـبي است. 
از گیـاه شاهـــــــــدانه وش )Datisca cannabina( مـي تـوان بـه عنـوان شـاخه بریده سـبز اسـتفاده نمـود. گیاه 
قنطوریـون کبیـر )Centaurium tenuiflorum( قابلیـت کاربرد مناسـبي به عنوان گیاه شـاخه بریـده دارد. مي توان 
گل راعي )Hypericum androsaemum(، سـیاه گیله )Vaccinium arctostaphylos(، سیـــــــاه تلـــــــو 
)Paliurus spina-christi( و گوشـوارك )Evonymus latifolia( را نـام بـرد. ایـن گیاهـان را مي تـوان از طریـق 
جنسـي )بـذر( و غیرجنسـي )فلس بـرداري، قلمـه( تکثیـر کـرد و بـر اسـاس مـوارد یاد شـده در بـاال مورد اسـتفاده 

داد. قرار 



یافته های قابل ترویج سال 1383 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

43

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه
نتایج این تحقیق نشان داد که گیاهان بومی پتانسیل مطلوبی جهت کاربرد به عنوان گیاهان جدید زینتی دارا 
هستند و از طرفی در همین راستا می توان گیاهان بومی که قابلیت دارویی نیز دارند مورد بهره برداری قرار داد. 
مزایای حاصل، عرضه گیاهان زینتی متنوع در بازار تجاری و توانایی و بردباری این گیاهان نسبت به عوامل محیطی 
که بتوان با حداقل هزینه آنها را تولید و عرضه نمود و همچنین مصرف آب کمتر و مقاومت به خشکی و حتی مقاومت 

یا تحمل عوامل بیماری زا یا بطور کلی تحمل عوامل خسارت زای زنده و غیر زنده می باشد.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

نمونه ای از گياهان زينتی كشت شده
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

پژوهشکده مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ،  پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
عنوان: اصالح اسیدیته خاك  با کاربرد آهك برای بهبود خصوصیات کمي و کیفي پرتقال خونی 

یافته منتج از پروژه شماره: 80058-25-120                              مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: بیژن مرادی                                                      رتبه علمي: مربی پژوهش

مجری : طاهره رئیسی                                                               
bmoradi2003@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از مهمترین  عوامل شیمیائی بسیاری در خاك، قابلیت استفاده عناصر غذائی را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی 
ویژگی های شیمیائی خاك که بر قابلیت استفاده عناصر غذائی تاثیرگذار می باشد، اسیدیته خاك است. بهترین دامنه 
اسیدیته به لحاظ قابلیت استفاده عناصر غذائی 6 الی 6/5 می باشد. در شرایطی که پ-اچ خاك پائین می باشد به 
ویژه در مقدار پ-اچ کمتر از 5/5، رشـدگیاهان به علت سمیت یون های هیدروژن، آلومینیوم و منگنز و نیز به دلیل 
کاهش غلظت منیزیم، کلسیم و پتاسیم در فاز محلول،کاهش حاللیت فسفر و مولیبدن و توقف رشد ریشه کاهش 
می یابد. از سوی دیگر، مقایسه واکنش خاك هـاي باغ های مرکبات از سال1360 بـا وضـعیت کنـوني نـشان مي دهـد 
کـه واکـنش خاك باغ های مرکبات در غرب مازندران در دو دهه گذشته کاهش یافته است. به نظر مي رسد نـزول 
باران هـاي فراوان و مصرف کودهاي شیمیائي حاوي نیتروژن و گوگرد علت اصـلي اسـیدي شـدن خاك هـاي تحـت 
نـشان  مازنـدران  غـرب  مرکبـات  باغ های  از  برخـي  خـاك  نمونـه  دو  و  پنجاه  واکنش  می باشد.  مرکبات  کـشت 
مـي دهـد کـه خاك هاي مورد مطالعه از اسیدي خیلي شدید )3/5( تا قلیایي ضعیف )7/7( متغیر بوده و میـانگین 
آن 5/4 می باشد که در گروه خاك هاي اسیدي قرار مي گیرد. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی واکنش پرتقال خونی 

به آهك دهی خاکی اسیدی به منظور افزایش کمی و کیفی محصول این رقم در تنکابن اجرا شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
•  با کاربرد آهك در خاك های اسیدی )پ-اچ کمتر از 5/5( می توان پ-اچ خاك سطحی و عمقی را افزایش و 

عملکرد پرتقال خونی را بهبود داد.
•  جهت کاربرد آهك در اولین قدم نسبت به تجزیه خاك اقدام شود و در صورت اطمینان از اسیدی بودن خاك 

)پ اچ کمتر از 5/5( می توان 3 تا 9 کیلوگرم آهك در سایه انداز درخت در خاك سطحی و عمقی به کار برد.
•  هم چنین، توصیه می شود همراه آهك یك منبع حل پذیر منیزیم )سولفات منیزیم( جهت اجتناب از کمبود این 

عنصر در سایه انداز درختان مصرف شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که:

•  با کاربرد سطوح مختلف آهك )شامل 3، 4/5، 6، 9، 12 و 15 کیلوگرم آهك برای هر درخت پرتقال خونی(، 
پ-اچ خاك سطحی و عمقی افزایش یافته است.

•  در تحقیق حاضر، رابطه مستقیم بین مقدار پ-اچ با مقدار آهك مورد استفاده مشاهده شد. به عبارت دیگر، 
هر چه مقدار آهك بیشتری استفاده شد، مقدار پ-اچ افزایش بیشتری نشان داد. 

•  عالوه براین،کاربرد آهك بر عملکرد، اندازه میوه، ضخامت پوست میوه، ویتامین ث و مواد جامد محلول میوه 
پرتقال خونی تاثیر داشت.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

  

انجام آناليزهای شيميائی خاک در آزمايشگاه



4۸

 
نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ،  پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

عنوان: بهبود خصوصیات کمي و کیفي پرتقال تامسون  ناول با کوددهی نیتروژن، پتاسیم و انجام آبیاري 
یافته منتج از پروژه شماره:78037–25–120                            مدت اجراي پروژه: 5 سال

مجری مسئول: بیژن مرادی                                                   رتبه علمي: مربی پژوهش
مجری: طاهره رئیسی                                                           
bmoradi2003@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مرکبات دومین صنعت بزرگ میوه در تجارت جهاني مي باشند و این صنعت مي تواند در اقلیم هاي گرمسیري 
از  و کوددهی  آبیاري  یابد.  دائمي هوا، گسترش  و رطوبت  با خاك مناسب، دماي هوای متوسط  نیمه گرمسیري  و 
مهم ترین عملیات مؤثر در تولید میوه هاي با کیفیت و کمیت باال در باغ هاي مرکبات مي باشد. در واقع، براي دستیابی 
به حداکثر محصول با کیفیت مطلوب، دسترسي به حد مطلوب عناصر غذایي ضروري است. از این جهت برآورد مقدار 
کود مورد نیاز از مسائل اصلي علم تغذیه گیاهي مي باشد. از سوی دیگر، با افزایش رطوبت و عناصر غذایي پتاسیم 
و ازت به خاك میزان این عناصر در گیاه افزایش مي یابد که موجب تغییرات زیادي  در کیفیت و کمیت محصول 
پرتقال خواهد شد. در ایران مرکبات، یکي از محصوالت باغي استراتژیك است که با تولید سالیانه 4345 هزار تن، 
مقام اول را در بین تولیدات باغي کشور به خود اختصاص داده است. عالوه براین، کشت مرکبات یکي از مهمترین 
فعالیت هاي کشاورزي در شمال ایران بوده و رقم تامسون ناول از ارقام تجاري پرتقال در غرب مازندران است. از سوي 
دیگر، مدیریت صحیح کوددهی و آبیاری یکي از عوامل اصلي در تولید مرکبات در این منطقه مي باشد. بنابراین در 
پژوهش حاضر اثر کاربرد سطوح مختلف ازت، پتاسیم و آبیاري روي خصوصیات کمي و کیفي پرتقال تامسون  ناول 

بررسی شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
•  با انجام آبیاری می توان عملکرد را به مقدار 25 % نسبت به درختانی که طبق عرف محل، آبیاری نمی-شوند 

)طبق عرف محل(، افزایش داد. 
•  مقدار 500 گرم نیتروژن )ازت( براي هر درخت کافي می باشد و کوددهي بیش از این نه تنها باعث افزایش 

عملکرد نمي شود، بلکه سبب زیان هاي زیادي بر کیفیت میوه و خصوصیات فیزیکي و شیمیائي خاك مي گردد.
•  در شرایطی که درختان آبیاري مي شوند، مقدار یك کیلوگرم پتاسیم همراه با نیم کیلوگرم سولفات منیزیم 
موجب افزایش عملکرد و کیفیت میوه می شود. اما در درختاني که آبیاري نمی شوند مصرف پتاسیم تاثیر زیادي در 
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عملکرد نخواهد داشت. 
•  در باغ هایي که آبیاري انجام نمي گیرد شستشوي پتاسیم کم بوده و باقیمانده کودهاي سال قبل براي سال هاي 

بعد مي تواند مورد استفاده قرار گیرد.
•  پیشنهاد مي شود در مصرف کود پتاسیم حتماً به نتایج آزمایش خاك توجه گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج پژوهش حاضر حاکي از آنست که:

انجام آبیاری تکمیلی، عملکرد درختان پرتقال  با  با کاربرد 500 گرم نیتروژن، یك کیلوگرم پتاسیم و نیز   -1
تامسون ناول 20 ساله بر روی پایه پونسیروس افزایش یافته است.

2- کوددهی پتاسیم و نیتروژن منجر به افزایش غلظت پتاسیم و نیتروژن در برگ درختان پرتقال تامسون-ناول 
نسبت به تیمار شاهد شده است.

3- در شرایط انجام آبیاری تکمیلی با کوددهی پتاسیم )به مقدار یك کیلوگرم پتاسیم براي هر درخت(، عملکرد، 
مقدار قند، ویتامین ث نسبت به تیمار شاهد افزایش یافته است. 

4- در شرایط انجام آبیاری تکمیلی با کاربرد یك کیلوگرم پتاسیم برای هر درخت، درصد ضایعات میوه تامسون 
ناول از 23 درصد به 17 درصد کاهش یافته است. 

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

 شكوفه دهی درختان كوددهی و آبياری شده 
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
 عنـوان: سـازگاري کولتیـوار هاي مختلف زردآلو به پایه رویشـي سـنت جولیـان و دو پایه بذري ماریانـا و میروباالن  

            در خاك هاي آهکي
یافته منتج از پروژه شماره:76074-15-12-107                        مدت اجراي پروژه:7 سال

مجری مسئول: میترا میرعبدالباقی                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش 
mitra_mirabdulbaghi@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عمده کشت و کار درختان هسته دار و دانه دار در ایران در مناطق( تهران، خراسان، قزوین، آذربایجان شرقي و 
غربي، اصفهان، اردبیل، مازندران، کرمان، گیالن، زنجان، کردستان و همدان انجام می گیرد که خسارات وارده ناشي از 
آهکي بودن خاك بر باغات حدودا به بیش از 60 درصد محصول آسیب وارد می نماید. در بین درختان میوه هسته دار 
هر چند که درختان زردآلو نسبت به دیگر درختان همگروه خود مقاوم تر هستند، اما در میان کولتیوارهای مختلف 
زردآلو در پیوند با پایه های رویشی منجمله سنت ژولیان و دو کلون میروباالن و ماریانا اختالفات چشمگیری در 
میزان سازگاری به خاکهای آهکی وجود دارد. با تعیین و تخمین میزان سازگاری پایه های پیوندی مختلف زردآلو 
به خاك آهکی می توان بهترین ترکیب پیوندی را برای خاك های مختلف آهکی انتخاب نمود و بدین ترتیب با یك 
مدیریت مناسب باغداری و بدون صرف هزینه های خیلی سنگین کوددهی غلبه بر بسیاری از مشکالت خاك )شامل 
آهکی بودن خاك، pH قلیایی و بافت خاك سنگین( نمود. رونق بازار باغداران و افزایش درآمد های حاصل از منابع 

غیر نفتی از دیگر مزایای نتایج این پروژه می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در یکی از برنامه های تحقیقات به نژادی در ایستگاه تحقیقاتی باغبانی کمال آباد کرج طي سالهاي 82 تا 76 
جذب برگی عناصر غذایی ترکیبات مختلف پایه و پیوندك زردآلو )شامل ارقام شاهرودي، نصیري و شماره 35 که بر 
روی پایه های سنت جولین، میروباالن و ماریانا پیوند شده بودند( در خاکی با میانگین 13 درصد آهك، pH  حدود 7، 
هدایت الکتریکی 1/5 دسی زیمنس بر متر، مواد آلی 0/77درصد، ازت کل0/08%، فسفر قابل جذب  ppm12،پتاسیم 
قابل جذب ppm 420، درصد رس 34/2، درصد الی )سیلت( 46/8 و درصد شن 17/8 درصد مورد بررسی قرار 
گرفت. در این پروژه جذب برگی عناصر غذایی، صفات رشد و میزان القای رشد پایه به پیوندك برای دو سال زراعی 
انداز گیری گردید. با استفاده از نتایج بدست آمده و محاسبات آماری میزان سازگاری هر رقم پیوندی زردآلو با پایه 

های سنت جولیانف ماریان و میرباالن تخمین گردید.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج آزمایشات نشان داد که ارقام زردآلوی شاهرودي، نصیري و شماره 35 در پیوند با پایه های سنت جولین، 
میروباالن و ماریانا می توانند در یك خاك آهکي- قلیایی و با بافت سنگین بخوبی از رشد مناسبی برخوردار باشند. 
این در حالی است که جذب برگی عناصر غذایی ارقام زردآلو در پیوند با پایه سنت جولیان باالتر از دیگر ترکیبات 
پیوندی بود. هر چند پایه سنت جولین از لحاظ القاء رشد به پیوندك نسبت به پایه های ماریانا و میروباالن بسیار 
ضعیف تر عمل می نماید. با استفاده از یك مدیریت مناسب باغداری و با دانش استفاده بهترین ترکیب های پیوندی 
زردآلو می توان بدون صرف هزینه های خیلی سنگین کوددهی، غلبه بر مشکالت خاك )شامل آهکی بودن خاك، 
pH قلیایی و خاك سنگین( نمود. رونق بازار باغداران و افزایش درآمد های حاصل از منابع غیر نفتی از دیگر مزایای 

نتایج این پروژه می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: محلول پاشي اوره، روي و بور راه کاري براي افزایش عملکرد بادام 

یافته منتج از پروژه شماره: 78047-15-108                                       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حسین مرادي                                                            رتبه علمي: مربي پژوهش

moradi1347@yahoo.com: آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ازت یکي از مهمترین عناصر پرمصرف گیاهي است که در فرایند زایشي گیاه نیز تاثیر بسیار مهمي دارد. صرف 
نظر از کمبود عمومي این عنصر در خاکهاي کشور، بررسي ها حاکي از تاثیر مثبت محلول پاشي اوره در افزایش 
عملکرد است. در اکثر خاکهاي ایران به علت آهکي بودن، بي کربنات فراوان در آبهاي آبیاري، عدم مصرف کودهاي 
حاوي روي، باال بودن pH و کاهش محلولیت روي، کمبود آن اتفاق مي افتد. همچنین فرآیند تولید مثلي درختان 
میوه نیاز ویژه اي به بور دارد. هرگونه افزایش در میزان تشکیل میوه و ماندگاري چغاله هاي تشکیل شده در بادام از 
نظر اقتصادي حائز اهمیت است. میزان پایین ازت، بور و روي منجر به کاهش تشکیل میوه، ماندگاري و نمو چغاله ها 
و کاهش عملکرد مي گردد. بررسي منابع موجود نشان مي دهد که این سه عنصر در تشکیل میوه و عملکرد درختان 
میوه نقش بسیار مهمي دارند. با دیدي خوشبینانه متوسط کشوري میزان تشکیل میوه در بادام حدود 20 درصد 
است این میزان تا 40 درصد قابل افزایش است. هر یك درصد افزایش در تبدیل گلها به میوه و حفظ ماندگاري آنها 

اثرات اقتصادي بسیار مهمي دارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
-  محلول پاشي با کود اوره به میزان 5 در هزار، اسید بوریك 5 در هزار و سولفات روي به میزان 5 در هزار.  

-  قبل از محلول پاشي pH محلول بررسي و در صورت لزوم به حدود 6/5- 7/5 رسانده شود. 
- محلول پاشي در دو نوبت الف( اواسط مهر ماه پس از توقف رشد و قبل از ریزش برگها و ب( در اوایل فروردین 

ماه در زمان تورم جوانه هاي گل صورت گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
محلول پاشـي ایـن سـه عنصـر مهم غذایي برمیزان تشـکیل میـوه و عملکرد بادام اثـر معنـي داري دارد. دوبار محلول 
پاشـي هزینـه ي چندانـي بـه باغـدار تحمیل نمي کنـد، اما از لحـاظ اقتصادي براي باغـدار منفعت قابـل مالحظه اي 

در بـردارد بـه نحـوي که تـا 5 درصد افزایش در تشـکیل میوه حاصل مي شـود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: تحمل به خشکي توده هاي بذري بادام به منظور استفاده  پایه های بذری در نهالستان ها
مدت اجراي پروژه: 2 سال یافته منتج از پروژه شماره: 108-12-79270  
مجری مسئول: سید اصغر موسوي                                رتبه علمي: استادیار پژوهش

asgharmousavi@gmail.com/sa.mousavi@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
روبرو  براي کشاورزي  با مشکل کمبود آب  از دیرباز  تنوع گیاهي،  و  ایران، علي رغم گستردگي زمین  سرزمین 
بوده است. بخش عمده مساحت ایران از نظر اقلیمي جزء مناطق خشك و نیمه خشك محسوب مي گردد و کمبود 
آب مهمترین عامل محدود کننده تولیدات کشاورزي در این مناطق مي باشد. عالوه بر این، پراکنش نزوالت جوي با 
فصل رشد محصوالت کشاورزي مطابقت ندارد و لزوم آبیاري در طي فصل رشد به منظور رشد و نمو مطلوب گیاه، 
به  و متحمل  ارقام مناسب  از  بایستي  آبیاري،  بر مدیریت صحیح  مناطقي عالوه  ناپذیرمي باشد. در چنین  اجتناب 
خشکي استفاده کرد تا عالوه بر کاهش صدمات ناشي از کم آبي، رشد مطلوب و حداکثر محصول ممکن تولید گردد 
و عملکرد محصول از نظر اقتصادي سودمند باشد. در ایران عمدتاً از بذور بادام تلخ به عنوان پایه استفاده مي گردد، در 
صورتي که در کشورهاي دیگر عالوه بر پایه هاي بذري بادام تلخ، از بذور ارقام شناخته شده نیز به عنوان پایه استفاده 
مي گردد. بطوري که در اسپانیا از بذور ارقام گاریگز، رامیلتو آتوچا بیشتر از سایر ارقام استفاده مي گردد. در کالیفرنیا 
براي تولید نهال هاي قوي و یکنواخت عمدتاً از بذور ارقامي نظیر تکزاس استفاده مي گردد و در استرالیا از بذور ارقام 

نان پاریل و چالستان استفاده مي گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
اگرچه وزن خشك اندام هوایي و ریشه هم بین دورهاي مختلف آبیاري و هم بین ارقام مختلف متفاوت بود ولي 
نسبت وزن خشك اندام هوایي به ریشه تفاوت معني داري در بین دورهاي مختلف آبیاري نشان نداد که این امر بیانگر 
این است که کاهش وزن خشك در اندام هوایي )شاخ و برگ( و ریشه ها تحت تأثیر دور آبیاري تقریباً یکنواخت بوده 

و این کاهش به یك نسبت در اندام هوایي و ریشه اتفاق افتاده است. 
براساس نتایج پروژه زیر موارد ذیل قابل توصیه است:

1-  براساس نتایج حاصله، رشد رویشي دانهال هاي بادام خصوصاً از نظر ارتفاع، قطر، سطح برگ و وزن تر و خشك 
اندام هوایي و ریشه بیشتر تحت تأثیر تنش آبیاري ناشي از افزایش دور آبیاري قرار مي گیرد. لذا براي تولید نهال 

مرغوب و استاندارد در خزانه، آبیاري مرتب و کافي نهال ها توصیه مي شود.
2-   ارقامي مانند ربیع و شاهرود 12 که رشد طولي، قطري و وزن تر و خشك اندام هوایي و ریشه بهتري نسبت 

به سایر ارقام داشتند، جهت تهیه نهال به عنوان پایه مناسب تر هستند.
3-  از بذر ارقام تجاری به دلیل یکنواختی بیشتر در مقایسه با بذز ژنوتیپ های تلخ می توان به عنوان پایه بذری 
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در شرایط کم آبی استفاده نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که افزایش دور آبیاري بر ارتفاع گیاه،  قطر ساقه و تعداد میانگره تأثیر معني داري 
در سطح آماري 1% داشت، ولي بر طول میانگره تأثیر معني داري نداشت. ارقام از نظر ارتفاع گیاه، قطر ساقه و تعداد 
میانگره تفاوت  معني داري در سطح آماري 1% داشتند، ولي از نظر طول میانگره تفاوت معني داري نشان ندادند. اثرات 
متقابل ارقام با دورهاي مختلف آبیاري فقط از نظر رشد قطري ساقه در سطح آماري 5% معني دار بود، ولي از نظر 
بقیه صفات معني دار نبود. براساس نتایج افزایش دور آبیاري تعداد شاخه هاي فرعي، سطح برگ، وزن تر و خشك 
اندام هوایي، وزن تر و خشك ریشه تأثیر معني داري درسطح آماري 1% و بر محتواي نسبي آب برگ تأثیر معني داري 
در سطح آماري 5% داشته ولي بر طول میانگره و نسبت وزن خشك اندام هوایي به ریشه تأثیر معني داري نداشته 
است. بین ارقام از نظر  وزن تر و خشك اندام هوایي و وزن تر و خشك ریشه تفاوت معني داري درسطح 1% و از نظر 
سطح برگ و محتواي نسبي آب برگ تفاوت معني داري درسطح 5% وجود داشت ولي از نظر نسبت وزن خشك اندام 
هوایي به وزن خشك ریشه تفاوت معني داري نشان ندادند. اثرات متقابل ارقام با دورهاي مختلف آبیاري در این صفات 
معني دار نبود. براساس نتایج بدست آمده، اگرچه دانهال هاي ارقام مختلف از نظر برخي صفات اندازه گیري شده با 
همدیگر تفاوت معني داري نشان دادند ولي تحت تأثیر دورهاي مختلف آبیاري تفاوت معني داري بین دانهال هاي 
ارقام بادام مشاهده نگردید که به نظر مي رسد از نظر تحمل به خشکي تفاوتي بین این ارقام وجود ندارد. بطوري که 
دانهال هاي حاصل از ارقام شاهرود 12 و ربیع که وزن خشك ریشه باالتري نسبت به سایر ارقام داشتند، از نظر وزن 
خشك اندام هوایي نیز این برتري را نسبت به سایر ارقام نشان دادند. بنابراین از بذر این ارقام می توان به عنوان پایه 

بذری استفاده نمود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل-  مقايسه ميانگين تاثير دور هاي مختلف آبياري بر صفات اندازه گيری شده
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: بررسي مناسبترین روش ازدیاد رویشي چند ژنوتیپ انتخابي بادام به منظور گسترش پایه هاي کلونال

یافته منتج از پروژه شماره: 79401– 12 – 101               مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: حمید رهنمون                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش

hr482002@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
باغي  هاي  گونه  براي  مناسب  پایه هاي  از  استفاده  مي توان  را  باغباني  عرصة  در  پیشرفت  بارز  مصادیق  از  یکي 
برشمرد. اولین صفتي که از یك پایة مناسب مي توان انتظار داشت، القاي یکنواختي در عملکرد آن پایه مي باشد. 
موضوع یکنواختي در عملکرد پایه نیز مي تواند شامل القاي رشد معین به پیوندك، مقاومت فراگیر به یك بیماري 
یا آفت و یا غلبة قاطع بر یك استرس خاص و ... باشد. کوتاهترین و مطمئن ترین روش براي رسیدن به این هدف، 
تکثیر کلونال پایه ها و دستیابي به پایه هاي رویشي است. پایه هاي رویشي متعددي براي بادام تا کنون در سطح دنیا 
 GN،Hansen 536، Hansen 2186، GF 677، Myran معرفي شده است که از آن جمله میتوان به پایه هاي سری
و Ishtara اشاره نمود. هر یك از این پایه ها هرچند در نوع خود ارزشمندند، ولی به سبب تولید در شرایط اقلیمی 
با شرایط اقلیمی و ژنوتیپهای ایران سازگاری مورد انتظار را برآورد نمی کنند. الزم است پایه های  متفاوت، بعضاً 

رویشی بر اساس ژرم پالسم بومی اصالح و معرفی گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
اغلب ژنوتیپهای بادام در شرایط ریشه زایی به رغم تولید کالوس فراوان فاقد قدرت تولید ریشه بوده و برخی از 
آنها اصوالً هیچ پاسخي به تیمارها از خود نشان نمیدهند. طول و تعداد ریشه هاي تولید شده در معدود ژنوتیپهای 
ریشه زا در تیمار ppm 2000 هورمون IBA بهتر از بقیة تیمارها بود و قلمه های آنها در هر دو فرم برگدار و خشبي 
واکنش نسبتاً یکساني به تیمارها نشان دادند. ریشه های تولید شده در قلمه های بادام عمدتاً منشاء کالوژنیك داشته 
و در انتقال به بستر دوم )subculture( از بین میروند و این موضوع موفقیت دستیابی به قلمه های ریشه دار شده را 

در نهایت کاهش میدهد. انتقال به بستر دوم باید تحت شرایط خاص و بدون تماس ریشه با هوا انجام گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
پرورش  در  جدي  محدودیتهاي  یکسري  به  تفوق  به  منجر  آل  ایده  حالت  در  رویشي  هاي  پایه  به  دستیابي 
محصوالت باغي مي گردد، ولي حتي در ساده ترین شکل کاربري این گونه پایه ها بدون هیچگونه انتظار از عملکرد 
ویژة پایه، همان القاي رشد معین به پیوندك بصورت یکنواخت به تنهایي مي تواند موفقیت بزرگي در عرصة عملیات 

داشت و برداشت محصول محسوب گردد.



5۸

عکس/عکس های شاخص از یافته:

 

ازدياد رويشی چند ژنوتيپی بادام

 
 

Root

Callus

Hardwood cuttings
Bottom heat=23°c

Responded cuttings

 Temp. = 25 0CR.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: بررسي امکان کنترل زراعي سرشاخه خوار هلو

یافته منتج از پروژه شماره: 80050-12-11-130                         مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: حسین نوری                                                       رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجري: محمد علی نجاتیان
Nejatianali@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع 
سرشاخه خوار هلو از مهم ترین آفت باغات هلو است، لذا کنترل مؤثر آفت ترجیحاً باید مبتنی بر ارائه راهکار در 
قالب کنترل تلفیقی و رعایت مسائل زیست محیطي باشد. مدیریت تلفیقی به همراه هرس عالوه بر بهبود عملکرد 
کمي و کیفي محصول، میتواند بر انبوهي جمعیت آفت و میزان خسارت موثر باشد. هرس هلو یك کار تربیتي سخت 
و سنگین مي باشد. اگر درختان هلو هرس نشده باقي بمانند، منتج به ایجاد درختان ضعیف، تولید بیش از حد، افزایش 

بیماریها و آفات و از همه مهمتر عمر کوتاه درخت مي گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه 
هرس 3/4 و 1/2 از طول شاخه های جوان هلو در اواخر اسفند و هنگام تورم جوانه ها بهترین سطوح جهت کنترل 

کرم سرشاخه خوار هلو بهمراه بهبود و وزن، حجم  و کیفیت ظاهری و درونی میوه می باشد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1( کنترل غیر شیمیایي )کنترل با هرس( آفت سرشاخه خوار هلو 

2( تأثیر هم زمان هرس بر کنترل سرشاخه خوار هلو و بهبود عملکرد کمي و کیفي محصول هلو 
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي:  موسسه تحقیقات علوم باغبانی،  پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان: معرفی مناسب ترین روش تکریب نخل خرما

یافته منتج از پروژه شماره:019-81-23-110                            مدت اجرای پروژه : 2 سال
مجری مسئول: احمد مستعان                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش 

ahmadmostaan@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله واهمیت موضوع:
عملیات تکریب در مناطق مختلف خرماخیز کشور به روشهای متفاوتی انجام می شود. رایج ترین روشهای تکریب، 
روشهای دستی است که شامل سه روش تکریب با عکفه، ارة دستی و تبر هستند. در تکریب با عکفه سطح برش 
داده شدة دمبرگها نسبتا صاف بوده صعود از آنها به راحتی صورت می گیرد و آب باران در آنها تجمع نمی یابد. روش 
کار با عکفه بسیار مشکل بوده، نیازمند صرف انرژی فراوان جهت برش دادن دمبرگهای نخل است. بهتر است پس 
از فصل بارندگی و زمانیکه دمبرگها با جذب رطوبت ترد و نرم شده اند، انجام شود. به دلیل سختی و مشقت کار با 
عکفه، اکثر نخلکاران جدید متاسفانه از انجام تکریب در نخلستانها صرفنظر می نمایند و بسیاری ازآنها با روش کار با 
آن آشنا نیستند. به همین دلیل افراد آشنا با کار عکفه در ازاء پرداخت دستمزدهای بیشتری اقدام به تکریب نخلهای 
متقاضیان می نمایند.سرعت کار با این ابزار کم بوده، استهالك لبة برندة آن زیاد و مرتباً باید تیز شود .لذا آزمون سایر 

وسایل تکریب مانند اره دستی و اره موتوری زنجیری نیز الزم است انجام شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
پس از بارندگی در فصول پاییز و زمستان برای تکریب از اره دستی استفاده نمایید.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
در تکریب با اره دستي، سرعت عملیات حدود 51% بیشتر از روش تکریب با عکفه است. کیفیت عملیات تکریب 
با استفاده از اره دستي به دلیل تکرار عملیات در تنها یك کانال برش، از عکفه بهتر است. همچنین سختي کار در 
استفاده از اره دستي نسبت به عکفه کمتر است و در تکریب با اره دستي، ضربان قلب کارگر 6 درصد کمتر از آن 
در کار با عکفه است. در نخیالت جوان هزینه هاي دو روش تکریب با اره دستي و عکفه تقریبا برابر است، لیکن در 
نخیالت با ارتفاع بیش از دو متر، هزینه تکریب با اره دستي بیش از 40 درصد کمتر از هزینه هاي تکریب با عکفه است.
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عکس/عکس های شاخص از یافته : 
  

نمونه اره مناسب تكريب نخل خرما و انجام عمليات با آن
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موسسه تحقیقات خاک و آب
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب
عنوان:  استفاده از کود روی برای کاهش اثرات سوء تنش شوری در گیاه گندم

یافته منتج از پروژه شماره: 2-113-150000-00-0000-77073    مدت اجراي پروژه:3 سال
مجری مسئول: زهرا خوگر                       رتبه علمي: مربی پژوهش

 مجری: غالمرضا زارعیان
zareian48@ yahoo.com :آدرس الکترونیکي  مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خشکسالی های اخیر باعث کاهش عمق سفره آب زیرزمینی و کاهش کیفیت آب آبیاری شده است. استفاده از 
این آب ها باعث کاهش کمیت و کیفیت دانه گندم گردیده است. در این راستا افزایش کمیت و کیفیت دانه گندم در 
مناطق با آب زیرزمینی شور و نیمه شورکه از طرفی باعث افزایش عملکرد و رسیدن به خودکفایی گندم و از طرف 

دیگر سبب افزایش کیفیت گندم و ارتقاء سالمت جامعه گردد، دارای اهمیت زیادی است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با آب  آبیاری  بهتر است  و  باعث کاهش جوانه زنی گندم می گردد  نیمه شور  و  زیرزمینی شور  از آب  استفاده 
زیر زمینی شور و نیمه شور بعد از مرحله جوانه زنی انجام گردد. این مرحله از حساسترین مراحل رشد گندم بوده و 
در صورت استفاده از آب شور درصد جوانه زنی بشدت کاهش می یابد. جهت کاهش اثرات نامطلوب آب آبیاری توصیه 
می شود، محلولپاشی مزارع گندم بوسیله کود سولفات روی با غلظت پنج در هزار )پنج گرم سولفات روی در یك لیتر 

آب( در سه مرحله شامل: مرحله پنجه زنی، مرحله ساقه رفتن و مرحله شیری شدن انجام شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
اگرچه آبیاری گندم با آب شور باعث کاهش عملکرد گندم می شود، ولی انجام محلولپاشی با کود سولفات روی 
باعث کاهش اثرات سوء آن می گردد. محلولپاشی با سولفات روی عالوه بر افزایش عملکرد )19 درصد در تیمار شاهد 
با شوری آب 1600 میکرو زیمنس بر سانتی متر، 23 درصد در تیمار با شوری آب 6000 میکرو زیمنس بر سانتی متر، 
49 درصد در تیمار با شوری آب 8000 میکرو زیمنس بر سانتی متر و 48 درصد در تیمار با شوری آب 10000میکرو 
زیمنس بر سانتی متر(،  باعث افزایش کیفی گندم شده بطوری که غلظت روی و پروتئین در دانه گندم افزایش یافته 
است. با افزایش غلظت روی جذب نیتروژن افزایش یافته و این امر باعث افزایش مقدار پروتئین دانه علیرغم افزایش 

شدت تنش شوری می شود.   
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نام  موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب
عنوان: معرفی ارقام گندم متحمل به شوری در استان اصفهان 

مدت اجراي پروژه: 3 سال  یافته منتج از پروژه شماره: 7915-0000-00-121500-103-3 
مجری مسئول:علیرضا مرجوی                رتبه علمي: مربی پژوهش 

amarjovvi@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شوري خاکهاي زراعي و آب آبیاري را مي توان جزو عمده ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در اغلب نقاط 
جهان و از جمله ایران دانست که عمدتاً به دلیل موقعیت این کشورها است که در مناطق خشك و نیمه خشك قرار 
دارند. از طرف دیگر به علت کاهش نزوالت جوی، ضرورت استفاده از منابع آبهاي موجود از جمله آبهاي شور بیشتر 
احساس شده و مدتها است که مصرف این گونه آبها توسط زارعین رایج است. تحمل گیاهان مختلف نسبت به شوري 
متفاوت است و اغلب گیاهان زراعي، شوري را تا یك حد معین یا آستانه تحمل نموده و بعد از آن با افزایش شوري 

مقدار عملکرد کاهش مي یابد. لذا شناسایی گیاهان و ارقام مقاوم و خصوصیات حساس به تنش شوری مهم است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بر اساس نتایج بدست آمده، رقم روشن که از ارقام انتخاب شده بین توده هاي بومي استان اصفهان است و سپس 
رقم شیراز داراي تحمل بیشتری نسبت به شوری می باشند. از طرفی با افزایش شدت تنش شوري یکي از خصوصیات 
حساس به تنش شوری تعداد سنبله در هر متر مربع و سپس تعداد پنجه هاي بارور در گندم مي باشد. به نظر مي 

رسد با افزایش تراکم بوته بتوان تا حدي این کاهش عملکرد را جبران نمود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با توجه به برتری رقم روشن و شیراز در تحمل به شوری انتظار براین است که کشت این ارقام در اراضی شور 

منطقه با استقبال کشاورزان مواجه شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب
عنوان: چگونگی مصرف نیتروژن، بور و زمان برداشت برای بهبود محصول و سال آوری زیتون در استان زنجان

یافته منتج از پروژه شماره: 3-111-151200-00-0000-77074           مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجري مسئول: محمد اسماعیلی                                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

مجری: مهدی طاهری
aftabdari@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زیتون یکی از مهم ترین محصوالت باغی کشور و به ویژه استان زنجان می باشد. با توجه به درصد باالی روغن و 
همچنین کیفیت مناسب آن، توسعه سطح زیر کشت، نیازمند افزایش عملکرد در واحد سطح می باشد. از طرفی زیتون 
جزو درختان سال آور بوده و از عوامل اصلی تشدید آن تغذیه نامناسب، برداشت دیر هنگام محصول و خصوصیات 
ژنتیکی گیاه می باشد. تغذیه با عناصر معدنی نقش مهمی را در تشکیل و بقاء گل، تشکیل میوه و تعدیل سال آوری 
دارد که نیتروژن و بور در تولید این محصول خیلی مهم می باشند. به همین منظور مقدار و روش  کاربرد عناصر 

نیتروژن، بور و زمان برداشت محصول بر عملکرد و سال آوری زیتون دارای اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به نتایج به دست آمده، برای تغذیه بهینه زیتون و کاهش سال آوری مصرف 500 گرم اوره و 75 گرم 
اسیدبوریك بصورت مصرف در خاك و دوبار محلول پاشی اوره به همراه اسیدبوریك به ترتیب با غلظت های 1 و 0/5 
درصد در مراحل قبل از گل دهی و بعد از ریزش گلبرگ ها )شروع تشکیل میوه( انجام گرفته و برداشت محصول 
به صورت 50 درصد در مرحله کنسروی و 50 درصد در مرحله روغنی در شرایط خاك مورد مطالعه منطقه طارم و 

مناطق با آب و هوای مشابه توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
تغذیه و زمان برداشت یکی از مهمترین فاکتورهای موثر در عملکرد و سال آوری درختان زیتون می باشند. نتایج 
اعمال تیمارهای آزمایشی نشان داد که حداکثر عملکرد حاصل و سال آوری تعدیل گردید. بنابراین، با مصرف بهینه 
کودهای شیمیایی در مقدار و زمان های توصیه شده و برداشت به موقع محصول می توان میزان سال آوری را کاهش 

و عملکرد کمی و کیفی محصول را افزایش داد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب
عنوان: بهبود عملکرد دانه آفتابگردان با استفاده از  نیتروژن و پتاسیم در استان زنجان

یافته منتج از پروژه شماره: 2-111-150000-00-0000-79045             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: محمد اسماعیلی                                                         رتبه علمي: مربی پژوهش

مجری: مهدی طاهری 
aftabdari@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مطرح  در جهان  گیاهی  پروتئین  و  روغن  منبع  یك  عنوان  به  عمدتا  که  است  یکساله  زراعی  گیاه  آفتابگردان 
بوده و کشت می شود. عملکرد آفتابگردان در خاك های نسبتا فقیر رضایت بخش بوده و به همین دلیل در محدوده 
وسیعی از زمین های کشاورزی کشت می شود. اما تاثیر کودهای شیمیایی در عملکرد آفتابگردان محسوس می باشد. 
بویژه  شیمیایی  کودهای  مصرف  به  نسبت  پایین  پتانسیل  با  اراضی  در  ویژه  به  باال  عملکرد  با  آفتابگردان  زراعت 
کودهای نیتروژنی و پتاسیمی عکس العمل مناسبی نشان می دهد. از آنجایی که ایران یکی از کشورهای با احتیاجات 
باالی روغنی می باشد، بررسی تاثیر مقدار مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر خصوصیات رشد، عملکرد دانه و روغن 

آفتابگردان رقم گلشید دارای اهمیت است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به نتایج حاصل در شرایط آب و هوایی زنجان و برای دستیابی به عملکرد باالی دانه و بالطبع روغن 
استحصالی بیشتر، مصرف 90 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع کود اوره توصیه می گردد. همچنین با توجه 
اینگونه خاك های استان و مناطق  بر عملکرد دانه، مصرف کودهای پتاسیمی در  قابل توجه پتاسیم  تاثیر  به عدم 
مشابه توصیه نمی شود. به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه و مصرف متعادل کودها، آزمون خاك قبل از کشت 

توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین عملکرد به میزان 4077 کیلوگرم در هکتار با کاربرد 180 کیلوگرم کود 
اوره به دست آمد، اما اختالف معنی داری با کاربرد 90 کیلوگرم در هکتار کود اوره وجود نداشت. بنابراین، بازنگری 
در مصرف کودهای نیتروژنه به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه، تعادل حاصلخیزی و همچنین حفظ محیط 

زیست ضروری می باشد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات خاك و آب
عنوان: نقش کیفیت آب آبیاری بر محصول دو رقم گندم فالت و داراب 2 در استان هرمزگان

یافته منتج از پروژه شماره: 2-122-150000-00-0000-75005     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:ابوالحسن مقیمی            رتبه علمي: استادیار پژوهش

moghimiabolhasan@gmail.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بخش قابل توجهی از سطح کشور از جمله بخش وسیعی از اراضی استان هرمزگان دچار کم آبی و یا عدم وجود 
آب با کیفیت مناسب می باشد. بعلت بارندگی اندك و غیر یکنواخت بودن بارش در سطح استان هرمزگان طی فصول 
سال، همچنین عبور رودهای آب از مناطق شور و حضور آب های زیرزمینی شور قسمت اعظم ذخیره ابی استان 
حاوی مقادیر زیادی از امالح محلول می باشد. مطالعات اولیه نشان می دهد که شوری آب های استان روند رو به 
رشدی را در بعضی از سال ها و فصول مختلف سال نشان می دهد که این خود نیازمند یك تحقیق همه جانبه در 
طی سالیان متمادی است. بررسی اثرات شوری در مراحل مختلف رشد گندم و عملکرد این گیاه و همچنین تغییرات 
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك از آن جهت اهمیت دارد که گندم یك گیاه مقاوم به شوری می باشد. انجام 
بررسیهای الزم در جهت بهره برداری صحیح و ایجاد تعادل مناسب بین گیاه، آب و خاك می تواند راه گشای مشکالت 
این چنینی باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثرات شوری آب آبیاری بر عملکرد دو رقم گندم و خصوصیات خاك 

در منطقه سرچاهان در جنوب حاجی آباد استان هرمزگان انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نتایج نشان می دهد که رقم داراب 2 نسبت به فالت به شوری آب و خاك مقاومتر است و عملکرد آن با استفاده 
از آب های با کیفیت 7/8 و 4/3 دسی زیمنس بر متر تقریبا یکسان است اما بیشترین عملکرد با استفاده از آب با 
کیفیت 4/3 دسی زیمنس بر متر می باشد. توصیه می شود که در مناطق با آب و خاك شور در این مناطق رقم 

داراب 2 کاشته شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با توجه به نتایج این مطالعه می توان از خاکها و آب های شور که در استان هرمزگان زیاد است )بیش از نصف 
مساحت اراضی زراعی استان( استفاده نمود. با استفاده از این یافته ها درآمد کشاورزان زیادتر می شود و عالوه بر آن 

از منابع آب و خاك شور نیز بهره برداری مناسبی صورت می گیرد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب
عنوان: نوع و میزان مناسب کود پتاسیم  در کمیت و کیفیت برگ توت در استان گیالن

مدت اجراي پروژه: 2 سال یافته منتج از پروژه شماره: 76008-0000-00-152700-118-3   
مجری مسئول: محمدجعفر ملکوتی                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجری: سید علی غفاری نژاد 
Ma_ghaffari51@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
هدف از کشت توت برای تولید برگ مرغوب به میزان زیاد برای پرورش کرم ابریشم است. تامین کافی عناصر 
غذایی خاك از عوامل موثر در رسیدن به این هدف است. پتاسیم از جمله عناصر غذایی ضروری است که نقش عمده 
ای در کمیت و کیفیت برگ توت تولیدی دارد. پتاسیم بیشتر به صورت امالح معدنی در شیره سلولی وجود دارد و 
به هیج وجه نمی توان آن را از محیط کشت گیاه حذف کرد، زیرا هیچ عنصری قادر نیست نقش آن را در گیاه انجام 
دهد. کمبود پتاسیم سبب کم شدن میزان پروتیئن و مواد قندی در برگ توت می شود. همچنین نرم شدن شاخه 
ها و کاهش مقاومت آنها به سرما و خشکی و حساسیت به آفات و بیماریها از عوارض کمبود پتاسیم در توت است. 
بنابراین توجه به فراهم کردن میزان پتاسیم کافی از منبع مناسب در توتستان ها از اهمیت فراوانی برخوردار است.    

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نتایج بررسی های انجام شده در زمینه تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم در استان گیالن نشان داد استفاده از کودهای 
حاوی پتاسیم سبب افزایش عملکرد و کیفیت برگ توت تولیدی می شود. البته در این زمینه توجه به نتایج آزمون 
خاك می تواند کمك کننده باشد در صورتیکه میزان پتاسیم قابل استفاده خاك کم باشد استفاده از 300 کیلوگرم 
سولفات پتاسیم در هکتار در ابتدای شروع فعالیت گیاه سبب افزایش میزان و کیفیت برگ تولیدی می شود. بین 
انواع مختلف کودهای پتاسیم دار )سولفات و کلرید پتاسیم( تفاوتی وجود ندارد. بنابراین استفاده از کلرید پتاسیم به 

دلیل قیمت ارزان تر توصیه می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
توجه به تغذیه بهینه توت بویژه با کودهای حاوی پتاسیم می تواند نقش عمده ای در افزایش عملکرد و کیفیت 

برگ توت تولیدی داشته و در نتیجه سبب افزایش میزان و کیفیت ابریشم تولیدی شود.  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب
عنوان: مناسب ترین میزان و روش مصرف کود روی  برای افزایش کمیت و کیفیت برگ توت در استان گیالن

یافته منتج از پروژه شماره: 3-118-152700-00-0000-76007    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: محمدجعفر ملکوتی                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجری: سیدعلی غفاری نژاد
  Ma_ghaffari51@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 
تعریف مسئله و اهمیت موضوع:

برای پرورش کرم ابریشم نیاز به تولید برگ مرغوب و به میزان زیاد است. تامین کافی عناصر غذایی از عوامل موثر 
در رسیدن به این هدف است. بررسی ها نشان داده در توتستان های استان گیالن کمبود روی بیش از سایر عناصر 
کم مصرف دیده می شود. دلیل این امر پ-هاش زیاد خاك، عدم مصرف کودهای آلی، کشت های وسیع و متراکم و 
استفاده بیش از حد کودهای حاوی فسفر است. بنابراین توجه به فراهم کردن میزان روی کافی از منبع مناسب در 

توتستان ها از اهمیت فراوانی برخوردار است.    

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در مناطقی که میزان روی قابل استفاده خاك کم یا میزان فسفر قابل استفاده خاك به دلیل کاربرد بیش از حد 
کودهای فسفره زیاد است، باید نسبت به مصرف سولفات روی اقدام کرد. جهت اطمینان از فراهم کردن میزان کافی 
روی می توان از مصرف خاکی سولفات روی به میزان 40 کیلوگرم در هکتار در شروع فعالیت گیاه و دوبار محلول 
پاشی با غلظت 5 در هزار یك ماه بعد از شروع فعالیت گیاه با فاصله 15 روز و محلول پاشی آن به صورت توام استفاده 
کرد. در صورتیکه امکان استفاده از هر دو روش وجود ندارد از هر کدام که مقدور است استفاده شود. اگر میزان روی 

خاك کافی بوده و میزان فسفر خاك نیز زیاد نباشد نیاز به مصرف کود حاوی روی نیست.  
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
توجه به تغذیه بهینه توت بویژه با کودهای حاوی روی می تواند نقش عمده ای در افزایش عملکرد و کیفیت برگ 

توت تولیدی داشته و در نتیجه سبب افزایش میزان و کیفیت ابریشم تولیدی شود.  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: استفاده از کودهای حاوی عناصر کم مصرف آهن، منگنز و روی در کشت خیار در منطقه جیرفت
مدت اجراي پروژه: 2 سال یافته منتج از پروژه شماره: 80021-0000-00-150000-127-2  

مجری مسئول: سید علی غفاری نژاد      رتبه علمي: استادیار پژوهش
Ma_ghaffari51@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تولید خارج از فصل خیار در منطقه جیرفت از اهمیت خاصی برخوردار است. عناصر کم مصرف نقش عمده ای در 
افزایش عملکرد و کیفیت محصول خیار در این منطقه دارند. این عناصر شامل آهن، منگنز، روی، مس، بور، مولیبدن 
و کلر هستند. خاکهای این منطقه به دلیل آهکی بودن، pH زیاد، بافت سبك و کشت وسیع و متراکمی که بر روی 
آنها انجام می شود، مستعد کمبود آهن، منگنز و روی هستند. استفاده از کودهای حاوی این عناصر به میزان متعادل 
در کشت خیار سبب رسیدن به حداکثر عملکرد و کیفیت و بازار پسندی محصول خواهد شد. در بین این عناصر آهن 
اهمیت ویژه ای دارد. زیرا با توجه به شرایط ویژه خاك های منطقه امکان فراهم آوری آن از منبع سولفات آهن وجود 

ندارد و تامین آن برای گیاه هزینه زیادی را بر کشاورزان تحمیل می کند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای استفاده از کودهای حاوی عناصر کم مصرف در منطقه باید از آزمون خاك استفاد کرد. چنانچه آزمون خاك 
کمبود این عناصر را نشان داد برای تامین منگنز می توان از کود سولفات منگنز به میزان 40 کیلوگرم در هکتار قبل 
از کشت استفاده کرد. همچنین برای تامین روی از 30 کیلوگرم در هکتار سولفات روی قبل از کشت استفاده کرد. 
تامین آهن از منبع سکوسترین آهن به میزان 10 کیلوگرم در هکتار در سه تقسیط همراه با کودهای حاوی نیتروژن 
امکان پذیر است. اما استفاده از این کود صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین باید از محلول پاشی ترکیبات حاوی آهن 
استفاده کرد. نکته قابل تامل این است که اگر از کود مرغی به میزان 10 تن در هکتار قبل از کشت استفاده شود این 
کود عالوه بر مزایای فراوان دیگر قادر است عناصر کم مصرف مورد نیاز خیار را در طول فصل تامین کرده و نیازی به 

مصرف کودهای حاوی این عناصر وجود ندارد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
مصرف بهینه کودهای حاوی عناصر کم مصرف بویژه از منابع آلی سبب افزایش عملکرد، کیفیت محصول، پایداری 

تولید محصول، حفظ و افزایش کیفیت خاك و افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب
عنوان: مصرف بهینه  کودهاي نیتروژنه و پتاسه در کشت زعفران

یافته منتج از پروژه شماره: 2-109-150000-00-0000-77110        مدت اجراي پروژه:5 سال 
مجری مسئول:حمیدرضا ذبیحي                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

zabihi_hamidreza@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زعفران ).Crocus sativus  L( گرانبهاترین ادویه جهان مي باشد که عالوه بر مصرف به عنوان چاشني در غذا، 
در صنایع غذایي و دارویي مصارف متعدد زیادي دارد. این گیاه بعنوان یك محصول استراتژیك در استانهاي خراسان 
رضوي و جنوبي مطرح مي باشد و از نظر اقتصادي، اجتماعي نیز جایگاه مهمي در زندگي روستائیان این دو استان 
دارد. مدیریت تغذیه و کوددهي مناسب یکي از ارکان تولید محصوالت کشاورزي محسوب مي شود و مي تواند بر 
عملکرد محصول و در نتیجه درآمد کشاورزان اثر مهمي داشته باشد. همچنین رعایت میزان مصرف کود مورد نیاز به 
سالمت محیط زیست و محصول تولیدي و پایداري تولید کمك شایسته اي مي کند. نیتروژن و پتاسیم دو عنصر پر 
مصرف ضروري مورد نیاز گیاه هستند که مدیریت صحیح آنها نقش اساسي در بهبود عملکرد و کیفیت محصول دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
توصیه زعفران  تولید  پتاسیم جهت  هکتار سولفات  در  گرم  کیلو  و 50  اوره  هکتار  در  گرم  کیلو   مصرف 100 

 مي شود. اوره باید در دو قسط یکي پس از زاج آب )آبیاري پس از برداشت گل زعفران و نوبت بعد یك ماه بعد مصرف 
شود. تمامي سولفات پتاسیم مورد نیاز نیز باید قبل از آب اول )گل آب( مصرف شده با چهار شاخ زدن زیر خاك شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
افزایش عملکرد همراه با پایداري تولید محصول 

1-  صرفه جویي در هزینه ها)زیرا اغلب کشاورزان بدون دلیل مقادیر زیادتري از این کودها را مصرف مي نمایند 
در حالي که مورد نیاز نمي باشد.

2-  جلوگیري از آلودگي خاك و محیط زیست
3-  تولید محصول سالم
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
 عنوان: بهبود عملکرد دو رقم گوجه فرنگي با استفاده از منبع و مقدار مناسب پتاسیم و سولفات آهن در استان 

         خراسان )رضوی یا جنوبی(
یافته منتج از پروژه شماره: 3-109-121500-00-0000- 79108       مدت اجراي پروژه:2 سال و6 ماه

مجری مسئول:حمیدرضا ذبیحي                  رتبه علمي: استادیار پژوهش
مجري: علیرضا سبحاني

zabihi_hamidreza@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 گوجه فرنگي) solanum esculentum( یکي از سبزیهاي مهم است که به لحاظ داشتن ویتامین A, C و امالح 
نقش مهمي در سالمتي جامعه ایفاء مي نماید. سطح زیر کشت گوجه فرنگي در کشور حدود 120 هزار هکتار و 
متوسط تولید 27 تن در هکتار  گزارش شده است. در اکثر استانهاي کشور با وجود اقلیم های متفاوت، کشت مزرعه 
اي و زیر پالستیکي و گلخانه اي آن مرسوم است. پتاسیم و آهن دو عنصر ضروري مورد نیاز گیاه هستند که بر 
عملکرد و کیفیت گوجه فرنگي تاثیر زیادي دارند. با توجه به منابع مختلف پتاسیم براي کشاورزان مهم است که کدام 

منبع پتاسیم اثر بخشي بهتري در زراعت گوجه فرنگي دارند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
مي شود.  توصیه  منطقه  براي  اچ  پتوارلي سي  رقم  فرنگي  گوجه  کاشت  پروژه  این  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
همچنین منبع کلرور پتاسیم به عنوان منبع مناسب پتاسیم در اراضي غیر شور باید استفاده شود، اما بهتر است از 

مصرف سولفات آهن در خاك به دلیل کارایي کم، خودداري و در صورت لزوم به روش محلولپاشي استفاده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 مصرف پتاسیم و آهن باعث افزایش عملکرد و در نتیجه افزایش درآمد کشاورزان مي شود. همچنین سبب تولید 
محصول سالم با پتاسیم و آهن کافي خواهد شد که در تغذیه آحاد جامعه موثر مي باشد. مصرف مقدار کافي پتاسیم 
باعث افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش هاي زنده و غیر زنده مي شود و بر بازار پسندي و عمر انبارماني گوجه 

فرنگي در حین حمل و نقل تا بازار هدف مي افزاید. همچنین از ایجاد ضایعات در محصول مي کاهد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
 عنوان: مصرف بهینه ماده آلی، منیزیم و روی در راستای افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول سیب زمینی 

         زمستانه در جنوب استان کرمان
یافته منتج از پروژه شماره: 2-127-150000-00-0000-80020  مدت اجراي پروژه: 2سال
رتبه علمي: مربی پژوهش مجری مسئول: جواد سرحدی      

 javad.sarhadi2009@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
منطقه جیرفت و کهنوج تنها قطب تولید محصول سیب زمینی در فصل زمستان می باشد با تولید بیش از 250 
هزار تن دارای رتبه اول در کشور بوده و خال بازار کشور را در این فصل مرتفع می سازد. اراضی مورد استفاده جهت 
تولید این محصول در منطقه دارای بافت سبك و از نظر عناصر غذایی بویژه روی و منیزیم و ماده آلی فقیر می باشند. 
اهمیت جایگاه منطقه در تولید محصول سیب زمینی در زمستان از یك طرف و فقر شدید خاك از نظر ماده آلی و 
عناصر غذایی و بویژه عناصر روی و منیزیم، زمینه تهیه و اجرای اولین پروژه تحقیقاتی را در مورد مصرف بهینه ماده 
آلی، منیزیم و روی را در طرح استمرار سیب زمینی وزارت جهاد کشاورزی فراهم نمود. نتایج این تحقیق منجر به 
حصول یك یافته کاربردی مفید در مورد مصرف ماده آلی، روی و منیزیم در جهت افزایش کمی و کیفی محصول 

سیب زمینی در اراضی شنی شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به نتایج پروژه فوق، مصرف 40 کیلوگرم سولفات روی، 50 کیلوگرم سولفات منیزیم و 30 تن کود گاوی 
پوسیده در هر هکتار از اراضی سبك منجر به تولید رضایتبخش محصول سیب زمینی خواهد شد. که جهت نیل به 
این هدف باید کود گاوی قبل از کاشت مصرف و با شخم زیر خاك گردد و کودهای روی و منیزیم پس از کاشت 
بذر و سبز شدن در مرحله رشد رویشی )50 درصد مقادیر فوق( و مرحله بزرگ شدن غده نیز 50 درصد باقیمانده 

کودهای فوق در اختیار گیاه قرار داده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
بکارگیری نتایج این یافته منجر به افزایش ظرفیت نگهداری آب، کاهش آبشویی عناصر غذایی و تأمین منیزیم 
و روی گیاه و نیز تولید عملکردی در حدود 43 تن در هکتار می شود که از نظر کیفی و بخصوص میزان نیترات هم 

سالم و مناسب می باشد که این عملکرد نسبت به شاهد حدود 200 درصد افزایش را نشان می دهد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
 عنوان: مصرف بهینه ماده آلی، منگنز و روی در راستای افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول پیاز زمستانه در 

         جنوب استان کرمان
یافته منتج از پروژه شماره: 2-127-150000-00-0000-80019    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: جواد سرحدی          رتبه علمي: مربی پژوهش

 javad.sarhadi2009@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
جنوب استان کرمان )منطقه جیرفت و کهنوج( قطب تولید محصول پیاز در فصل زمستان می باشد که با تولید 
بیش از 500 هزار تن دارای رتبه اول در کشور بوده و خال بازار کشور را در این فصل مرتفع می سازد. اراضی مورد 
استفاده جهت تولید این محصول در منطقه دارای بافت سبك، فقر شدید خاك از لحاظ ماده آلی و عناصر غذایی 
بویژه عناصر کم مصرف از جمله روی و منگنز می باشند. اهمیت جایگاه منطقه در تولید محصول پیاز در زمستان از 
یك طرف و فقر شدید خاك از نظر ماده آلی و عناصر غذایی و بویژه عناصر روی و منگنز، زمینه تهیه و اجرای اولین 
پروژه تحقیقاتی را در مورد مصرف بهینه ماده آلی، منگنز و روی را در طرح استمرار پیاز وزارت جهاد کشاورزی فراهم 
نمود. نتایج این تحقیق منجر به حصول یك یافته کاربردی مفید در مورد مصرف ماده آلی، روی و منگنز در جهت 

افزایش کمی و کیفی محصول پیاز در اراضی سبك شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به نتایج پروژه فوق، مصرف 60 کیلوگرم سولفات روی، 60 کیلوگرم سولفات منگنز و 30 تن کود گاوی 
پوسیده در هر هکتار از اراضی سبك منجر به تولید محصول پیاز قابل توجهی از نظر کمی و کیفی خواهد شد. جهت 
نیل به این هدف باید کود گاوی قبل از کاشت مصرف و با شخم زیر خاك گردد و کودهای روی و منگنز پس از 
کاشت در مرحله رشد رویشی )بازه زمانی 30 تا 40 روز پس از کاشت( به میزان 30 کیلوگرم در هکتار از هر کدام و 
در مرحله ظهور غده و بزرگ شدن آن هم )بازه زمانی از 40 روز بعد از کاشت تا رسیدگی محصول( 30 کیلوگرم در 

هکتار باقیمانده کودهای فوق در اختیار گیاه قرار داده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
بکارگیری نتایج این یافته منجر به افزایش ظرفیت نگهداری آب، کاهش مصرف آب، کاهش آبشویی عناصر غذایی، 
بهبود قابلیت جذب عناصر غذایی و تأمین عناصر منگنز و روی برای گیاه و نیز تولید عملکردی در حدود 92 تن در 

هکتار )65 درصد بیش از شاهد( می گردد که از نظر کیفی و بخصوص میزان نیترات هم سالم و مناسب می باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: افزایش کمی و کیفی محصول پرتقال والنسیا با محلولپاشی منگنز، مس و منیزیم در باغات جنوب استان 

کرمان )منطقه جیرفت و کهنوج(
یافته منتج از پروژه شماره:  2-127-150000-00-0000-77074     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: جواد سرحدی          رتبه علمي: مربی پژوهش

 javad.sarhadi2009@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
منطقه جیرفت و کهنوج با بیش از 30000 هکتار باغ مرکبات دارای رتبه سوم در کشور می باشد. از نظر وسعت، 
باغات پرتقال رقم والنسیا از تمامی ارقام منطقه بیشتر می باشد. اکثر باغات که این محصول در آن کشت شده است 
دارای خاك هایی با بافت شنی و فقیر از نظر مواد غذایی و بویژه عناصر ریزمغذی و منیزیم بوده و پ-هاش این خاکها 
بازی می باشد. فقر خاك و پ-هاش بازی آن،که قابلیت استفاده عناصر غذایی فوق را کاهش می دهد، در باغات 

موجب تولیدی نامطلوب از نظر عملکرد و کیفیت می شود.
جایگاه منطقه از نظر تولید مرکبات و عدم حاصلخیزی خاك اکثر باغات منطقه از یك سو و دسترسی سریع 
درختان مرکبات به مواد غذایی بویژه عناصر کم مصرف و میان مصرف از طریق محلولپاشی از سوی دیگر، زمینه 
تهیه و اجرای پروژه تحقیقاتی در مورد محلولپاشی منگنز، مس و منیزیم بر عملکرد کمی و کیفی پرتقال والنسیا در 

منطقه جیرفت را فراهم آورد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با  باغات مرکبات منطقه، محلولپاشی  پرمصرف در  بهینه عناصر  بر مصرف  پروژه فوق، عالوه  نتایج  به  توجه  با 
محلول حاوی 0/22 درصد سولفات منگنز و 0/1 درصد سولفات منیزیم مطابق با مراحل چهارگانه فیزیولوژی درختان 
مرکبات و با فاصله یك هفته از هم در بهمن یا اسفند )مرحله اولیه رشد رویشی( و اردیبهشت ماه )جلوگیری از 
ریزش میوه و تقویت آن( صورت گیرد، عالوه بر افزایش صفات کیفی میوه، عملکرد باغ نیز به میزان قابل توجهی 

افزایش می یابد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
از آبشویی عناصر مهم  از طریق خاك، جلوگیری  یافته موجب کاهش هزینه مصرف کود  این  نتایج  بکارگیری 
در خاك و نیز سهولت تأمین به موقع عناصر غذایی مهم درخت از طریق روش محلولپاشی می شود. که می تواند 
تولیدی در حدود 32 تن میوه در هکتار به دنبال داشته باشد که نسبت به شاهد )بدون محلولپاشی( حدود 50 درصد 

افزایش را نشان می دهد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: مصرف بهینه کودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسه در تولید محصول پیاز زمستانه در جنوب استان کرمان

یافته منتج از پروژه شماره:   2-127-150000-00-0000-80018  مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: جواد سرحدی      رتبه علمي: مربی پژوهش

 javad.sarhadi2009@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
منطقه جیرفت و کهنوج قطب تولید محصول پیاز در فصل زمستان می باشد و از این نظر با تولیدی در حدود 
500 هزار تن دارای رتبه اول در کشور بوده و خال بازار کشور را در این فصل مرتفع می سازد. اراضی مورد استفاده 
جهت تولید این محصول در منطقه دارای بافت سبك و از نظر عناصر غذایی و ماده آلی فقیر می باشند. اهمیت و 
جایگاه تولید پیاز زمستانه در منطقه و فقر شدید خاك بخصوص از نظر سه عنصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم 
زمینه تهیه و اجرای اولین پروژه تحقیقاتی را در مورد مناسب ترین سطوح کود نیتروژنه، فسفره و پتاسه را در طرح 
استمرار پیاز )پاییزه( وزارت جهاد کشاورزی فراهم نمود. نتایج این تحقیق منجر به یافتن یك فرمول کودی ساده و 

کاربردی در مورد کود نیتروژنه، فسفره و پتاسه مورد نیاز سالیانه مزارع پیاز منطقه شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به نتایج پروژه فوق، نیاز مزارع پیاز منطقه در طرح استمرار )کشت پاییزه( از نظر سه عنصر اصلی نیتروژن، 
فسفر و پتاسیم را می توان به ترتیب از کودهای اوره، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم تأمین کرد که مقادیر آنها 
به شرح زیر می باشد: 500 کیلوگرم در هکتار اوره، 200 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و 250 کیلوگرم در 

هکتار سولفات پتاسیم.
بر اساس این یافته تمامی کود فسفره، یك سوم کود نیتروژنه و یك سوم کود پتاسه قبل از کاشت مصرف و بوسیله 
شخم زیر خاك می شود. پس از کاشت نشا یا ست پیاز، مرحله رشد رویشی گیاه می باشد که حدود 30 تا 40 روز از 
زمان کاشت طول می کشد. در این مرحله نیز یك سوم کود اوره و پتاسه در اختیار گیاه قرار داده می شود. باقیمانده 
اوره و سولفات پتاسیم در مرحله تولید غده و بزرگ شدن آن که بعد از مرحله رشد رویشی گیاه شروع شده و حدود 

40 تا 50 روز طول می کشد، مصرف می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با بکارگیری نتایج این یافته در مدیریت مصرف بهینه کودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسه در مزارع پیاز منطقه، 
محصول تولیدی سالم و عاری از نیترات بوده و از لحاظ کمی قابل توجه می باشد بطوریکه متوسط عملکرد محصول 

به حدود 94 تن در هکتار می رسد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
 عنوان: مناسب ترین مقدار و روش مصرف سولفات روي در رفع کمبود روي، عملکرد، برخي خصوصیات کیفي و 

          غلظت عناصر غذایي برگ برخي ارقام مرکبات در شمال کشور
یافته منتج از پروژه شماره: 2-120-150000-00-0000-78082    مدت اجراي پروژه: 5 سال

مجری مسئول: علی اسدی کنگرشاهی              رتبه علمي: استادیار پژوهش
 kangarshahi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مطالعات انجام گرفته در شرق استان نشان داد کمبود عناصر کم مصرف یکي از عوامل محدود کننده در دستیابي 
به سقف تولید محصول است. همچنین مطالعات شبکه ای خاك های استان مازندران نشان داد که مقدار روی قابل 
استفاده بیشتر خاك های استان، کمتر از حد کفایت است. در مقابل، بررسی غلظت روی در برگ مرکبات استان 
نشان داده است که عالئم کمبود روی در 10 الی 15 درصد باغ ها به وضوح مشاهده می شود. اما غلظت روی در 
برگ بیش از 50 درصد باغ ها زیر حد کفایت است. در سال هاي اخیر استفاده از انواع کودهاي شیمیایي عناصر کم 
مصرف بعنوان یکي از عوامل دستیابي به عملکرد بهینه محصوالت زراعي و باغي مورد توجه خاص قرارگرفته و ترویج 
و استفاده از این کودها به سرعت رو به گسترش مي باشد. مؤسسه تحقیقات خاك و آب استفاده از انواع کودهاي کم 
مصرف از جمله روي را به صورت کود آبیاری، چالکود و یا محلولپاشي براي انواع محصوالت باغي توصیه مي کند. از 
طرف دیگر با توجه به این که تحرك روی در خاك بسیار پائین بوده و ممکن است قسمت عمده این عنصر در الیه 
سطحي خاك ها باقي بماند، بنابر این بررسي تاثیر مقدار و روش مصرف سولفات روي )پخش سطحی، چالکود و 
محلول پاشی( بر عملکرد و برخی صفات کیفی میوه نارنگی انشو و پرتقال سانگین، در دو منطقه شرق و غرب استان 

مازندران انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
مصرف نواري 200 گرم سولفات روی در نوارهاي به عمق 40 سانتي متر، عرض 40 سانتي متر و طول حدودا برابر 
با قطر تاج درختان همراه با 30 تا 50 کیلوگرم کود حیوانی پوسیده به ازای هر درخت کامال بارده در زیر نوار آبیاری 

در سایه انداز درختان توصیه می شود.  
محلول پاشي سولفات روی باغلظت 2 تا 4 در هزار همراه با اوره با غلظت 1 تا 3 در هزار در دو نوبت در سال، بار 
اول زماني که قطر میوه چه ها حدود 2 تا 3 سانتي متر رسید و بار دوم در صورت نیاز به فاصله 20 تا 30 روز پس 

از آن انجام شود.
محلول پاشي سولفات روی باغلظت 2 تا 3 در هزار همراه با کودهای مناسب پتاسیم )نیترات پتاسیم، کالت های 
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پتاسیم و....( با غلظت 5 تا 6 در هزار برای ارقام پیش رس پس از برداشت یا در اوایل پاییز قبل از شروع فصل سرما و 
برای ارقام میان رس و دیررس مرکبات در مرحله بلوغ یا رسیدن فیزیولوژی برای افزایش اندازه و بهبود کیفیت میوه، 

افزایش زمان انبارمانی میوه ها و افزایش تحمل درختان به تنش سرما انجام شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
انشو را نسبت به شاهد  نارنگي  تمامي روش هاي مصرف سولفات روي، غلظت روي در برگ پرنقال سانگین و 
افزایش دادند و این افزایش  به ترتیب از روش هاي مصرف محلول پاشي، مصرف نواري و پخش سطحي سولفات روي 

حاصل شد.
 بیشترین عملکرد نارنگي انشو )در غرب مازندران( از تیمار محلول پاشي با غلظت 4 در هزار سولفات روي و 
بیشترین عملکرد پرتقال سانگین )درشرق مازندران( از تیمار مصرف 200 گرم روي به ازاي هر درخت بصورت نواري 

حاصل شد. 
 مصرف سولفات روي موجب افزایش غلظت روي عصاره میوه پرتقال سانگین و نارنگی انشو شد که در غني سازي 

مرکبات و در نتیجه بهبود سالمت غذایي جامعه مي تواند موثر باشد.
مصرف سولفات روي موجب افزایش خاصیت انبارداري پرتقال سانگین و نارنگي انشو نسبت به شاهد شد. 

مصرف سولفات روي موجب افزایش غلظت روي گوشت میوه پرتقال سانگین و نارنگی انشو)حد بهینه 0/3 میلي 
گرم در 100 گرم ماده خوراکي مي باشد( شد که در غني سازي مرکبات و در نتیجه بهبود سالمت غذایي جامعه 

مي تواند موثر باشد.
مصرف سولفات روي غلظت روي در پوست میوه پرتقال سانگین و نارنگی انشو )حد بهینه 2 میلي گرم در 100 
گرم ماده خشك مي باشد( را افزایش داد و همچنین موجب افزایش خاصیت انبارداري میوه پرتقال سانگین و نارنگي 

انشو نسبت به شاهد شد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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 عالئم كمبود روی در برگ مركبات

 
 عالئم كمبود روی ناشی از بيماری ويروسی تريستزا در درختان مركبات

 
 عالئم كمبود روی همراه با عالئم كمبود آهن و منگنز در برگ مركبات
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
 عنوان: مناسب ترین مقادیر و روشهاي کاربرد سولفات روي در افزایش عملکرد و کیفیت درختان مرکبات در شمال 

        خوزستان )دزفول(
یافته منتج از پروژه شماره: 2-128-150000-00-0000-78085     مدت اجراي پروژه:  4 سال 

مجري مسئول: اکبر گندمکار                                                      رتبه علمي: مربی پژوهش
deligani@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مرکبات مهمترین محصول سر درختي در شمال خوزستان )دزفول( مي باشد. وسعت مرکبات این منطقه 5000 
هکتار است )3500 هکتار باغداران و 1500 هکتار کشت و صنعت هاي شهید بهشتي و شهید رجائي( هفتاد درصد 
مرکبات شمال خوزستان را درختان پرتقال رقم سیاورز تشکیل مي دهد. کوددهي یکي از مهمترین فاکتورهاي مؤثر 
بر کیفیت میوه مرکبات مي باشد. عنصر روي بعد از نیتروژن مهمترین عنصر در تغذیه مرکبات دنیا شناخته شده 
است. رایج ترین کمبود عناصر کم نیاز در درختان مرکبات شمال خوزستان کمبود روي است و عالئم آن خصوصا در 
اوائل پائیز و اواخر زمستان بفراواني بصورت ریز برگي، زرد برگي و حتي خشکیدگي سرشاخه ها در تمامي درختان 

دیده مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کیلوگرم  آهن + 20  و  منگنز  پتاسیم،  فسفر،  بهمراه  روي  )موضعی(300 گرم سولفات  کاربرد خاکی  در روش 
کمپوست کود دامي بصورت دو چالکود در انتهاي سایه انداز درخت بخوبي مخلوط و درون چاله ها ریخته شود و 
از برگرداندن خاك آهکي درون چاله ها خودداري گردد و تنها با کمی خاك روی چاله پوشانده شود. در تابستان 
جهت جلوگیري از گرمازدگي )حداکثر دما50 درجه سلسیوس( علفهاي هرز به حال خود گذاشته شوند. در روش 
محلولپاشی مرحله اول هنگامی که برگهای بهاره دوسوم رشد خود را انجام داده )در اوائل فروردین(، مرحله دوم 
هنگامی که اندازه میوه فندقی بود و مرحله سوم یك ماه بعد از آن انجام شود. قبل از محلولپاشی آبیاری انجام شود تا 
رطوبت محیط باغ باال باشد. محلولپاشی هم در صبح انجام گیرد. به ازای هر لیتر آب یك قطره مایع ظرفشوئی جهت 

افزایش تماس بهترآب با سطح برگها )کاهش کشش سطحی آب( به محلول اضافه شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
مصرف سولفات روي موجب افزایش معني دار ویتامین ث شد که از نظر کیفیت میوه بسیار اهمیت دارد. بیشترین 
از کاربرد 300 گرم سولفات روي و 20 کیلوگرم کمپوست کود دامي بصورت چالکود بدست آمد.  میزان عملکرد 
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عملکرد تیمار مذکور برابر 126 کیلوگرم در درخت بود )شاهد 87 کیلوگرم در درخت(، در این تیمار 45% افزایش 
عملکرد نسبت به درختان شاهد مشاهده گردید. بیشترین تعداد میوه نیر در تیمار چالکود باضافه 300 گرم سولفات 
روي بدست آمد. در نتیجه تغذیه بهینه و متعادل درخت به روش چالکود، درصد تشکیل میوه را نیز افزایش داد. 
گسترش ریشه ها در چالکود بسیار چشمگیر گردید که نشان دهنده شرایط مطلوب داخل چالکود جهت رشد و نمو 
ریشه ها مي باشد. از اینرو چالکودها یك منبع مطمئن و همیشه در دسترس از عناصر غذائي،آب و اکسیژن بوده و 
رشد و نمو پیوسته گیاه را تامین و پشتیباني مي نماید. مقایسه ظاهري درختان تیمار شده با درختان شاهد نشان از 
افزایش رشد و نمو شاخه و برگها، درشت شدن و افزایش اندازه میوه با تغذیه متعادل بود.کاربرد 300 گرم سولفات 
روي باضافه 20 کیلوگرم کمپوست کود دامي بصورت دوچاله در انتهاي سایه انداز درخت، روشي مناسب و ارزن 

قیمت جهت دستیابي به عملکرد و کیفیت باالي میوه در درختان پرتقال مي باشد.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

  

تصاوير گسترش ريشه در محيط چالكود
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 

عنوان: استفاده بهینه از کودهاي پتاسیم و منیزیم برای افزایش عملکرد کمي وکیفي چغندرقند دراستان کرمانشاه
مدت اجراي پروژه: 2 سال  یافته منتج از پروژه شماره: 80038-0000-00-150000-105-2  

رتبه علمي:  استادیار پژوهش مجری مسئول:جالل قادری       
ghaderij@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
چغندرقند از جمله مهم ترین محصوالت زراعي است که در تامین انرژي الزم براي بشر نقش ویژه و جایگاهي 
خاصي دارد. چغندرقند گیاهي با عملکرد قابل توجه است که نیاز به مواد غذایي باالیي دارد، ولي به علت مصرف 
ریز مغذي ها  و  منیزیم  پتاسیم،  به خصوص عدم مصرف کودهاي محتوي  در گذشته  نامتعادل کودهاي شیمیائي 
خاك هاي اکثر مناطق حوزه عمل کارخانجات قند از برخي عناصر غذائي تخلیه شده اند. ترکیبات قندي یك جزء 
اصلي جیره غذایي مردم ایران مي باشد. مصرف سرانه ساالنه قند در ایران 30 کیلوگرم که حدود 11 درصد انرژي 
مورد نیاز بدن انسان را تامین مي کند. لذا تالش و تحقیق در جهت افزایش تولید در واحد سطح محصوالت استراتژیك 
به شرط رعایت تعادل در استفاده از نهاده هاي کشاورزي، حفظ کیفیت محصول، کمك به سالمت مردم و توجه به 
محیط زیست یکي از راه حل هاي اساسي رفع این معضل اجتماعي مي باشد. در استان کرمانشاه عالئم کمبود منیزیم 
و پتاسیم در اکثر مزارع )مزارع چغندر کاري ماهیدشت، بیستون و گیالن( مشاهده و گزارش شده است. لذا تحقیقی 
در خصوص تاثیر پتاسیم و منیزیم و دست یابی به بهنرین مقدار که بیانگر تعادل بین این دو عنصر باشد، ضروری بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1-  با توجه به وضعیت بحراني و روند منفي پتاسیم قابل جذب خاك هاي استان به خصوص در خاك هاي حوزه 
عمل کارخانه قند بیستون و اسالم آباد غرب و عالئم کمبود منیزیم پیشنهاد مي نماید، نسبت به مصرف کودهاي 

پتاسیمی و منیزیمي همگام با استفاده بهینه از سایر کودهای شیمیائي در مناطق چغندرکاري در نظر گرفته شود.
2-  در مزارع کشت چغندرقند با توجه نیاز فوق العاده این محصول به پتاسیم و رفع معضل کمبود منیزیم نسبت 

به  استفاده از آن ها اجباري شود.
3-  با عنایت به نتایج این تحقیق، مصرف 150 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار و 100 کیلوگرم سولفات 

منیزیم در هکتار پیشنهاد مي نماید. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
1- مصرف کودهاي پتاسه و منیزیمي بر عملکرد ریشه و سایر خصوصیات کمي و کیفي چغندرقند تاثیر مثبتی 
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داشت که می توان به موارد زیر اشاره کرد.
الف- افزایش عملکرد ریشه

 ب- کاهش غلظت نیتروژن مضره و سدیم  
ج- افزایش درصد قند قابل استحصال و راندمان استحصال قند. 

2- افزایش درآمد اقتصادی کشاورزان 
3- افزایش تحمل گیاه به تنش ها
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
 عنوان:  محلول پاشی کودهای نیتروژنه، روی و بور برای بهبود عملکرد و کیفیت انگور عسگری در استان 

           کهگیلویه و بویراحمد
یافته منتج از پروژه شماره:  79018 – 0000-22-150000-116-2    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه

مجری مسئول: محمد رضا چاکرالحسینی               رتبه علمي: استادیار پژوهش
reza.rns2007@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
انگور یکي از مهمترین محصوالت باغي در دنیا و ایران بشمار مي رود. استان کهگیلویه و بویراحمد از گذشته جزء 
یکي از مناطق انگورخیز بشمار مي رود. تولید انگور در این استان از جایگاه ویژه اي برخوردار مي باشد. این استان 
همچنین به علت داشتن رودخانه ها و چشمه سارهاي متعدد و منابع آب زیرزمیني و آب باکیفیت مناسب،  موقعیت 
توپوگرافي ویژه، میزان بارندگي با پراکنش مناسب،  جهت کشت و توسعه باغات انگور آبي و دیم داراي پتانسیل باالیي 
مي باشد. متأسفانه تولید متوسط انگور و کیفیت آن در کشور به مراتب کمتر از متوسط جهاني است و یکي از علل 
اصلي آن عدم مصرف متعادل کودها و به عبارت دیگر تغذیه نامطلوب درختان است. باتوجه به اهمیت شاخصهاي 
کیفیت در عملکرد انگور، پرداختن به نقش عناصر غذایي در این زمینه ها الزم و ضروري مي باشد. امروزه بدلیل 
مصرف نامتعادل کودها در باغات از یك طرف و از طرف دیگر آهکی بودن خاك ها و کمبود مواد آلي در خاکهاي این 
باغات، کمبود عناصر ریزمغذي نظیر بور و روي به شدت دیده مي شود و عدم تعادل در مصرف و فراهمي این عناصر 
 )Zn( و روي )B( بور ،)N(  سبب کاهش عملکرد و کیفیت محصول شده است. لذا کاربرد و استفاده به موقع نیتروژن

از اهمیت باالیي برخوردار می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
استفاده از عناصر کم مصرف مخصوصا بور و روي در تغذیه باغات انگور منطقه و محلول پاشي اوره با غلظت 5 
در هزار بعالوه اسید بوریك و سولفات روی هر کدام با غلظت 3 در هزار با توجه به مشکل مصرف خاکي این کودها 
بسیار موثر می باشد. همچنین محلول پاشي در باغات انگور مي بایستي در دو زمان،  اواسط اردیبهشت ماه و اواسط 
خرداد ماه انجام گردد. البته الزم است محلول پاشی در هوای خنك مثال صبح زود انجام شده و بهتر است همزمان و 

یا پس از محلول پاشی باغ آبیاری گردد.  

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
کاربرد کود نیتروژنه، روی و بور با توجه به نقش این کودها )عناصر( در تشکیل میوه و همچنین جلوگیری از 
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ریزش میوه، به طور کلی سبب افزایش عملکرد انگور شده، ضمن اینکه برخی از خصوصیات کیفی میوه هم مثل 
درصد قند و یا امالح محلول آن نیز افزایش یافته و نهایتا بازارپسندی آن افزایش یافته است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شاهد )بدون محلول پاشی(
 

                                                                                                                                                      
                                                                                            

محلول پاشی اوره با غلظت 5 در هزار+ سولفات روی و اسيد بوريک هر كدام با غلظت 3 در هزار
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: افزایش زمان نگهداري میوه توت فرنگي با محلولپاشي کود کلریدکلسیم در استان کردستان

یافته منتج از پروژه شماره: 3-114-151200-00-0000-7985  مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمدحسین سدری                                رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: محمدجواد کرمی 
Sedri_mh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان کردستان با سطح زیر کشت 2200 هکتـار توت فرنگي، مقام اول در کشور را به خود اختصاص داده است. 
بازار پسندي این میوه  از برداشت، یکي از مشکـالت عمده در عدم  فساد سریع و لهیدگي میوه توت فرنگي پس 
محسوب شده و خسـارات شدید اقتصادي را به تولیدکنندگان توت فرنگی وارد می کند. یکي از عوامل مهم در ارتقاء 
کمي و کیفي میوه، تغذیه متعادل است. تغذیه متعادل در گیاه عالوه بر حفظ عملکرد در حـد پتانسیل تولید واقعي 
آن، کیفیت و طول مدت زمان بعد از برداشت میوه را نیز تحت تأثیر قرار مي دهد. کلسیم در بین عناصرتغذیه اي، 
شاید مهمترین عنصر معدني باشد که در تعیین کیفیت میوه نقش دارد. اثر کلسیم روي کیفیت، انبارداري میـوه، 
از عواملي است که با عوامل موثر دیگر، نمي تواند جایگزین شود. اهمیت کلسیم، به خاطـر تأثیر عمومي آن، در به 
تأخیر انداختن  رسیدن میوه است. میوه هائي که این اثـرات مطلوب در آنها دیده مي شود، نسبت به میوه  عادي، از 
غلظت کلسیم بیشتري برخوردارند و بهتر مي توانند حمل و نقل شوند و در شرایط مساعد، مدت زمان بیشتري باقي 
می مانند. کمبـود  مطلق  کلسیم به ندرت اتفـاق مي افتد، زیرا اغلب خاك هاي معدني، سرشار از کلسیم قابل جذب 
مي باشند. کمبود غیرمستقیم کلسیم، در اثر عدم  رسیدن مقدار کافي کلسیم، به میـوه و بافت هاي ذخیره اي ایجـاد 

شده و اختـاللي است که معموال بیشتر مشاهده می شود.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1.  مصرف کودهای حاوی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر کم مصرف نظیر آهن، روی، منگنز و بور بر اساس 

آزمون خاك
2.  محلول پاشی برگ و میوه توت فرنگی با کود کلریدکلسیم

توصیه 1: 
 تهیه محلول کودی کلرید کلسیم با غلظت 3 در هزار 

 برای کاهش کشش سطحی محلول و افزایش زمان ماندگاری محلول کلریدکلسیم بر روی برگ و میوه، حتماً 
مویان )مایع ظرفشویی(، با غلظت نیم در هزار، به محلول کودی اضافه شود.
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توصیه 2:
تولید کننده توت فرنگی باید در دو زمان کود کلریدکلسیم را بر روی برگ و میوه محلولپاشی نماید:

 زمان اول: در اوایل بهار یك هفته بعد از گل دهی 
 زمان دوم: یك هفته قبل از اولین چین برداشت میوه

توصیه 3:
 تمام برگ ها و میوه های توت فرنگی از محلول کلریدکلسیم خیسانده شود.

عصر اواخر  یا  اویل صبح  در  محلولپاشی  احتمالی،  بر سوختگی  آفتاب  تابش  تاثیر  کاهش خطر  منظور  به    
 انجام شود.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
  افزایش زمان نگهداری میوه توت فرنگی 

  افزایش درآمد باغدار به دلیل کاهش ضایعات میوه توت فرنگی

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 تصوير1- لهيدگی ميوه                                                 تصوير 2- ميوه سالم و با كيفيت

تصوير3- بررسی اثر محلولپاشی كلريدكلسيم بر لهيدگی ميوه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: تغذیه درختان لیموترش از طریق محلولپاشي

یافته منتج از پروژه شماره:  2-122-150000-00-0000-78032        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  یعقوب حسینی                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش

yaaghoob.hosseini@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
متوسط عملکرد تولید مرکبات در کشور حدود 16/5 تن در هکتار است در حالی که متوسط تولید جهاني مرکبات 
بین 50-25 تن در هکتار ذکر شده است. استان هرمزگان با عملکرد متوسط 16 تن لیموترش در هکتار یکي از 
استان هاي عمده تولید کننده این محصول در کشور است و از این نظر داراي مقام نخست مي باشد )آمارنامه وزارت 
جهاد کشاورزی، 1394(، که به مراتب از میانگین عملکرد جهاني کمتر است. شاید یکي از علل عمده پایین بودن 
عملکرد در باغ هاي کشور و از جمله باغات هرمزگان، عدم مصرف متعادل کود و یا به عبارت  دیگر تغذیه نامطلوب 
درختان مرکبات است. عالوه بر مقدار و نوع کود در باغ ها، روش و زمان مصرف کود نیز مهم است و بایستي با توجه 
به شرایط گوناگون، روش و زمان مناسبي را براي این منظور انتخاب کرد. یکي از روش هاي کاربرد کود در درختان، 
روش تغذیه برگي یا محلول پاشي عناصر غذایي بر روي شاخ و برگ گیاه است که در این روش عناصر غذایي موجود 
در کودهاي محلول در آب، به طور مستقیم مي توانند از طریق اندام هاي هوایي جذب گیاه شوند. مهم ترین و رایج ترین 
مورد استفاده از محلول پاشي در کاربرد عناصر کم مصرف است. عناصر کم مصرف به راحتی می توانند محلول پاشی 

شوند زیرا به مقدار کمي موردنیاز گیاه هستند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ابتدا کودهاي حاوي عناصر پرمصرف )نیتروژن، فسفر و پتاسیم(، با توجه به نتایج تجزیه خاك و برگ و همچنین 
دستورالعمل های موسسه تحقیقات خاك و آب کشور و تجربیات کارشناسان منطقه، برای هر درخت به میزان 2/5 
کیلوگرم سولفات آمونیوم، 1 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و 0/750 کیلوگرم سولفات پتاسیم مصرف گردد. کودهاي 
پتاسیم دار و فسفردار در آذرماه و کود سولفات آمونیوم را نیز به صورت دو تقسیط مساوي در آذر و اسفند ماه به 
صورت نواري در شعاع سایه انداز درخت استفاده شود. به ازای هر درخت 30 کیلوگرم کود حیواني در آذرماه مصرف 
شود. به منظور انجام محلول پاشی کودهایی که در ادامه توصیه خواهد شد، ابتدا مقدار کود توصیه شده را وزن کرده، 
به صورت محلول درآورده و در تانکر 100 یا  1000 لیتري ریخته شود. و سپس این محلول را باید با آب به حجم 
100  یا 1000 لیتر رسانید )در صورتی که قبال در تانکر مواد دیگری مثل سم استفاده شده باید کامال تمیز گردد(. 
 )Surfactant( در هر بار محلولپاشی می بایست مایع ظرف شویی با غلظت 0/5 در هزار به عنوان عامل خیس کننده
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به محلول اضافه شود. در صورتی که سولفات مس استفاده شود، می بایست جهت جلوگیري از سوختگي برگ درختان 
به میزان 1 در هزار آهك مرده به تانکر اضافه شود. همچنین جهت جذب بهتر عناصر به مقدار 1 در هزار اوره به تانکر 
حاوی عناصر غذایی اضافه گردد. محلول پاشي در دو نوبت، نوبت اول: قبل از گلدهي )آذرماه( و نوبت دوم: پس از 
گلدهي لیموترش )اسفندماه( انجام شود. سعي شود که حجم و سرعت محلول پاشي یکنواخت انجام باشد و همچنین 
برگ درختان )از پشت  و رو( به طور کامل خیس شوند. انجام محلول پاشي باید در صبح زود که هوا خنك باشد، 
انجام گیرد. هم چنین سعي شود در هنگامي محلول پاشي انجام گردد که سرعت باد پایین باشد. پس از محلول پاشي 

باغ آبیاري گردد. 
بنابراین کاربرد سولفات آهن و سولفات منگنز به صورت محلول پاشی با غلظت 5 در هزار و محلول پاشی سولفات 

روی با غلظت 3 در هزار برای افزایش کیفیت میوه لیموترش توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
تا جایی که امکان داشت، با توجه به نتایج این پروژه، توصیه های الزم به بهره برداران صورت گرفت و بسیاری از 

آنها از این توصیه ها در باغات خود استفاده کردند و نتایج قابل قبولی گرفتند. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات خاك و آب 

عنوان: تاثیر مثبت کاربرد سولفات آهن جهت رفع کلروز درختان مرکبات 
یافته منتج از پروژه شماره: 0-100-150000-00-0000-78035  مدت اجراي پروژه: 4 سال

مجری مسئول: مهرداد شهابیان       رتبه علمي: استادیار پژوهش
مجریان: اکبر گندمکار، جهانشاه صالح، حمید رستگار

mshahabian@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به آهکی بودن و نتیجتاً pH باالی بیشتر خاکهای ایران، کمبود آهن و عالئم آن در مرکبات به وفور یافت 
می شود که یکی از راهکارهای رفع این معضل کاربرد آهن با استفاده از روش چالکود می باشد. پارادوکس کمبود آهن 

مورد قبول همگان قرار دارد یعنی برگهای کلروزه همانند برگهای سبز مقادیر باالیی آهن در آنها وجود دارد.  
هدف تحقیق تاثیر روشهای کاربرد سولفات آهن شامل چالکود، محلول پاشی، پخش سطحی بر کاهش کلروز آهن، 

افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه در درختان مرکبات در مناطق دزفول، حاجی آباد و جهرم بوده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بنابر نتایج این تحقیق و عدم وجود اختالف بین مصرف سکوسترین آهن 138 و کاربرد سولفات آهن به صورت 
چالکود به همراه ماده آلی و نیز گران بودن قیمت کود سکوسترین آهن 138، در شرایط این تحقیق در مناطق دزفول 
و حاجی آباد کاربرد سولفات آهن به صورت چالکود به عنوان روشی کاربردی و ارزان قیمت جهت رفع نیاز عنصر آهن 
گیاه و افزایش عملکرد درختان بارده پرتقال شمال خوزستان و هرمزگان توصیه می شود. اما در منطقه جهرم استان 
فارس در شرایط این تحقیق مصرف کود سولفات آهن به روش چالکود نتوانست جایگزین مناسبی برای سکوسترین 

آهن 138 باشد.  

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
کاربرد سولفات آهن به صورت چالکود به عنوان روشی کاربردی و ارزان قیمت و قابل رقابت با کالت های آهن گران 

قیمت در باغهای مرکبات دزفول و حاجی آباد.   
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات خاك و آب 
 عنوان: تاثیر آب و کود در سیستم آبیاري تحت فشار و  قطره اي بر عملکرد و کیفیت برخي ارقام مرکبات در 

          شمال کشور
یافته منتج از پروژه شماره: 2-120-150000-00-0000-78082            مدت اجراي پروژه: 4 سال

مجری مسئول: علی اسدی کنگرشاهی                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش
 kangarshahi@gmail.com  : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سیستم آبیاری تحت فشار امکان استفاده و مدیریت مصرف کودها )مقدار و زمان مصرف کودهای شیمیایی(، 
مدیریت آبیاری )حجم و زمان آبیاری( و همچنین مدیریت توزیع ریشه )تجمع در محل مصرف آب و کود( را برای 
باغداران فراهم میکند که موجب افزایش راندمان استفاده آب و عناصر غذایی، کاهش شستشوی عناصر غذایی از 
منطقه ریشه و افزایش رشد و عملکرد خواهند شد. کودآبیاری، استفاده از کودهای محلول با آب آبیاری است. بیشتر 
باغ دارانی که سیستم آبیاری تحت فشار )قطره ای و...( دارند می توانند از این سیستم  برای کوددهی استفاده کنند. 
به طور کلی، کودآبیاری، تزریق کودها را متناسب با فنولوژی رشد درختان و همچنین نیاز میوه ها امکان پذیر می 
کند و مدیریت تغذیه و آبیاری متناسب با فنولوژی رشد رویشی و زایشی از راهکارهای کلیدی برای افزایش رشد 
رویشی، تولید زود هنگام )کاهش فاصله زمانی بین احداث باغ و تولید اقتصادی(، افزایش عملکرد، بهبود کیفیت میوه 
و پایداری تولید است. افزایش بازده جذب آب، بازده جذب عناصر غذایی )مقدار عناصر غذایی جذب شده توسط 
درختان نسبت به مقدار عناصر غذایی که به صورت کود مصرف میشود( را نیز افزایش می دهد. روشهای مدیریتی 
که بازده جذب آب آبیاری را افزایش دهند، مقدار نسبی جذب عناصر غذایی توسط درختان را نیز افزایش میدهند 

که موجب افزایش رشد و عملکرد درختان خواهد شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
  استفاده از روش آبیاري قطره اي برای افزایش کارآئي مصرف آب در باغ های مرکبات کشور. سیستم آبیاری 
خطی )نواری( با دو نوار در اطراف درختان بود که در یك سوم حاشیه خارجی تاج درختان نصب شدند. فاصله قطره 
چکان ها روی خط حدود 70 سانتی متر، دبی آنها حدود 4 لیتر در ساعت و تعداد قطره چکان ها متناسب با قطر 
تاج درختان )8 قطره چکان برای هر درخت( بود. دور آبیاری 4 تا 5 روز در میان و مدت زمان آبیاری در هر آبیاری 

3 تا 6 ساعت بود. 
   نصب تانك کود برای باغ ها و مصرف کودها همراه با آب آبیاری و متناسب با فنولوژی رشد رویشی و زایشی.
مصرف کودها متناسب با فنولوژی رشد باشد به طوری که  از زمان گلدهی شروع شود و به تدریج افزایش   
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یابد و در اواخر فاز اول تا اوایل فاز دوم رشدمیوه به حداکثر مقدار افزایش یابد سپس مجددا به تدریج کاهش یابد. 
مقدار مصرف کودهاي شیمیایي با توجه به میانگین مقدار عناصر غذایي در خاك و برگ و همچنین میانگین عملکرد 
 ،)P2O5( 50 کیلوگرم فسفر ،)K2O( درختان انجام شد به طوری که 150 کیلوگرم نیتروژن، 80 کیلوگرم پتاسیم
50 کیلوگرم منیزیم در هکتار مصرف شد. نیتروژن به صورت سولفات آمونیم )20 درصد قبل از گلدهی، 40 درصد 
پس از تشکیل میوه، 20 درصد در مرحله ریزش فیزیولوژی و 20 درصد پس از شروع توسعه میوه ها(، پتاسیم به  
شکل سولفات پتاسیم و منیزیم به  شکل سولفات منیزیم )20 درصد پس از تشکیل میوه، 35 درصد در مرحله ریزش 
فیزیولوژی و 45 درصد پس از شروع توسعه میوه ها( و کود فسفري از منبع اسید فسفریك )35 درصد پس از تشکیل 

میوه، 20 درصد در مرحله ریزش فیزیولوژی و 45 درصد پس از شروع توسعه میوه ها( تامین شد.
   مصرف بهینه کودها متناسب با فنولوژی رشد، عملکرد را افزایش می دهد و کارآیي مصرف آب نیز از این 

طریق افزایش مي یابد. 
  نظر به محاسن فراوان آبیاري قطره اي در مقایسه با روش سنتي )آبیاري سطحي( و مشکالت کم آبي و 
خشکي که متاسفانه کشور ما در سال های جاری بدان مبتال گشته، تجدید نظر اساسي در تغییر روش آبیاري وظیفه 
مدیران کشاورزی کشور است و در این رابطه الزم است کودهاي کامل مناسب که گرفتگي در قطره چکان ها ایجاد 

ننماید، نیز تولید گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج این پژوهش نشان داد که کارآئي مصرف آب از 5/5 کیلوگرم محصول تولیدي به ازاي هر متر مکعب آب 
مصرفي در آبیاري سطحي به 8/5 کیلوگرم به ازاي هر متر مکعب آب مصرفي در آبیاري قطره اي افزایش یافت. 
همچنین میزان آب مصرفي از 6911 متر مکعب در هکتار در سال با روش آبیاري سطحي به 4805 متر مکعب با 
آبیاري قطره اي کاهش یافت که تقریباً 2106 متر مکعب آب در سیستم آبیاري قطره اي نسبت به روش سطحي 
کمتر مصرف گردید. بدین ترتیب با تغییر در روش آبیاري، 30 درصد در مصرف آب صرفه جویي گردید. بنابراین 
عالوه بر اینکه در آبیاري قطره اي آب کمتري مصرف شده، کارآئي مصرف آب نیز افزایش یافته است.  به طوري که 

تقریباً 3 کیلوگرم افزایش تولید میوه به ازاي هر متر مکعب آب مصرفي بدست آمد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 

عنوان: استفاده از کود کمپوست و گوگرد برای بهبود عملکرد  گیاه ذرت در استان مازندران
 یافته منتج از پروژه شماره:  2-113-150000-00-0000-75022     مدت اجراي پروژه: 4 سال 
مجری مسئول: محمود رضا رمضانپور                                              رتبه علمي: استادیار پژوهش

mrramezanpour@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مهمتریـن مـاده در بهبـود خصوصیـات شـیمیائي و بیولوژیکـي و حتي فیزیکي خاك اسـتفاده از مواد آلي اسـت. 
کمپوسـت مـاده آلـي اسـت که مي تـوان از زباله هاي شـهري و بقایـاي گیاهي و جانوري تهیه شـود. امـروز زباله ها 
یکـي از آالیندهـاي زیسـت محیطـي مي باشـد ولي بـا فراوري آن مـي توانبراي افزایـش حاصلخیزي خاك اسـتفاده 
کـرد تـا کـود شـیمیائي کمتري اسـتفاده شـود. اهدافی کـه در این پـروژه دنبال شـد عبارتنـد از: تأثیر کمپوسـت و 
گوگـرد )هـر کـدام جداگانـه و همچنیـن هـر دو بـا هـم( در جـذب عناصـر غذائي کـم مصـرف و پر مصـرف در گیاه 
ذرت،  تأثیـر کمپوسـت و گوگـرد )هـر کـدام جداگانـه و همچنیـن هـر دو بـا هـم( بـر خصوصیـات کمـي و کیفـي 

ذرت. محصول 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بـا توجـه بـه اینکـه اسـتفاده از گوگـرد و کمپوسـت باعـث افزایـش عملکـرد گردیـد توصیـه بـر مصـرف آن هـا 
می باشـد. بـرای ایـن منظـور توصیـه می شـود 20 تـن کمپوسـت و 200 کیلوگـرم کـود گوگـرد عدسـی بـه صورت 

پایـه مصرف شـود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
مصـرف کمپوسـت و گوگـرد باعـث افزایش میـزان ازت دانه ذرت گردید کـه در نهایت میـزان پروتئین دانه ذرت 

افزایـش یافـت. از اینـرو بـراي بهبود خصوصیات کیفي ذرت پیشـنهاد بر مصرف کمپوسـت و گوگرد مي باشـد.  
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موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
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نام موسسه /پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: بهبود عملیات سمپاشی با استفاده از سمپاش میکرونر

یافته منتج از پروژه شماره:170-20-82-003                          مدت اجراي پروژه:  1 سال
مجری مسئول: محمود صفری                                              رتبه علمي: استادیارپژوهش

مجریان:  فرید امیر شقاقی،نعیم لویمی،حسین چاجی
email2safari @yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در شرایطي که براي جلوگیري از خسارت آفات، بناچار سمپاشي ضرورت داشته باشد، بایستی سمپاشي به روش 
درست و با استفاده از وسایل مناسب انجام گیرد تا هم در مبارزه با آفات موفقیت بیشتر حاصل شود و هم کمترین 
آسیب به محیط زیست و سالمت انسان وارد گردد. در حال حاضر در بسیاري از موارد، سمپاشي، بیشتر به محیط 
زیست لطمه مي زند تا به آفات. در سراسرکشور از سمپاش هاي النس دار با فشار30-20 بار که فشار باالیي است 
استفاده مي شود. این سمپاش ها، اصوال براي مبارزه با آفات درختان میوه طراحي شده اند و برای استفاده در مزارع 
توصیه نشده اند. سمپاشي توسط این سمپاش ها، بصورت زیگزاگ و نامناسب و غیر یکنواخت انجام مي شود و مصرف 
سم نسبت به نوع بوم دار باالتر است. کاربرد صحیح سمپاش ها تاکنون در مجامع آموزشي و تحقیقاتي آنطورکه باید 
و شاید و متناسب با نیاز کشور مورد توجه قرار نگرفته است. آزمایش ها نشان داده است که سمپاشي هوایي از نظر 

موثر بودن به منظور مبارزه با سن گندم، با انجام ندادن آن از نظر آماري اختالف معنی داری ندارد.
با توجه به موارد فوق یك بررسی در خصوص وضعیت کاری و عملکرد سمپاش های رایج ضروري است تا بتوان 

با استناد به این نتایج در خصوص ساماندهی آنها در سطح خرد و کالن  برنامه ریزی نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
استفاده از سمپاش میکرونر با توجه به یکنواختی پاشش و بازده مزرعه ای باال، هزینه های عملیاتی پائین، مصرف 
این  توصیه می گردد. هرچند  قبول،  قابل  موثر  و ظرفیت  لهیدگی محصول  بودن درصد  پائین  پائین محلول سم، 
سمپاش ها از نظر بادبردگی به علت ریز بودن قطرات دارای مشکل می باشند، چنانچه این سمپاش ها به واحدهای 
دمنده مجهز شوند به نحوی که قطرات سم را به سمت هدف هدایت نمایند، می توانند بطور قابل مالحظه ای توسط 
زارعین مورد استفاده قرار گیرند. از نوع پشتی آن می توان در مرحله ای از کشت که امکان تردد نیست استفاده نمود 
و در مواقعی که امکان تردد تراکتور وجود دارد از نوع پشت تراکتوری به منظور باال بردن ظرفیت نظری و موثر می 
توان استفاده نمود. این نوع سمپاش ها به دلیل سادگی ساختمان، توسط اکثر کاربران قابل استفاده هستند. اگر از 
تراکتورهای سبك نظیر  MF240 مجهز به چرخ های باریك و سمپاش بوم دار با عرض کار باال استفاده شود )در 
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مراحلی که ارتفاع محصول باالست( درصد لهیدگی محصول کاهش می یابد و تردد تراکتور با این شرایط برای زارع 
قابل قبول تر است. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
1-  کاهش باد بردگی و آلودگی های زیست محیطی به دلیل کنترل قطر قطرات و هدایت آن توسط سامانه دمنده

2-  کاهش هزینه های تولید به دلیل کاهش هزینه های خرید و تعمیر و نگهداری
3-  افزایش عملکرد محصول به دلیل اثر بخشی عملیات

4-  کاهش مصرف انرژی در مقایسه با سمپاش های رایج

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

سمپاش های النس دار و افزايش آلودگی زيست محيطی و نيروی كارگری و مصرف سم
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 نام موسسه /پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان : مزیت های کاشت ذرت سیلویی با فاصله ردیف 50 سانتي متر نسبت به روش مرسوم با استفاده از چاپر مخصوص

یافته منتج از پروژه شماره: 3-107-201200-00-0000-7961        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: افشین ایواني                                                      رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجریان: سیدابولقاسم حقایقی مقدم،  ابراهیم نجفی، هرمز اسدی، پرویز ایرانی، محمد زمانیان
eyvani@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تا سال 1380 در ایران و اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی، ذرت سیلویی با فاصله ردیفهای 75 سانتی متری 
کاشته می شد. اصلی ترین دلیل محدود ماندن فاصله ردیفها به 75 سانتی متر، عدم وجود چاپر یا ماشین برداشتی 
بود که عرض دماغه های آن کمتر از 75 سانتی متر باشد. این درحالی است که به نظر میرسد فاصله کشت 75 
سانتی متری عمدتا برای مزارع تحت کشت بارانی طراحی شده باشند. با طراحی یك ماشین برداشت ذرت با فاصله 
ردیفهای 50 سانتی متری امکان بررسی این نوع کشت ایجاد شد. این الگوی کشت ضمن افزایش بهره وری آب، 
توانست عملکرد محصول را بدون افت کیفیت تا حدود 70 درصد افزایش دهد و به لحاظ اقتصادی نیز توجیه پذیر 
باشد.در حال حاضر و پس از گذشت 15 سال از ترویج این یافته، در حدود 30 درصد از مزارع زیر کشت ذرت سیلویی 

در کشور با فاصله ردیفهای کمتر از 75 سانتی متر کشت می شوند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- کشت ذرت علوفه ای با ردیفکارهای پنوماتیك و یا مکانیکی باتنظیم فاصله ردیفها روی 50 سانتی متر و تراکم 
بوته 90 تا 130 در متر مربع انجام شود، اما قبل از اقدام به کشت یقین حاصل کنید که ماشین برداشت مناسب برای 
این فاصله در زمان برداشت در منطقه در دسترس باشد. برای برداشت این محصول چاپر بایستی دارای دماغه های 

خورشیدی بوده و محدود به 75 سانتی متر نباشد.
-  مقادیر کود به توصیه آزمایشگاه تشخیص داده شود و نوع آبیاری نیز غیر بارانی و عمدتا جوی و پشته ای باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
• حدود  20 تا 40 تن افزایش تولیدعلوفه سیلویی در هکتار

• افزایش راندمان آبیاری گیاه پر مصرف ذرت به میزان 20 درصد
•  افزایش درآمد خالص به میزان حدود 4 میلیون تومان بر هکتار که در صورت تحقق اهداف چشم انداز کشور و 
افزایش سطح زیر کشت به 250 هزار هکتار، آنگاه افزایش درآمد خالص از تحقق یافته های این پروژه به حدود هزار 

ملیارد تومان در سال می رسد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                       شماي كلي دماغة چاپر جديدعمليات                                      چاپر مرسوم
  

اختالف قطر ساقه ها در فاصله رديف 50 سانتی نسبت به مرسوم
 

چاپر خورشيدی مستقل از فاصله رديف برای برداشت ذرت سيلويی 50 سانتی متری
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نام موسسه /پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: روش ایجاد ترك های طولی روی محل خطوط کاشت به منظور بهبود سبز شدن محصوالت حساس به سله خاك 

یافته منتج از پروژه شماره:81026-2000-10320- 3                   مدت اجرا:  3 سال 
مجري مسئول: اردشیر اسدی                                                     رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجری: مختار میران زاده 
Asadiardshair@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سخت شدن الیه سطحي خاك )سله خاك( یکي از مشکالت زارعین در مناطق خشك و نیم خشك در سبز کردن 
محصوالت حساس به سله خاك مي باشد. شکستن سله به روش مکانیکي، کاهش دور آبیاري، استفاده از مواد اصالح 
کننده شیمیایي و افزایش مواد آلي خاك از راه هاي جلوگیري و مبارزه با سله خاك مي باشد. این روشها با توجه به 
محدودیت منابع آب، نیاز به انتخاب زمان صحیح و مهارت در سله شکني مکانیکي، اقتصادي نبودن استفاده از مواد 
اصالح کننده شیمیایي و افزایش مواد آلي خاك، همیشه قابل توصیه نیست. سله به عنوان یك عامل محدود کننده 
سبب رواج کشت دستي، مصرف بیش از حد بذر، واکاري و دوباره کاري در کشت محصوالت حساس به سله خاك 

می شود.
بد سبزی یکی از مشکالت اساسی کشاورزان در کشت محصوالت حساس به شرایط سطحی خاك در مناطق 
خشك و نیمه خشك است. یکی از عوامل اساسی این بد سبزی سخت شدن الیه سطحي خاك )سله خاك( بعد از 
آبیاری اول است. تشکیل سله ناشي از خصوصیات خاکها و نحوه آبیاري است. سله خاك یك مقاومت مکانیکي در 
مقابل سبز شدن بذور جوانه زده ایجاد کرده و گیاهچه ها اگر قادر به شکستن سله نباشد در زیر آن خم شده و از 
بین مي روند. پدیـدة تـركهـاي طبیعي و انقباضي خاك و خارج شدن اتفاقي بذرهايجوانهزده از درون این تركها  
بدون هیچ گونه مانع سبب شد امکان هـدایت ایـن تركها به محل خطوطکاشت به عنوان روشي براي شکستن سله 
و بهبود سبز شدن بذرهاي حساس پیشنهاد شود. در این راستا ایجاد شیاري باریك )گودي( با اعمال تغییرات الزم 
در چرخ های فشار ردیفکار انجام شد. ابداع ترك هاي طولي در محل خطوط کاشت به عنوان یك تکنیك جایگزین 

با اعمال تغییرات در ردیف کار به منظور بهبود سبز شدن قابل توصیه است.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
به منظور ایجاد ترك های طولی در محل خطوط کاشت مراحل زیر انجام می شود.

1. عملیات خاك ورزی اولیه و ثانویه در رطوبتی انجام شود که سبب ایجاد کلوخه های بزرگ در سطح خاك نشود. 
در غیر این صورت با عملیات خاك ورزی ثانویه قطر کلوخه ها به حد تخم مرغی کاهش یابد.
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2. چرخ های فشار که در ماشین های کاشت به صورت صاف می باشد با اعمال تغییرات به شکل مخروطی )با زاویه 
راس 70 درجه( درآورده می شود. چرخهاي فشار مخروطي با الیهبرداري از چـرخ هـاي الستیکي توپر موجود در بازار 
ساخته می شود )شکل(. این عمل می تواند با تهیه قالب مخروطی تهیه شود. قطـر مؤثر چرخهاي مخروطي با قطر 
چـرخهـاي فـشار ماشـین یکسان در نظر گرفته  شود تا قابلیت تنظیم عمق کاشـت در ردیفکار بهم نخورد. تغییر 

چرخ فشار سبب ایجاد گودی هایی به عمق 50 میلی متر در محل خطوط کاشت می شود.
کرت  هر  ورودي  دهانة  در  ببرد.  بین  از  را  شده  ایجاد  شرایط  می تواند  زیاد  شدت  با  آبیاری  آنجائیکه  از   .3
جویچه هایي عرضي به مثابه حوضچه آرامش آب با مرزکش بشقابي ایجاد  شود )شکل( تا سرعت آب آبیاري، قبل از 
حرکت به داخل کرت کاهش یابد. بعد از آبیاری اول بر اثر انقباض و انبساط خاك در محل خطوط کاشت ترك های 

طولی ایجاد شده که بذور جوانه زده می توانند از این ترك ها خارج شوند.
4. در صورت سبز نشدن کامل بذور جوانه زده تا آبیاری دوم این نوبت آبیاری نیز با همان شدت آبیاری اول انجام 

شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیري یافته در عرصه:
هزینه عملیات آماده سازي بستر بذر شامل خاك ورزي اولیه و ثانویه و مدیریت هاي زراعي در روش کاشت 
مرسوم و کاشت با تکنیك ایجاد ترك طولی در محل خطوط کاشت با ماشین تغییر یافته یکسان است. از این رو  
تفاوت روش کاشت توصیه شده فقط در بذر مصرفي، و هزینة کارگری در تنك کردن که این هزینه ها بر اساس 
شرایط محلی محاسبه می شود. ایجاد ترك های طولی در محل خطوط کاشت با بهبود درصد سبز می تواند به کاهش 

90 درصدی مصرف بذر و حذف عملیات سله شکنی منجر شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
  

    
شكل1: چرخ فشار مخروطی و  صاف          

                            شكل 2: حوضچه آرامش آب                              شكل3: سبز شدن بذور در ترک های طولی
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نام موسسه /پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 

عنوان: روش مناسب خاك ورزي برای کاشت گندم پس از سیب زمیني
یافته منتج از پروژه شماره: 79034-0000-00-200000-123-3           مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: محمدرضا بختیاری                                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش

ym_bakhtiyari@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان همدان یکي از مناطق عمده تولید گندم به صورت آبي و دیم مي باشد. با توجه به لزوم افزایش تولید این 
ماده مهم غذایي در کشور، الزم است تالش هاي همه جانبه اي انجام پذیرد. کاشت گندم بعد از سیب زمیني، تناوب 
رایج منطقه مي باشد که ابتدا غده هاي سیب زمیني توسط ماشین سیب زمیني کن برداشت مي گردد، سپس با استفاده 
از گاو آهن برگرداندار، زمین شخم شده و عملیات ثانویه با انجام چند بار دیسك و لولر صورت گرفته و در نهایت 
نسبت به کاشت گندم اقدام مي گردد ولي باتوجه به محدودیت زماني جهت کاشت گندم و امکان فرا رسیدن سرماي 
زود رس و شروع بارندگي ها، کاشت این محصول بعد از برداشت سیب زمیني با مشکل مواجه شده و تأخیر در کاشت 
آن باعث افزایش افت کمي و کیفي محصول مي گردد. از طرف دیگر تیغه هاي ماشین سیب زمیني کن تا عمق حدود 
20 - 15 سانتي متري خاك نفوذ کرده و با فشاري که به غده هاي سیب زمیني اعمال مي نماید باعث خروج غده ها از 
خاك شده و خاك را تا این عمق گسیخته و خرد مي نماید. بنابراین مي توان این عمل را به سان عملیات خاك ورزي 
اولیه تلقي نمود و از انجام شخم دوباره توسط گاوآهن  برگرداندار که روش مرسوم منطقه مي باشد، صرفه نظر کرد یا 
شدت عملیات خاك ورزي را کاهش داد که عالوه بر کاهش هزینه، تردد، تعدد ماشین ها، استهالك، مصرف سوخت و 

غیره، همچنین مي توان گندم را به موقع کشت کرده و از افت کمي و کیفي محصول جلوگیري نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 برخي از کشاورزان پس از برداشت سیب زمیني توسط ماشین سیب زمیني کن به منظور در آوردن سیب زمیني هاي 
زیر خاك از پنجه غازي استفاده مي کنند که مي توان آنرا به عنوان خاك ورزي نیز تلقي نموده و دیگر نیازي به دیسك 

نمي باشد. بنابراین در این شرایط پیشنهاد مي گردد که فقط از لولر استفاده گردد.
 همچنین مصرف 75/5 کیلوگرم ازت در هکتار با روش کاشت کود در دو طرف گیاهچه نیز می تواند روش 

مناسب کوددهی باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
  کاهش تردد ماشین در مزرعه



یافته های قابل ترویج سال 1383 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

105

 حذف گاوآهن برگردان دار و کاهش شدت عملیات خاك ورزی
 کاهش مصرف انرژی

 جلوگیری از صدمات وارد به ساختمان خاك بر اثر استفاده از گاوآهن برگردان دار و چندین مرحله خاك ورز 
ثانویه

 صرفه جویی در زمان الزم برای تهیه زمین

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:

 

تيغه های ماشين سيب زمينی كن به عنوان عمليات خاک ورزی اوليه خاک مزرعه را شخم می زند
   

عمليات شخم زنی توسط تيغه های سيب زمينی كن در زمان برداشت سيب زمينی
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نام موسسه /پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: حفظ بقایای گیاهی ذرت در مزرعه با استفاده از ساقه خردکن

یافته منتج از پروژه شماره: 78081-19-20-123         مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: احمد حیدری                                    رتبه علمي: مربی پژوهش

مجري: علی محمد جعفری 
heidari299@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عامل اصلي در شکل گیري ساختمان خاك، کیفیت و کمیت مواد آلي حاصل از تجزیه میکروبي ترکیبات گیاهي 
بر  مالحظه اي  قابل  تأثیر  گیاهي  بقایاي  نوع  و  مقدار  مي شود.  خاك  دانه بندي  بهبود  موجب  گیاهي  بقایاي  است. 
ساختمان خاك و بالطبع بر سایر خصوصیات فیزیکي خاك دارد. بقایاي گیاهي ذرت بدلیل حجم زیاد و خشبي بودن 
آن در تهیه زمین و کاشت محصول بعد ایجاد مشکل مي نماید. بنابراین این بقایا بایستي بطریقي خرد و با خاك 
مخلوط و یا از زمین خارج شوند. خرد و مخلوط کردن بقایا با خاك و نیز حفظ بقایای گیاهی در حاصلخیزي، افزایش 
ماده آلي، بهبود ساختمان خاك مؤثر مي باشد در حالیکه در خارج کردن بقایا از سطح مزرعه، ویژگي هاي افزایش 

ماده آلي و بهبود ساختمان خاك را نداریم.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
خرد نمودن بقایای ذرت با دستگاه ساقه خردکن )در صورت در دسترس نبودن ساقه خردکن از دیسك استفاده شود(

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
افزایش کربن آلی خاك )حاصلخیزی خاك( با خرد کردن بقایا و برگرداندن آن به خاك

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

دستگاه ساقه خردكن
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نام موسسه /پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: کاهش فواصل آبیاری در سیب زمینی با استفاده از زیرشکن )در صورت وجود سخت الیه(

یافته منتج از پروژه شماره: 006-79-20-123                 مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  احمد حیدری                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

مجري: سید معین الدین رضوانی   
heidari299@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سیب زمیني گیاهي است غده اي با سیستم ریشه اي ضعیف که ریشه آن تا 80 سانتیمتر در خاك فرو مي رود. در 
صورت وجود الیه هاي متراکم در قسمتهاي زیرین خاك، قابلیت نفوذ آب، هوا و ریشه محدود شده و نهایتا  امکان 
کاهش عملکرد محصول را بر جاي مي گذارد. در خاکهایي که داراي چنین الیه هایي هستند تعداد دفعات آبیاري به 
منظور کاهش تنش رطوبتي افزایش مي یابد، از دیگر عیب های فشردگي خاك و الیه هاي متراکم ممکن است آن 
باشد که بعد از آبیاري یا باران سنگین، خاك به مدت زیادي از آب اشباع شده موجب از بین رفتن ریشه ها، پوسیدگي 

غده ها و در نتیجه کاهش عملکرد مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- استفاده از زیرشکن )در صورت وجود سخت الیه( برای شکستن الیه های سخت زیرین خاك. 

- تشخیص وجود الیه سخت در زیر خاك باید توسط کارشناس و از طریق حفر پروفیل باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
- افزایش عملکرد سیب زمینی با اعمال دور آبیاری 3 روز یکبار

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

زيرشكن سه شاخه
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نام موسسه /پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  
عنوان: کاربرد خاك ورزي حفاظتي در شرایط دیم

یافته منتج از پروژه شماره: 105  -79- 20-15-125       مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: پرویز مهاجرمیالني                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: زین العابدین امیدمهر، فرامرز فائزنیا
zshamabadi@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اولویت هاي بکارگیري روش هاي مکانیزه در تولید محصول با توجه به شرایط فني، اقتصادي واجتماعي هرجامعه 
براي کاهش هزینه هاست ولي درکشورهاي  مشخص مي شود. عموما درکشورهاي توسعه یافته کاربرد مکانیزاسیون 
درحال توسعه کاربرد آن براي افزایش تولید و کیفیت محصول است. افزایش تولید با افزایش سطح زیرکشت و افزایش 
مقدار تولید در واحد سطح میسر مي شود و مکانیزاسیون در پي اجراي هردو روش است. شیوه های نامناسب مدیریت 
خاك و غفلت از اصول بهره برداری پایدار از زمین های کشاورزی موجب از دست دادن مواد آلي خاك و تخریب ساختار 
خاك می شود. ادامه وضع موجود در زمین های قابل کشت، موجب از دست دادن توان تولیدي خاك منجر خواهد شد. 
حتی در برخی از موارد، تخریب زمین با شدت ادامه داشته که خاك عمال حاصل خیزي خود را از دست می دهد و به 
سمت یك محیط بیابان واقعی پیش مي رود. استفاده از خاك ورزي حفاظتي عالوه بر جلوگیري از فرسایش، موجب 

کاهش مصرف، سوخت، انرژي و هزینه هاي  تولید مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
استفاده از خاك ورزي حفاظتي )کم خاك ورزي با چیزل پکرو خاك ورز مرکب، کاشت مستقیم( براي کاشت گندم، 
جو و آفتابگردان در شرایط دیم موجب استفاده بهینه از بارش و افزایش بهره وري آب مي شود. توصیه بر این است 
که کشاورزان براي یکبار زمین خود را تسطیح کرده و با حفظ حداقل 30 درصد بقایا در مزارع خود، بدون هیچ گونه 
عملیات خاك ورزي اقدام به کاشت مستقیم )با دستگاه مخصوص( محصول کنند. چنانچه کشاورزان به دستگاه کاشت 
مستقیم دسترسي ندارند، مي توانند با استفاده از دستگاه هاي کم خاك ورزي )خاك ورز مرکب، چیزل پکر و یا گاوآهن 
چیزل( عملیات آماده سازي زمین خود را انجام دهند. سپس با ردیف کار یا خطي کار نسبت به کاشت اقدام کنند. 
استفاده از گاوآهن برگرداندار براي آماده سازي زمین به هیچ وجه توصیه نمي شود. چنانچه هدف کاشت محصوالت 

غده اي )چغندرقند یا سیب زمیني( باشد، ادوات کم خاك ورزي کفایت مي کند. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
استفاده از روش هاي خاك ورزي حفاظتي )کم خاك ورزي با استفاده از چیزل پکر و کاشت مستقیم(، در مقایسه با 
روش مرسوم )شخم با گاوآهن برگرداندار و خاك ورزي ثانویه( عالوه بر صرفه جویي در زمان و مصرف سوخت، موجب 
بهبود عملکرد محصوالت گندم و آفتابگردان در شرایط دیم شد. در روش حفاظتي با حفظ بقایا در سطح خاك، 
تبخیر سطحي کمتر شده و رطوبت در الیه سطحي خاك )عمق 20-10 سانتي متري( افزایش و در نهایت عملکرد 
محصول افزایش پیدا می کند. همچنین کربن آلي، فسفر و پتاسیم خاك در روش هاي حفاظتي بیشتر از روش رایج 

است. کوبیدگي خاك در روش هاي حفاظتي کمتر از روش مرسوم است. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه /پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 عنوان: شرایط و روش مناسب پوست گیری دانه کلزا 

یافته منتج از پروژه شماره: 79019 -0000-00-200000-100-0        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: جالل محمدزاده                                                      رتبه علمي: استاد یار پژوهش 

مجریان: رضا فامیل مومن، ندا مفتون آزاد
 jmohamadzadeh@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکي از عملیات اولیه اي که روي دانه کلزا جهت استخراج روغن صورت مي گیرد »پوست گیري« می باشد. پوست 
گیري کلزا شامل جداسازي پوسته ها از دانه قبل از استخراج روغن به جهت افزایش مقدار پروتئین کنجاله و کاهش 
مقدار فیبرآن می باشد که نهایتا سبب افزایش ارزش غذایي کنجاله می گردد. به عالوه این پوسته داراي رنگدانه هایي 
است که در حین استخراج وارد روغن شده و سبب تیرگي رنگ روغن و در فرآیندهاي بعدي افزایش هزینه هاي 
تصفیه و رنگبري خواهد شد. همچنین به علت جذب روغن توسط پوسته، سبب افزایش روغن باقي مانده در کنجاله و 
کاهش راندمان استخراج روغن توسط پرس  نیز می گردد. در سویا و پنبه دانه پوسته به راحتي قبل از استخراج جدا 
مي شود در حالي که پوسته دانه کلزا به سختي به آندوسپرم و جنین چسبیده و جداسازي آن بسیار مشکل است. لذا 
بایستي قبل از پوست گیري این اتصال توسط مشروط کردن دانه ضعیف گردد. بنابراین یافتن روشي مناسب جهت 

پوست گیري دانه کلزا  الزم وضروري به نظر مي رسد.     

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
قبل از پوست گیري دانه کلزا به دلیل افزایش قابل توجه راندمان پوست گیري بهتر است دانه ها با روش هاي 

گرمایشي ـ رطوبتي مشروط شوند.
روش خیساندن دانه به مدت 70 و یا 100 دقیقه و خشك کردن هرچه سریعتر دانه در دماي 65 درجه سلسیوس 

باالترین راندمان پوست گیري را داشته و به عنوان روش مناسب در مناطق مختلف کشور معرفي گردد. 
تیمارهاي مشروط سازي بواسطه جداسازي بهتر پوسته از مغز دانه راندمان پوست گیري مکانیکي کلزا را افزایش 

مي دهد.
راندمان پوست گیري در دانه هاي غیر مشروط شده بین50 تا60% بوده است که در مقایسه دانه هاي مشروط 
شده نشان دهنده آن است که در دانه هاي غیرمشروط مقدار دانه هاي خرد شده و یا پوست گیري نشده بیشتر است.
اندیس  و  اسیدي  اندیس  نظر  از  استحصالي  روغن  کیفیت  کاهش  بر  سازي  مشروط  مختلف  تیمارهاي  اعمال 

پراکسید تأثیري ندارد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
- افزایش راندمان استحصال روغن از کلزا

- کاهش هزینه های تصفیه روغن به لحاظ رنگ بری
- افزایش ارزش غذایی کنجاله

- افزایش پروتئین و کاهش فیبر کنجاله

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 

پوسته گيری دانه كلزا
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نام موسسه /پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: شرایط مناسب برای خشك کردن سیر سفید به منظور تولید پودر یا ورقه

یافته منتج از پروژه شماره: 81035-0000-00-200000-123-2    مدت اجراي پروژه: 1/5 سال
مجری مسئول: فریبا بیات                                                         رتبه علمي: مربی پژوهش

f.bayat@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سیر خشك یکي از فرآورده هاي غذایي است که از نظر تجارتي اهمیت زیادي دارد و به صورت ورقه یا پودر به 
عنوان افزودني در مواد غذایي استفاده شده یا به مصارف دارویي مي رسد. استان همدان به عنوان یکی از مناطق 
اصلی تولید سیر کشور شناخته شده است که قسمتي از محصول مرغوب تولیدي به صورت سیر درجه یك و دو 
براي بذر سال آینده استفاده شده یا به فروش مي رسد، باقي آن به صورت سیر درجه سه مي تواند به مصرف صنایع 
تبدیلي از جمله تولید پودر سیر برسد. از سوی دیگر هر ساله بخشي از سیر تولیدي بر اثر شرایط نامناسب نگهداري 
و نیز کمبود انبارهاي مناسب به علت تنفس و جوانه زني دچار افت وزني و فساد شده، کیفیت مطلوب خود را از 
دست مي دهد، بنابراین سیر خشك افزون بر ماندگاري بیشتر  از نظر نگهداري نیز مشکالت کمتري دارد. سیر به دلیل 
داشتن ترکیب هاي عطر و طعم دهنده به گرما حساس است و فرآیند خشك کردن آن باید به گونه اي باشد تا کیفیت 

محصول نهایي از جنبه رنگ، عطر و طعم و مواد تشکیل دهنده تا حد امکان حفظ شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1- خشك کردن سیر در سایه تا زمانی که پوسته های بیرونی و درونی و نیز گردن سیر خشك شود.

2- جدا کرن ریشه و برگ از سوخ ها.
3- جدا کردن سیرچه ها، پوست گیري و شستشوی آنها.

4-  ورقه کردن سیرچه ها. به این منظور نیاز به دستگاهی است که تیغه های آن بتواند ورقه هایی 2 میلی متری ا 
ز سیرچه ها برش دهد. 

5-  فرو بردن در محلول متابي سولفیت سدیم با غلظت 0/5 درصد به مدت 20 دقیقه. 
6-  خارج کردن رطوبت سطحي ورقه ها با قرار گرفتن به مدت 15 تا 20 دقیقه در معرض هوا.

7- قرار گرفتن درون خشك کن دارای دمنده با سرعت خطی دست کم 1 متر بر ثانیه. 
8- پایان دادن به فرآیند خشك کردن با رسیدن رطوبت ورقه های سیر خشك به 1 ± 7.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
1- در بین عوامل اثرگذار بر خشك کردن سیر مهار دماي خشك کردن و ضخامت ورقه هاي سیر در درجه اول 

اهمیت قرار دارد. 
2- دماهای 50 و 60 درجه سلسیوس با ضخامت 2 میلی متر برای خشك کردن سیر به دلیل حفظ تندی آن 

اهمیت دارد ولی مدت زمان خشك کردن طوالنی است. در صورت استفاده از دماهاي باالتر از 60 درجه سلسیوس 
براي خشك کردن سیر بهتر است ضخامت ورقه ها را به بیش از 2 میلي متر افزایش داد. 

3- کاهش دماي خشك کردن از 70 به 50 درجه سلسیوس و افزایش ضخامت ورقه هاي سیر از 1/5 به 3 میلي متر 
موجب کاهش افت ترکیب های عطر و طعم دهنده و رنگ سیر خشك  می شود.

4- استفاده از محلول متابي سولفیت سدیم با غلظت 0/5 درصد به مدت 20 دقیقه، موجب بهبود رنگ نمونه هاي 
سیر خشك می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

  مقايسه كيفيت رنگ ورقه های سير خشک در دمای 50 درجه سلسيوس با ضخامت 1/5 ميلی متر )سمت راست(،
  دمای 60 درجه سلسيوس با ضخامت 2 ميلی متر )تصوير وسط(
 و دمای 70 درجه سلسيوس با ضخامت 3 ميلی متر )تصوير چپ(
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نام مؤسسه/ پژوهشکده/ مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان:  زمان مناسب برداشت برای ارقام خرما )مضافتی، قصب، شمسایی، پیارم، عبدالهی( 

یافته منتج از پروژه  تحقیقاتی شماره: 088-80-20-23-115         مدت اجرای پروژه: 2 سال   
مجري مسئول: ابوالفضل گلشن تفتی                                           رتبه علمی:  استادیار پژوهش

golshan_ta@yahoo.com   :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله  و اهمیت موضوع:
در طی مراحل رشد و رسیدگي میوه خرما، تغییرهاي فیزیکي و شیمیایي آشکاري در آن پدید مي آید. وضعیت 
ظاهری، بافت، رنگ، عطر و طعم و مقدار قند و رطوبت میوه خرما از معیارهای مهم رسیدگی آن به شمار می آیند. 
زمان برداشت در کاهش ضایعات محصول خرما نقش مهمی دارد. زمان مناسب برداشت سبب کاهش ترك خوردگی 
میوه و تهاجم آفات و میکروارگانیسم ها شده و از خشك شدن بیش ازحد میوه جلوگیری می کند. در این پژوهش، از 
اطالعات به دست آمده از ترکیب شیمیایی میوه ارقام خرمای مضافتی، قصب، شمسایی، پیارم و عبدالهی در مراحل 

مختلف رشد )کیمري، خالل، رطب و تمر(، زمان مناسب برداشت این ارقام خرما تعیین گردیده است. 

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
خرماي قصب و پیارم، 24-22 هفته پس از تلقیح، خرماي مضافتي، 20 هفته پس از تلقیح، خرماي شمسایي، 
20-18 هفته پس از تلقیح و خرماي عبداللهي، 22-20 هفته پس از تلقیح و با توجه به بافت و رنگ محصول باید 

برداشت گردد. 

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
برداشت به موقع خرما سبب کاهش ضایعات این محصول خواهد شد.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:
 

مراحل رشد و ميزان رسيدگی ميوه خرما 
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نام موسسه /پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان : کاهش تلفات آب با جایگزینی سنگ  و  مالت بجای بتن در پوشش کانالهای آبیاری مناطق سردسیر 

یافته منتج از پروژه شماره : 19-81-20-123                         مدت اجراي پروژه: 1/5 سال
مجری مسئول: رضا بهراملو                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش 

r.bahramloo@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بر اساس بازدیدها و بررسی های انجام شده، یکی از مشکالت اصلی در کانال های آبیاری مناطق سردسیر کشور، 
ترك خوردگی و تخریب پوشش بتنی در آنها می باشد. پوشش بتنی در کانال های آبیاری اغلب بدون قالب بندی و 
بدون آرماتور بوده و در شرایط مختلف در اثر عوامل داخلی )اجزاء بتن( و یا در اثر عوامل محیطی )همانند خاك بستر 
مسئله دار، یخبندان-ذوب و...( که منجر به ورود نیروهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی می گردد، دچار ترك خوردگی 
و تخریب می گردد. رایج ترین مصالحی که برای پوشش در کانال های آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد، بتن می باشد، 
ولی در مناطق کوهستانی همانند همدان، به دلیل وجود سنگ مناسب از پوشش سنگ و مالت نیز استفاده می گردد. 
پوشش سنگ  و مالت در کانال های آبیاری اغلب با مقطع مستطیلی به ضخامت 60 سانتیمتر اجرا شده و بین الیه های 
نوع پوشش در کانال های  این دو  با مقایسه  این مناطق  اتصال ریخته می شود. در  برای  سنگ، مالت ماسه سیمان 
آبیاری، مشخص گردیده است که پوشش سنگ  و مالت دارای استحکام باالتری نسبت به بتن بوده و در طول عمر 
یکسان سالم تر می باشد. پوشش های سنگ  و مالت و بتن در کانال های آبیاری منطقه سردسیر استان همدان، به 
ترتیب دارای راندمان انتقال 93/4 و 71/1 درصد می باشند. با جایگزینی پوشش سنگ  و مالت به جای بتن ضمن 

اطمینان از دوام و عدم تخریب آن در طول عمر پروژه مقدار راندمان انتقال نیز حدود 22/3% افزایش خواهد یافت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بر اساس یافته های این پژوهش، پوشش سنگ  و مالت در کانال های آبیاری در مناطق سردسیر بسیار بادوام بوده 
و نسبت به پوشش بتنی تخریب های قابل توجهی ندارد. دلیل این موضوع آن است که عامل اصلی تخریب در مناطق 
سردسیر، یخبندان ذوب متناوب بوده و پوشش بتنی ریخته شده در کارگاه در مقابل این پدیده از دوام الزم برخوردار 
نیست ولی پوشش سنگ  و مالت که از 70% سنگ و 30% مالت ماسه سیمان تشکیل شده در مقابل این پدیده مخرب 
بادوام تر است. لذا برای اطمینان از دوام پوشش در کانال های آبیاری مناطق سردسیر با تکنولوژی فعلی، بهتر است 

از پوشش سنگ و مالت با مشخصات زیر استفاده گردد:
1- سنگ مورد استفاده از معادن سنگ تهیه گردیده و اغلب از الشه سنگ مطابق شکل زیر به ضخامت حداکثر 

15 سانتیمتر می باشد.
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2- مالت مورد استفاده مطابق فهارس بهاء از ماسه شسته با عیار سیمان 275 کیلوگرم در مترمکعب استفاده 
می گردد.

3- مقطع کانال مستطیلی بوده و دیواره طرفین و کف به ضخامت 30 تا 50 سانتیمتر اجرا می گردد.
4- برای آب بندی بین الشه سنگها می توان از بندکشی ماسه سیمان نرم با نسبت آب به سیمان کمتر 0/4 استفاده 

نمود و یا اینکه یك الیه سیمانکاری روی سنگ مطابق شکل زیر انجام داد. 
5- قبل از همه این کارها بایستی نسبت به تهیه بستر، تراکم و تمیز نمودن بستر با استفاده از بتن مگر اقدام نمود.

6- در نهایت روی لبه دیوار دوطرف یك الیه بتن پوششی به ضخامت 5 سانتیمتر استفاده میگردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
1- اطمینان از سالمت و دوام پوشش در طول عمر پروژه

2- هدف مند بودن سرمایه گذای و استفاده بهینه از سرمایه انجام شده
3- افزایش راندمان انتقال به اندازه 22/3 درصد نسبت به پوشش بتنی تخریب شده در مناطق سردسیر کوهستانی
4- کاهش تلفات آب از 1/74 به 0/34 مترمکعب در مترمربع در روز با جایگزینی پوشش سنگ ومالت بجای بتن 

)کاهش تلفات به 20% نسبت به پوشش بتنی(
5- در منطقه ای همانند همدان با جایگزینی پوشش سنگ و مالت بجای بتن، مقدار تلفات 6/4 میلیون مترمکعب 

در سال کاهش می یابد
6- افزایش بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
   

پوشش سنگ و مالت با رويه سيمانی سالم )سمت راست(، 
سنگ الشه مصرفی )وسط(

 و پوشش بتنی تخريب شده )سمت چپ(
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نام موسسه /پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: کاربرد صحیح فاضالب تصفیه شده در کشاورزی، ضرورتی غیر قابل اجتناب 

یافته منتج از پروژه شماره: 1217 خاص، شورای پژوهش های علمی کشور        مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: علیرضا حسن اقلی                                                          رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: مهدی میراب زاده، عبدالمجید لیاقت
a.hassanoghli@areeo.ac.ir و arho49@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در بسیاري از مناطق جهان به خصوص در نواحي خشك و نیمه خشك، بازیافت و استفاده مجدد از فاضالبهای 
شهری به عنوان شاخصي مهم در برنامه ریزي منابع آب کشورها به شمار مي رود. هم اینك کمبود آب در بسیاری از 
مناطق کشور به شرایط بحراني رسیده و اثرات خود را در بخش کشاورزی و سایر زیربخش های مهم مصرف کننده 
آب برجاي گذاشته است. فاضالب، به ضایعات حاصل از مصرف آب در زندگي روزمره انسان با ترکیبي در حدود 
99/9 درصد آب و 0/1 درصد مخلوطي از سایر مواد معلق معدني، آلي و گازها اطالق مي شود. اگرچه فاضالب یکي از 
مشکالت اساسي شهرهاي بزرگ دنیا به شمار مي رود، لیکن باید آنرا یکي از منابع مهم آب و سرشار از عناصر غذایي 
مورد نیاز گیاه دانست. از طرف دیگر فاضالب هاي شهري و خانگي و دفع نامناسب آنها، نقش عمده اي را در آلوده 
ساختن محیط زیست و منابع آب سطحي و زیرزمیني ایفا مي نماید، لذا استفاده مجدد و اصولی از فاضالب تصفیه 
شده در بخش کشاورزی، نه تنها منبعی پایدار از آب با دبی تنظیم شده را تدارك می بیند، بلکه باعث کاهش فشار بر 
منابع آب تجدیدپذیر، با اجرای عملیات جایگزیني و برداشت کمتر از منابع آب سطحی و زیرزمینی موجود می گردد. 

چنین عملیاتی از اهمیت ویژه و غیر قابل انکاری در بخش آب کشور برخوردار است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1. اگرچه در بخش هایی از کشور، فاضالب خام شهری در آبیاری اراضی کشاورزی )به دلیل فقدان منابع آب دیگر 
و عدم امکان تصفیه فاضالب( استفاده می شود، لیکن این کار صحیح نیست و قویاً توصیه می شود که فقط از فاضالب 

تصفیه شده و دارای سطح قابل پذیرشی از آالینده ها، در آبیاری محصوالت کشاورزی استفاده شود.
2. خاك به عنوان یك فیلتر عمل نموده و بخشی از آالینده ها را از آب آلوده جدا می نماید، لیکن ظرفیت آن 
محدود است و لذا در کاربرد فاضالب به عنوان یك آب نامتعارف در کشاورزی، بایستی مرتباً میزان آالینده-ها را در 

خاك و محصول پایش نمود و انجام کنترل های دوره ای بهداشتی کشاورزان نیز ضرورت دارد.
3. بر اساس یافته های تحقیق، خاك قادر است آلودگی ناشی از حضور مواد آلی قابل تجزیه توسط باکتری ها 
)شاخص شده توسط BOD یا اصطالحاً اکسیژن خواهي بیوشیمیایي( را با راندمان بسیار باالی نزدیك به 99 درصد 
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کاهش دهد. این امر یك عامل تکمیلی برای فرآیند تصفیه فاضالب به حساب می آید و بر این اساس می توان شدت 
تصفیه را در تصفیه خانه فاضالب تا حدودي کاهش داد و بدین ترتیب از فشار وارده بر تجهیزات تصفیه خانه و میزان 

مصرف برق کاست و بخشی از عملیات تصفیه را بر عهده خاك گذاشت.
4. از موارد مهم اینکه آبیاری با فاضالب و کشت توأم گیاه در طول 2 فصل زراعي توانست خصوصیات خاك و از 
جمله هدایت هیدرولیکی آن را به میزان قابل توجهي بهبود بخشد که مزیتي مهم است. البته در صورت باال بودن 
میزان سدیم در فاضالب، دقت بیشتری در این خصوص الزم است مبذول شود، زیرا در بلندمدت ممکن است اثرات 

منفي را بر خصوصیات خاك برجاي گذارد.
5. بر اساس یافته های 2 ساله، کاربرد فاضالب توانست میزان فسفر و پتاسیم مورد نیاز محصوالت را تأمین نماید، 
ولی تأمین مقادیری از نیتروژن در طول فصل کشت، به ویژه برای گوجه فرنگی که گیاه پرمصرفی است ضرورت 
یافت )عالئم کمبود مشاهده شد(. البته در این شرایط، میزان مصرف کود ازته به کمتر از یك سوم قابل کاهش یافت.

6. میزان آبشویی نیترات به زیر عمق توسعه ریشه ها )در این بررسی به زهکش نصب شده در عمق 80 سانتیمتری 
بنابراین  سطح خاك( در کاربرد فاضالب خام بین 34-13 درصد و در فاضالب تصفیه شده 38-23 درصد است. 
انتقال نیترات به عمق خاك در نتیجه کاربرد فاضالب )بدون استفاده از هر نوع کود دیگري( اتفاق افتاده و باید در 
برنامه ریزی آبیاری و میزان کاربرد آب آبیاری بدان دقت نموده و راندمان کاربرد را تا حد ممکن ارتقاء داد تا خطر 
آبشویی نیترات به آبهای زیرزمینی و یا تخلیه آنها به منابع سطحی از طریق سیستم زهکشی زیرزمینی به حداقل 

ممکن کاهش یابد.
7. کاربرد فاضالب خام و تصفیه شده، اثر خاصی را بر تجمع و انتقال فسفر در نیمرخ خاك برجای نگذاشته و 
نگرانی از این نظر متصور نیست. لیکن در دوره های 3 تا 5 ساله، کنترل این شاخص بایستي در مزارع فاضالبي با 

نمونه برداری از خاك به انجام رسد.
8. با کاربرد فاضالب در آبیاري )حتي فاضالب تصفیه شده(، میزان مواد آلی خاك به مقدار معني داري افزایش 
این  در  بلند مدت  پایش  لیکن  است،  عملیات کشاورزی  مطلوب  به شدت  که  است  مزایایی  مورد جزو  این  یافت. 

خصوص نیز توصیه می شود.
9. کاربرد لجن حاصل از تصفیه فاضالب نیز به عنوان کود آلی، جزو مواردی است که بایستی بدان توجه نمود. 
البته به دلیل تجمع و تغلیظ برخی آالینده ها در آن، رعایت ضوابط بهداشتي و زیست محیطي در این خصوص اهمیت 

ویژه ای دارد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
میزان فاضالب تولیدی در کشور ساالنه در حدود 5 میلیارد متر مکعب برآورد می شود که جمع آوری و تصفیه 
نیمی از آن در زمان حاضر )سال 1396( امکان پذیر است. لذا کاربرد فاضالب تصفیه شده در آبیاری اراضی کشاورزی، 
موردی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و آن را نادیده گرفت. با اجرای اصولی این عملیات و رعایت 
ضوابط بهداشتی از یك طرف، امکان توسعه کشاورزی و اجرای عملیات آبیاری به صورتی مطمئن فراهم می گردد. 
ازطرف دیگر می توان در مصرف نهاده های کشاورزی )به ویژه کود( صرفه جویی قابل توجهی نمود. استفاده از فاضالب 
در کشت محصوالت کشاورزی صنعتی و گیاهانی همچون غالت مشکل خاصی را ایجاد نخواهد نمود، لیکن در بلند 
مدت ممکن است اثراتی را از نظر تجمع برخی امالح و آالینده ها )نظیر فلزات سنگین و عناصر کمیاب( در خاك 
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برجای گذارد که با پایش مستمر و برنامه ریزي الزم می توان خطر وقوع آن را به حداقل ممکن کاهش داد. البته این 
موارد معموالً در دراز مدت به وقوع پیوسته و کاربرد برخی از نهاده های کشاورزی معمول )نظیر کودهای فسفره و 
سموم دفع آفات( نیز اثرات مشابهی را برجای می گذارد. همچنین انتقال بعضي از آالینده ها )نظیر نیترات( به آبهاي 
زیرزمیني و یا تخلیه آن از طریق سیستم زهکشي زیرزمیني موجود در اراضي کشاورزي به منابع آب سطحي را 
نباید ازنظر دور داشت. بنابراین، کاهش فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی )منابع آب تجدید پذیر( در نتیجه 
جایگزینی فاضالب با آب معمولي در آبیاري و کاهش برداشت از این منابع، کاهش هزینه های آب و کود، افزایش 
تولید محصول و کاهش بار آلودگی وارد شده به محیط زیست، در کنار اثرات اصالحي بر برخي از خصوصیات خاك 

)هدایت هیدرولیکي و مقدار ماده آلي(، بی شك از مزایای غیر قابل انکار استفاده از این نوع آب در کشاورزی است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

                     نماي تصفيه خانه فاضالب شهري                      محصوالت كشت شده و تحت آبياري با فاضالب
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نام موسسه /پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: استفاده از آب شور برای تولید کشاورزی 

یافته منتج از پروژه شماره: 81036-0000-00-203200-100-3         مدت اجراي پروژه: 2/5 سال
مجری مسئول: علیرضا کیانی                                                         رتبه علمي: استادپژوهش 

akiani71@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در مقیاس جهانی بر اساس شناخت وضعیت موجود از نظر منابع آبی، در آینده چاره ای جزء استفاده از منابع 
آب شور به عنوان یك منبع آب آبیاری وجود ندارد. در کشور ما که آب به اندازه زمین های زراعی وجود ندارد، برای 
افزایش تولید و بهره وری آب، استفاده از آب های نامتعارف )زهکشها، پسآب ها، دریا( در کشاورزی یك نیاز ضروری 
است. اما از آنجا که کاربرد آب های شور روی خاك، گیاه و محیط زیست آثار و تبعاتی بجای خواهد گذاشت، باید 
تمهیدات الزم برای کاهش آثار خسارت بار کاربرد این نوع آب ها در اراضی اندیشیده شود. بررسی ها نشان داده است 
در اکثر مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، استفاده از آبهاي شورزهکشها که از نظر معیارهاي کیفي جزء آبهاي 
غیر قابل مصرف در کشاورزي محسوب میشوند و با در نظر گرفتن تمهیداتی که گیاه و خاك در طوالنی مدت آسیب 
نبینند تأثیر مثبت و تعیین کننده اي در افزایش تولید دارد. بنابراین با کاربرد این نوع آبها خصوصأدر مناطق مشابه 
استان گلستان که باران ضمن تأمین بخشي از نیاز گیاهان زمستانه مانند گندم، جو و کلزا عامل تعدیل اثرات زیانبار 
شوري آب  آبیاري نیز مي باشد، مي توان از فشار به منابع آب شیرین کاست و حجم تولید با جایگزینی بخشی از آب 

موردنیاز گیاه با آب شور را افزایش خواهد رفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
یکی از راهکارهای استفاده از آب شور برای مناطق شمالی کشور کاربرد آب شور در تناوب با باران )آب غیرشور( 
است، بطوریکه اثر شوری توسط باران تعدیل میشود و در نتیجه بسادگی امکان کاربرد آب شور برای تولید گیاهان 
وجود دارد. برای حصول به تولید پایدار بهتر است در اوایل رشد گندم، جو و کلزا )آبان تا اسفند( اگر باران کفایت 
نیاز آبی گیاه را نکند، از آب غیرشور استفاده شود و به تدریج با دوره رشد گیاه می توان شوری آب را نیز افزایش 
داد. معموالً در برخی از مناطق غرب، شمال غربی و شمال کشور، در اوایل فصل رشد گندم، جو و کلزا که به شوري 
اردیبهشت ماه  اواخر اسفند، فروردین و  تامین مي کند. به طور طبیعي در  را  نیاز آبي گیاه  باران  حساس هستند، 
 آبیاري انجام مي گیرد که در این شرایط گیاه به شوري مقاومتر است. بنابراین کاربرد آب شور با شوري حدود 10 تا
 dS/m 12 قابل استفاده براي گیاهان فوق مي باشد. یك روش ساده دیگر برای استفاده از آب شور عالوه بر روش 
باال روش اختالط است. این شیوه زمانی کاربرد دارد که درجه شوری آب زهکش ها باالتر از dS/m 12 است و بطور 
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مستقیم قابل استفاده نیست. هدف اینست که با اختالط دو منبع آب )شور زهکشها و غیرشور( حجم آب کاربردی در 
مزرعه افزایش یابد. سهم برداشت از هر یك از دو منبع آب بسته به درجه شوری زهکش و درجه شوری هدف )مورد 
انتظار( متفاوت است. برای تعیین سهم هر کدام، که با چه دبی وارد منبع ذخیره آبی شود از روش میانگین وزنی 
استفاده میشود. در صورتیکه بخواهیم بصورت مشاهده ای در مزرعه عمل کنیم میتوان با روش آزمون و خطا و با کم 
و زیاد کردن ورودیهای دو منبع آبی، به شوری مورد دلخواه دست یافت. در استفاده از آبهای شور زهکشها )مستقیم 

یا با اختالط(، باید دقت شود که از آبهای آلوده خصوصا حاوی فلزات سنگین برای اهداف کشاورزی اجتناب شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
برای نشان دادن مزایای استفاده از این پژوهش با یك مثال ساده کاربرد آب شور مورد بررسی قرار می گیرد. 
در مزرعه ای به دلیل کمبود آب غیر شور،کشاورز قصد دارد از آب شور زهکش منطقه با شوری dS/m 20 برای 
برنامه ریزی آبیاری گندم به منظور ذخیره آب غیرشور و افزایش سطح اراضی فاریاب و تولید کل استفاده نماید. شوری 
آب کانال حدود dS/m 1 است. عملکرد او در سالهای قبل با آب کانال حدود kg/ha 4000 بود نتایج تحقیقات محلی 
نشان داده است که آب آبیاری تا شوری dS/m 7 بر عملکرد بدون تاثیر و شوری 8/5، 10/5 و dS/m 12/5 به ترتیب 
5، 10 و 15 درصد نسبت به پتانسیل کاهش عملکرد دارد. با توجه به اطالعات فوق می توان جدول زیر را  تنظیم 
نموده درصدهای مختلف اختالط ناشی از دو منبع آب، آب ذخیره شده کانال، مساحت قابل افزایش و همچنین 
عملکرد هر یك را به تفکیك محاسبه نمود. بطور مثال اگر کشاورز از 60 درصد از حجم آب زهکش و 40 درصد 
از آب کانال استفاده کند، شوری نهایی آب اختالط یافته برابر dS/m 8/6 می شود. در این حالت ضمن صرفه جویی 
حدود 40 درصد از آب غیرشور، فرصت جدیدی برای افزایش سطح زیر کشت به دست می آید. نتیجه اینکه تنها 200 
کیلوگرم در هکتار عملکرد او کاهش می یابد و با فرصت به دست آمده از افزایش حجم آب، می تواند تولید خود را به 

6300 کیلوگرم افزایش دهد. 

)20 dS/m(و آب زهكش )مزيت های نسبت های مختلف اختالط آب كانال)غيرشور

شوری آب %  استفاده از آب:
مخلوط 
)dS/m(

% ذخیره 
شده آب 

کانال

% افزایش 
زمین تحت 

آبیاری

ضریب 
افزایش 
عملکرد

:)Kg( عملکرد
مساحت جدید  یك هکتارزهکشکانل

1000100040004000
80  204/82051/054000  4200
70  306/730131/134000  4520
60  408/640671/673800  6346
50  5010/55010023600  7200
40  6012/4601502/53400  8500
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عکس/عکس های شاخص از یافته:
 

نمونه ای از اختالط آب شور زهكش و آب چاه و كنترل آن برای دستيابی به شور مورد نظر )dS/m 10( برای آبياری گندم

نمايی از آب شور زهكش )dS/m 25( منطقه شمال استان گلستان 

 
نمايی از بازديد كارشناسان و مروجان از طرح پژوهشی استفاده از آب شور)dS/m 10( برای توليد گندم
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نام موسسه /پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: افزایش کارآیي مصرف آب خرمای مضافتی و بهره وری آب از طریق کم آبیاري 

یافته منتج از پروژه شماره:. 78030-20-115       مدت اجراي پروژه: 4 سال 
مجری مسئول:  مسعود فرزام نیا                                     رتبه علمي: مربی پژوهش

m.farzamnia@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خرما یکي از محصوالت مهم و صادراتي مناطق گرمسیر استان کرمان از جمله بم، نرماشیر، فهرج، ریگان، ارزوئیه، 
شهداد و جیرفت مي باشد. سطح زیرکشت این محصول در استان کرمان حدود 34400 هکتار نهال و بارور، متوسط 
تولید در هکتار 7 تن و رکورد تولید 25 تن در هکتار گزارش شده است. کارشناسان جهاد کشاورزی درآمد خالص این 
محصول را 7 تا 10 میلیون تومان، میزان اشتغال را 70 نفر روز در هر هکتار و حداقل سطح اقتصادی آن را 2 هکتار 
برآورد نموده اند. بنابراین خرما نقش مهمی در اشتغال و در نهایت معیشت مردم این مناطق دارد. از طرفی خشکسالی 
و محدودیت کمي وکیفي منابع آب در این استان در سال های اخیر باعث بروز مشکالت در راه تولید این محصول 
گردیده و بنابراین توجه به مدیریت آبیاري امري اجتناب ناپذیر است. در این راستا، این پروژه به منظور مدیرت آبیاری 
از طریق کم آبیاری در یك باغ خرما متعلق به کشاورز با آرایش 8 × 8 به مدت چهار فصل زراعی اجرا شد. در این 
پروژه سطح آبیاری از 64 مترمربع به 40 مترمربع برای هر درخت کاهش داده شد و در هر آبیاری 80 درصد نیاز 
آبی نخل تأمین شد. براساس نتایج، کارآیی مصرف آب نسبت به باغات تحت مدیریت آبیاری کشاورزان، به مقدار 0/3 
کیلوگرم بر مترمکعب آب افزایش داشت و حدود 28 درصد در مصرف آب صرفه جویی شد )حدود 5300 مترمکعب 
در هکتار(. بنابراین با مدیریت کم آبیاری در باغات منطقه بم می توان صرفه جویی قابل مالحظه ای در مصرف آب 

نمود و بر مشکل کم آبی غلبه کرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
انجام  باغات خرما در منطقه بم آبیاري بطور سنتي  اینکه در  با توجه به  1- کم کردن عرض نوارهای آبیاری: 
مي گیرد و تمامي سطح باغ آبیاري مي شود لذا مي توان با کم کردن سطح آبیاري در باغات مذکور )عرض نوارهای 

آبیاری را به اندازه سطح سایه انداز درخت در نظر بگیرند( به مقدار قابل توجهي در مصرف آب صرفه جویي نمود.
2- با توجه به نتایج این بررسي، تأمین 80 درصد نیاز آبی خرما در طول فصل رشد می تواند باعث صرفه جویی 

قابل مالحظه ای در مصرف آب نمود.
3- در منطقة بم در خاکهاي با بافت متوسط دور آبیاري را مي توان در تابستان تا 12 روز و در زمستان تا 40 

روز افزایش داد.
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4- در نخلستانهای استان کرمان اغلب تراکم کاشت زیاد است که باعث شده درختان بطورکلي ضعیف تر و متوسط 
تعداد برگها، تعداد خوشه ها و درصد توسعه جوانه هاي درختان به ترتیب 20، 40 و 24% از درختاني که با تراکم کم 
کاشته شده اند کمتر شود و همچنین درصد جوانه هاي تلف شده در نخلستان متراکم 25% زیادتر است، بنابراین با 
تراکم کم مي توان سطح آبیاري هر درخت را نیز کاهش داده و در مصرف آب صرفه جویي کرد. در منابع علمی مختلف 

بهترین آرایش کاشت را برای نخلستان ها، 9 × 9 توصیه کرده اند.
5- به متولیان کشاورزی استان کرمان این تحقیق در قالب  طرح تحقیقي- ترویجي در مناطق خرما خیز اجرا 

شود تا کشاورزان فن کم آبیاري را براي مقابله با سالهاي خشك بیاموزند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج حاصل از انجام این پروژه نشان داد با کم آبیاری نخل می توان کارآیی مصرف آب را افزایش داد و مقدار 
قابل توجهی در مصرف آب صرفه جویی نمود. براساس نتایج، با اعمال کم آبیاری در کل فصل زراعی )برآورد 80 درصد 
نیاز آبی گیاه( میانگین 4 ساله آب مصرفی در هر هکتار، 16900 مترمکعب و کارآیی مصرف آب یك کیلوگرم به 
ازای هر مترمکعب آب بود، در حالی که میزان آب مصرفی خرما توسط کشاورزان در شریط مشابه، 22000 مترمکعب 
روش  اصالح  در صورت  که  می نمودند  آبیاری  اضافه  مترمکعب  کشاورزان حدود 5300  بنابراین،  شد.  اندازه گیری 
آبیاری براساس آنچه ذکر شد، می توان سطح زیرکشت را در منطقه حدود 28 درصد افزایش داد که پیامد آن ایجاد 
اشتغال و ارتقاء درآمد کشاورزان می باشد. همچنین در صورت کاربرد نتایج پروژه اخیر میزان اشتغال به 20 نفر در 
روز و درآمد کشاورزان به 2 تا 2/8 میلیون تومان به ازای هر هکتار افزایش می یابد که با توجه به سطح زیرکشت 
باالی نخلستان های استان کرمان آثار اقتصادی و اجتماعی قابل مالحظه ای در بر می گیرد. از طرفی با توجه به این که 
در مناطق خرماخیز استان، هزینه های تأمین سرمایه، انرژی و نیروی کارگری زیاد می باشد، روش کم آبیاری می تواند 

در افزایش سود، مفید واقع شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 

                  كاهش سطح آبياری در باغ خرما                            كنترل ميزان آب ورودی به كرت توسط دريچه
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موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور    
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور
عنوان: حد بحرانی عناصر کم مصرف آهن، منگنز، روی، مس و بور برای گندم دیم در ایران

یافته منتج از پروژه شماره مصوب پروژه: 78144-21-100             مدت اجرا: 4 سال
مجري مسئول: ولی فیضی اصل                                                  رتبه علمی:  استادیار پژوهش

مجری: وفا توشیح، علي اشرف طلیعي و ولیس بلسون 
vfeiziasl@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از  مي باشد.  گندم  دانه  عملکرد  افزایش  در  مؤثر  عوامل  مهمترین  از  یکي  غذایي  عناصر  مناسب  مقادیر  تأمین 
جمله این عناصر مي توان به تأمین عناصر کم مصرف به ویژه آهن، منگنز، روي مس اشاره نمود که اهمیت آنها در 
تغذیه گیاهان کمتر از عناصر پرمصرف نیست. از سوي دیگر، در ارتفاعات مناطق دیم شمال غرب کشور که اغلب 
اختصاص به کشت گندم دیم دارد، این اراضي بیشتر تحت تأثیر آب هواي خشك و نیمه خشك قرار دارد که از جمله 
ویژگي هاي این مناطق نوسانات بارندگي در سال هاي مختلف، تنش هاي رطوبتی و سرما، باال بودن میزان کربنات 
کلسیم و قلیائیت خاك، پایین بودن میزان مواد آلي خاك و در نتیجه مشکل جذب بسیاري از عناصر غذایي از جمله 
آهن، منگنز، روي مس مي باشد که با درجات مختلفي از نقصان عملکرد از لحاظ کمی و کیفی نسبت به پتانسیل 
واقعي تولید، نمایان مي گردد. بنابراین، براي تغذیه متعادل گندم دیم و رسیدن به عملکردهاي اقتصادي، کالس بندي 

خاك هاي زیر کشت گندم دیم از لحاظ عناصر آهن، منگنز، روي، مس و بور ضروري است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
حد بحرانی عناصر کم مصرف: حد بحراني عناصر آهن، منگنز، روي، مس و بور به ترتیب 9، 11، 0/9، 1/7 و 0/7 

میلي گرم بر کیلوگرم در خاك براي تولید حد بهینه اقتصادی گندم دیم در ایران می باشد.
مقدار مصرف عناصر کم مصرف: برای جبران کمبود یك میلی گرم در کیلوگرم عناصر کم مصرف از حد بحرانی 

یادشده مصرف مقادیر کودی زیر در مزارع گندم دیم در زمان کاشت و به صورت جایگذاری توصیه می شود:
آهن: برای افزایش یك میلی گرم آهن در کیلوگرم خاك در عمق 20-0 سانتی متری خاکرخ به طور متوسط حدود 

40 کیلوگرم در هکتار سکوسترین آهن یا 13 کیلوگرم در هکتار سولفات آهن مورد نیاز است.
منگنز: برای افزایش یك میلی گرم منگنز در کیلوگرم خاك در عمق 20-0 سانتی متری خاکرخ به طور متوسط 

حدود 9 کیلوگرم در هکتار سولفات منگنز یا 13 کیلوگرم در هکتار اکسید منگنز مورد نیاز است.
روی: برای افزایش یك میلی گرم روی در کیلوگرم خاك در عمق 20-0 سانتی متری خاکرخ به طور متوسط حدود 

10 کیلوگرم در هکتار سولفات روی یا 3 کیلوگرم در هکتار اکسید روی مورد نیاز است.
مس: برای افزایش یك میلی گرم مس در کیلوگرم خاك در عمق 20-0 سانتی متری خاکرخ به طور متوسط حدود 
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10 کیلوگرم در هکتار سولفات مس در مورد نیاز است.
بور: برای افزایش یك میلی گرم بور در کیلوگرم خاك در عمق 20-0 سانتی متری خاکرخ به طور متوسط حدود 

14 کیلوگرم در هکتار اسیدبوریك در هکتار مورد نیاز است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
نتایج این آزمایش با استفاده از روش هاي مختلفي تفسیر و حد بحراني عناصر غذایي مورد مطالعه تعیین گردید. حد 
بحراني عناصر غذایي آهن، منگنز، روي و مس براي دستیابي به 90 درصد حداکثر عملکرد دانه گندم دیم با استفاده از 
معادله میچرلیخ )A=100( به ترتیب 8/8، 11/3، 0/88 و 1/8 میلي گرم بر کیلوگرم براي کل مناطق مورد مطالعه بود. 
حد بحراني بور از طریق مدل دیگري شبیه معادله میچرلیخ )A=28/02(، 0/65 میلي گرم بر کیلوگرم تعیین گردید.

با استفاده از مدل دو کالسه تجزیه واریانس کیت – نلسون حد بحراني آهن، منگنز، روي و مس به ترتیب 8/5، 
8، 0/55 و 1/65 میلي گرم بر کیلوگرم به دست آمد. 

ارزیابی روش هاي دو و سه کالسه تجزیه واریانس کیت – نلسون نشان داد که مدل سه کالسه توانایي باالتري را 
در مقایسه با مدل دو کالسه در تفسیر نتایج آزمون عناصر کم مصرف خاك در مناطق مورد مطالعه داشت. 

عکس/عکس های شاخص از یافته:
   
   

 

اثرات منفی و عاليم كمبود عناصر كم مصرف مس، بور، روی، منگنز و آهن در گندم
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور 

عنوان: روش مناسب کنترل علف هاي هرز گلرنگ در شرایط دیم مناطق سردسیر
یافته منتج از پروژه شماره:  81158-21-101                             مدت اجرای پروژه: 3 سال

نام مجری مسئول: بهمن عبدالرحمنی                                         رتبه علمی: استادیار پژوهش
abdolrahmanib@yahoo.com : آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گیاه گلرنگ به دلیل رشد کند مرحله روزت در برابر رقابت علف هاي هرز بسیار آسیب پذیر است، بنابراین از بین 
بــردن علف هاي هرز به ویژه در مراحل اولیه رشد گیاهچه هاي گلرنگ در باال بردن عملکرد موثر است. کنترل علف 
هاي هرز به روش شیمیایي در مورد گلـرنــگ در کشت هاي تجارتي موفقیت آمیز بوده است. در مراحل اولیه رشد 
گلرنگ وجین کاري با دست و استفاده از هرس هاي گردان با خسارتي کم مي تواند در سراسر مزرعه اعمال شود. باید 
توجه داشت که وجین دستي علف هاي هرز باید بخشي از یك برنامه مدیریت بلند مدت علف هاي هرز باشد، چرا 
که وجین دستي علف هاي هرز به وسیله کارگر بدون استفاده از علف کش ها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیست.

دستور العمل به کارگیری یافته در عرصه:
- عملیات کاشت در اوایل بهار به محض مساعد شدن شرایط آب و هوایي در ردیف هایی به فاصله 50 سانتی متر 

و در عمق 5 سانتي متري انجام گردد.
- کنترل شیمیایي علف هاي هرز به وسیله علف کش ترفالن به میزان 2/5 لیتر در هکتار در زراعت گلرنك در 
مقایسه با بدون کنترل علف هرز )شاهد(، دو بار وجین دستي علف هاي هرز )یکي در مرحله روزت و دیگري قبل از 
طویل شدن ساقه(، انجام یك بار کنترل مکانیکي به وسیله پنجه غازي در مرحله طویل شدن ساقه و کنترل شیمیایي 

علف هاي هرز به وسیله علف کش ترفالن به میزان 1/5 لیتر در هکتار مناسب است.      

نتایج و مزایای حاصل به کارگیری یافته در عرصه:
محصوالت و مدیریت زراعي باید طوري باشند که در شرایط مساعد از نظر رطوبتي، گیاه بتواند حداکثر استفاده را 
از رطوبت بنماید. براساس نتایج سه ساله این طرح، به منظور کنترل موثر علف هاي هرز و نیز کاهش تلفات رطوبتي 
از خاك و افزایش رطوبت ذخیره شده در خاك جهت کنترل علف هاي هرز گلرنگ در زراعت دیم در منطقه مراغه و 
نیز مناطق با شرایط آب و هوایي مشابه، تیمار کنترل شیمیایي علف هاي هرز به وسیله علف کش ترفالن به میزان 

2/5 لیتر در هکتار به صورت قبل از کاشت توصیه مي گردد.
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عکس/ عکس های شاخص از یافته:
 

نقش كنترل علفهاي هرز در رشد مناسب گلرنگ
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور 
عنوان : مصرف کود زیستی ازتوباکتر در گندم دیم 

یافته منتج از پروژه شماره: 81039-21-15-100                      مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: حمید محمودی                                               رتبه علمی: مربی پژوهش

مجری: هوشنگ خسروی
Hmahmoodik@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از نظر  از لحاظ حذف یا کاهش دادن مصرف کودهاي شیمیایي  کاربرد کودهاي زیستی در زراعت گندم دیم 
اقتصادي و زیست محیطي حایز اهمیت است. در همین راستا در زراعت گندم تالش مي گردد با استفاده از کودهاي 
زیستی به جاي کودهاي شیمیایي امکان تغذیه مناسب گندم و بهبود رشد حاصل گردد. ازتوباکتر یکی از ریزجانداران 
مفیدی است که برای افزایش کمیت و بهبود کیفیت دانه گندم از آن استفاده می شود. هدف استفاده از ازتوباکتر 
درگندم دیم صرفه جویي در مصرف کودهاي ازتي شیمیایي و در نتیجه کاهش محدودیت هاي استفاده از این کودها 

در شرایط دیم مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- بسته هاي حاوي ازتو باکتر، داراي موجودات ریز زنده بوده و باید در شرایط خشك و خنك نگهداري شوند، 
کود ازتو باکتر هیچ عارضه اي براي انسان نداشته و مصرف سموم ضد سیاهك نیز همراه کود    ازتو باکتر مانعي ندارد.
- کود بیولوژیکی ازتوباکتر در اراضي متوسط از لحاظ حاصلخیزي همراه با کود دامي )پهن( استفاده شود، ولی 

در اراضي حاصلخیز دیم بدون مواد آلي مصرف گردد
- جهت مصرف کود ازتوباکتر ابتدا بذور را در محفظه گردان ریخته و با محلول چسباننده )آب یا با صمغ عربي%5 
بذرها را مرطوب و سپس مایه تلقیح را با بذرها مخلوط نموده تا مایه تلقیح کاماًل روي سطح بذور بچسبند و پس از 

هوادهي در سایه، بذور باید بالفاصله کشت گردند.
- باید از تابش مستقیم آفتاب روي بذور تلقیح شده جلوگیري شود.

- در شرایط دیم براي هر صد کیلو گرم بذر 2 کیلوگرم مایه تلقیح استفاده شود.
از  بعد  ترجیحا  به خشکي خاك  توجه  با  تلقیح شده  بذور  توصیه می شود کاشت  باکتري،  اثر  افزایش  - جهت 

بارندگي اوایل پاییز و مرطوب شدن نسبي پروفیل خاك انجام گیرد.
- 20 کیلوگرم ازت خالص موقع کشت در زیر بستر بذر جایگذاري شود.   
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
مایه تلقیح به تنهایي در بیشتر موارد بر شاخص هاي رشد اثر معني داري نداشت، اما به همراه کود دامي اثرات 
بهتري نشان داد. تیمار ازتوباکتر با بستر مایع + کود دامي سبب افزایش 36/2 درصد  عملکرد دانه، 37/8 درصد 
عملکرد اندام هوایي+ ریشه، 73 درصد ازت، 79 درصد فسفر و 45 درصد روي دانه، 27/6 درصد پروتئین دانه نسبت 
به شاهد شد. نتایج، اثر مثبت کاربرد کود زیستی ازتوباکتر را در تولید گندم دیم مشخص کرده و استفاده از چنین 

کودهایي به جای کودهاي شیمیایي ازته قابل توصیه است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

          تيمار شاهد بدون مصرف كود شيمايی و ازتوباكتر  تيمار مصرف كود دامی و كود زيستی ازتوباكتر در گندم ديم
 

تيمار مصرف  كود زيستی ازتوباكتر در گندم ديم
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور 
عنوان: افزایش عملکرد محصول جو با روش صحیح مصرف کود در شرایط دیم

یافته منتج از پروژه: 79014-21-101                        مدت اجرا: 3 سال
مجري مسئول: رضا رحیم زاده                                   رتبه علمی:  استادیار پژوهش 

rezarahimzadeh42@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اوره و فسفات دي آمونیوم مي توانند آمونیاك آزاد نمایند که حتي مقدار کم آن نیز براي گیاه سمي است. لذا 
مصرف کود ازته بصورت مخلوط با بذر یا بصورت نواري در نزدیك بذر عملکرد را از طریق کاهش و تاخیر در جوانه 
زني پایین مي آورد که این خطر در شرایط خشك به دلیل کاهش رطوبت و افزایش غلظت نمك زیاد مي شود. تغذیه 
صحیح گیاه یکي از عوامل مهم در بهبود کمي و کیفي محصول بشمار مي رود. در فرآیند تغذیه گیاهي بایستي هر 
عنصر به اندازه کافي و بطور صحیح در دسترس گیاه قرارگیرد تا بهره وري عنصر مصرفي افزایش یابد. بنابراین اعمال 
مدیریت درست در کاربرد کود شیمیایي بویژه در شرایط دیم به دلیل کمبود رطوبت اهمیت بسزایي در عملکرد 

محصول دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- میزان بذر مناسب و کاربرد صحیح کود در کشت جو سهند به شکل مخلوط با بذر صورت گیرد.

- مصرف کود به شکل جایگذاری در زیر بذر مناسب است.
- میزان بذر 400 دانه در متر مربع در کشت جو صورت گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کار گیري یافته در عرصه:
روش جایگذاري کود زیر بذر با میانگین 1893 کیلوگرم دانه در هکتار نسبت به روش اختالط کود با بذر عملکرد 
محصول را به میزان 25 درصد افزایش می دهد. از چهار میزان بذر مورد آزمایش میزان 400 دانه در متر مربع با 
میانگین 1899 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد و تراکم 250 دانه در متر مربع با میانگین 1552 کیلوگرم در 

هکتار کمترین عملکرد را نشان داد.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور 
عنوان: مناسبترین منابع کود ازتي در پاییز و بهار در زراعت گندم دیم 

یافته منتج از پروژه شماره: 150-78-21-101                     مدت اجراي پروژه: 5سال
مجری مسئول: حمید محمودی                                         رتبه علمی: مربی پژوهش

Hmahmoodik@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مدیریتي  اصول صحیح  نکردن  رعایت  و  ازتي  کودهاي  بخصوص  شیمیایي  کودهاي  رویه  بي  مصرف  ایران  در 
خساراتي جبران ناپذیر به ساختار شیمیایي و تغذیه اي خاك وارد نموده است. با توجه به شرایط خاص اقلیمي مناطق 
نیمه خشك و کشاورزي دیم استفاده صحیح و علمي از کودهاي شیمیایي به ویژه ازتي اهمیت زیادی دارد و به این 

منظور الزم است مناسبترین منابع کود ازتي مصرفي در پاییز و بهار در زراعت گندم دیم معرفي می گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
-کاربرد کود اوره پوشش دار در پاییز )درصورت موجود نبودن استفاده ازکود اوره معمولي( به صورت جایگذاري 

زیر بذر در عمق 9-6 سانتي متر  
- کاربرد کود نیترات آمونیوم در بهار به صورت سرك از اواسط اسفند ماه تا اواسط فروردین ماه بصورت پاششی

- کود سرك زمانی مصرف شود که احتمال بارندگی باالی 60 درصد باشد

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
بهترین منبع کود ازته برای زراعت گندم دیم مصرف کود اوره پوشش دار در پاییز و نیترات آمونیوم در بهار 
مشخص شد. این کودها در مقایسه با سایر منابع کود ازتی اثرات مثبتي روي خصوصیات شیمیایي خاك، عملکرد 
دانه و خواص کیفي دانه، ماده خشك گیاهي و شاخص هاي رشد گیاه داشتند. مصرف پاییزه کود اوره پوشش دار 
بیشترین اثر مثبت را روي افزایش کربن آلي خاك و قابلیت استفاده از فسفر داشت. این کود بر درصد ازت و پروتئین 
دانه و درصد فسفر، ازت، آهن و منگنز ماده خشك گیاهي بیشترین تاثیر را داشت. کاربرد نیترات آمونیوم در بهار 
اثرات مثبتي در خصوصیات شیمیایي خاك داشت. کاربرد نیترات آمونیوم در بهار در خواص کیفي دانه )آهن، منگنز 

و روي( و روي اغلب شاخص هاي رشد گیاه تاثیر حداکثری داشت.  
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

        تیمار شاهد بدون مصرف کود ازتی                                 مصرف نیترات آمونیوم در پاییز
                 در زراعت گندم دیم                                                     در زراعت گندم دیم
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور 

عنوان: معرفی رقم نخود تیپ کابلی آرمان، مقاوم به بیماری برق زدگی با تیپ بوته ایستاده جهت برداشت مکانیزه
یافته منتج از پروژه شماره:  80028-21-117                          مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجري مسئول: سید حسین صباغ پور                                       رتبه علمی: استاد پژوهش 

مجریان: رمضان سرپرست، شعبان علیزاده،  منصور صفي خاني، عادل جهانگیري،  نصرت ذرع پیما،
             اکرم حمد اله زاده،  کاووس کشاورز، داریوش شهریاري              

sabaghpour@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ایران از نظر سطح زیر کشت نخود پس از هندوستان، پاکستان، ترکیه رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. 
میانگین عملکرد نخود در اراضی دیم کمتر از نصف میانگین عملکرد جهان است. عوامل مختلفي در پایین بودن 
عملکرد نخود در ایران دخیل می باشند که از جمله کشت بهاره، حساسیت ارقام بومي، جم و کوروش به بیماري برق 
زدگي، پتانسیل پایین عملکرد ارقام بومي نسبت به ارقام اصالح شده، تیپ بوته نیمه ایستاده ارقام بومي که قابل 
برداشت مکانیزه نبوده و برداشت این ارقام با دست هزینه هایی زیادی بر کشاورزان تحمیل می نماید. این رقم در سال 

1383 جهت کشت پاییزه در مناطق معتدل سرد، معتدل ونیمه گرمسیری کشور معرفی شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1- آماده سازي زمین در مهر و آبان

2- کشت با خطی کار هاسیا از نیمه دوم آبان ماه 
 7 ها  بوته  بین  فا صله  و  سانتیمتر  ردیف 50  فاصله  با  مترمربع  در  بوته   26 میزان  به  مصرفي  بذر  میزان   -3
سانتیمتردر گرگان و در مناطق گچساران،ایالم، کرمانشاه با فاصله 25 سانتي متر )پس از دو ردیف کاشت، یك ردیف 

نکاشت به منظور انجام کنترل مکانیکي علف هرز( فاصله بوته ها 10 سانتي متر 
4- ضد عفوني بذر 2 در هزار با سم مانکوزوب 

5- عمق کاشت: 5 تا 10 سانتي متر
6- نیاز غذایي: اگر در اراضي کاشت نخود میزان فسفر خاك بیش از 6 میلیون در قسمت )ppm 6( باشد نیازي 
به اضافه نمودن کود فسفره به خاك مزرعه نمي باشد و اگر کمتر از این مقدار باشد الزم است با اضافه نمودن کود 
فسفره به مرز 6 میلیون در قسمت رسانده شود. چنانچه درصد مواد آلي خاك بیشتر از یك در صد باشد نیازي به 
اضافه نمودن ازت به خاك مزرعه نمي باشد با توجه به اینکه غالبا دیم زارها از نظر مواد آلي خاك فقیر هستند، مقدار 

20 کیلو ازت خالص به عنوان استارتر توصیه مي گردد. 
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7- مبارزه با علف های هرز: با استفاده از تراکتور چرخ باریك و کولتیواتور میتوان مبارزه مکانیکی انجام داد و برای 
کنترل علف هاي هرز باریك برگ با استفاده از علفکش سوپر گاالنت  )1 لیتر در هکتار( میتوان اقدام نمود.

8- مبارزه با آفت مینوز و هلیوتیس با سموم شیمیایی امکان پذیر است. 
10- زمان برداشت در اواخر خرداد با کمباین گندم، ترجیحا با کمباین با هد تغییر شکل یافته

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
درصد افزایش عملکرد این رقم نسبت به کلیه ارقام شاهد طي 11 سال ارزیابي در استان هاي گلستان، کرمانشاه، 
ایالم و کهکیلویه و بویر احمد، 156 در صد است. نظر به اینکه این رقم داراي تیپ بوته ایستاده مي باشد با کمباین 
گندم مي توان به طور مکانیزه برداشت نمود. دانه رقم نخود آرمان نسبت به رقم محلي از زودپزي باالیي برخوردار 
است. برتری رقم آرمان از میزان عملکرد بیشتر نسبت به ارقام موجود، مقاومت به بیماري برق زدگي و امکان برداشت 
محصول  این  برداشت  هزینه  به  مربوط  نخود  مزارع  در  کارگري  هزینه  بخش  باالترین  است.  بررسي  قابل  مکانیزه 
مي باشد. با معرفي ارقام تیپ ایستاده نخود که مناسب برداشت مکانیزه )توسط کمباین گندم( مي باشد در صورت 
رعایت کشت مکانیزه مي توان با برداشت مکانیزه هزینه کارگري را تا نسبت به برداشت نیمه سنتي 1/4 و نسبت به 
بردداشت سنتي 1/8 کاهش داد. لذا با معرفي رقم آرمان که داراي تیپ بوته ایستاده مي باشد مي توان هزینه برداشت 

را بین 1/4 تا  1/8 کاهش داد.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:
 

ارتفاع بوته رقم نخود آرمان در كشت پاييزه در شرايط ديم در استان لرستان را نشان مي دهد
 

مزرعه رقم نخود آرمان )كشت پاييزه( در مقايسه با رقم محلي )كشت بهاره( را نشان مي دهد.
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور 

عنوان :آرایش کاشت مناسب گلرنگ در شرایط دیم        
یافته منتج از پروژه شماره:  80119-21-101                                 مدت اجرای پروژه: 3 سال

نام مجری مسئول: بهمن عبدالرحمنی                                             رتبه علمی: استادیار پژوهش 
abdolrahmanib@yahoo.com : آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تغییر ساختار عملکرد تك بوته به کمك تغییر تراکم، یکي از عوامل اصلي در تعیین عملکرد است و تعیین نقش 
هر یك از عوامل موثر در عملکرد تك بوته در تراکم هاي مختلف، ما را در تعیین تراکم بوته مطلوب کمك خواهد نمود. 
کارایي جذب انرژي خورشیدي که بر سطح یك محصول مي تابد، نیاز به سطح برگ کافي دارد که به طور یکنواخت 
توزیع شده و سطح زمین را کاماًل بپوشاند و این هدف با تغییر تراکم بوته و توزیع بوته ها روي سطح خاك میسر 
است. الزم به ذکر است که انتخاب تراکم بوته مناسب بایستي بر پایه عوامل گیاهي و محیطي استوار باشد. حجم 
بوته که عمدتاً نمایانگر سطح برگ در هر گیاه مي باشد، در گیاهان و ارقام مختلف متفاوت است. ارقامي که تعداد 
برگ کمتري دارند، معموالً براي دستیابي به حداکثر عملکرد، به تراکم بوته زیادتري نیاز دارند. در ضمن زاویه برگ 
ها نیز بر شاخص بحراني سطح برگ اثر مي گذارند و لذا تراکم بوته باید بر اساس آن تغییر یابد. از طرف دیگر ارقام 
تك شاخه، حساسیت بیشتري به تراکم بوته نشان مي دهند. فاصله خطوط کاشت و فاصله بوته ها روي ردیف )تعداد 
بوته در هکتار( از عوامل موثر جهت کشت مکانیزه است. بدیهي است که افزایش تعداد بوته در هکتار تا حد معیني 

مي تواند سبب افزایش عملکرد گردد و فراتر از آن باعث کاهش عملکرد مي شود.

دستور العمل به کارگیری یافته در عرصه:
متوسط بارندگي دراز مدت مراغه 350 میلي متر است و میانگین بارندگي در سه سال آزمایش به ترتیب برابر 
234/9، 382/2 و 367/3 میلي متر و همچنین میزان بارندگي نازل شده در فصول پائیز و زمستان در طي دو سال 

آزمایش به ترتیب برابر 137،206/3 و 220/7 بود.
- در منطقه مراغه و نیز مناطق سردسیر مشابه با شرایط آب و هوایي، تراکم کاشت با فاصله ردیف 30 سانتیمتر 

و با فاصله بوته روي ردیف 10 سانتیمتر مناسب است.

نتایج و مزایای حاصل به کارگیری یافته در عرصه:
در هر سه سال آزمایش بیشترین عملکرد دانه از فاصله ردیف 30 سانتیمتر و فاصله بوته روي ردیف 10 سانتیمتر 
با میانگین 1219 کیلوگرم دانه در هکتار به دست آمد. همچنین این تراکم بوته با میانگین 346 کیلو گرم در هکتار 
بیشترین عملکرد روغن را نیز به خود اختصاص داد. از این رو این تراکم بوته براي منطقه مراغه و نیز مناطق با شرایط 

آب و هوایي مشابه توصیه مي گردد.
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عکس/ عکس های شاخص از یافته:
 

آرايش گلرنگ در شرايط ديم 
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موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور 
عنوان:  افزایش تولید مراتع استپی با روش پخش سیالب 

یافته منتج از پروژه شماره:01-0510317000-77                     مدت اجراي پروژه: 5  سال
مجری مسئول: فرهاد آژیر                                                       رتبه علمي: مربی پژوهش    

مجریان:  ناصر انصاری، ولی اله مظفریان
farhadajir@Gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مهمترین اثر پخش آب، افزایش تولید علوفه است. در مراتع نیومکزیکوي آمریکا، افزایش علوفه بین 300 تا 1000 
درصد در سال گزارش شده است. به عبارت دیگر پس از احداث سیستم پخش آب، از نظر تعلیف احشام، ظرفیت 
چرایي منطقه بین 150 تا 400 درصد افزایش مي یابد. البته تغییر در ترکیب گیاهي و پیدایش مجدد گونه هایي که 

در اثر بهره برداري شدید در حال انقراض بوده اند، نیز حائز اهمیت است. 
بیات موحد )1383( به بررسي رابطه بین تاج پوشش و تولید گیاهي در ایستگاه پخش سیالب زنجان پرداخته 
است. در این تحقیق معلوم گردید بین پوشش گیاهي و تولید همبستگی معني دار در سطح یك درصد وجود دارد. 
وي با مطالعه تغییر ترکیب گیاهي، تحت تاثیر پخش سیالب، به این نتیجه رسید که گیاهان کالس سه از 86 درصد 
به 58 درصد کاهش یافته اند و گیاهان کالس دو از 14 درصد به 35 درصد افزایش داشتند. گیاهان کالس یك، که 
قبال حضور نداشتند ، هفت درصد از ترکیب گیاهي را به خود اختصاص دادند. بدین ترتیب تنش خشکی که مهمترین 

عامل موثربرمیزان تولیدات گیاهی زیست بوم های مرتعی استپی است کاهش می یابد. 
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
احداث معبرهای گذر و پخش سیالب در مراتع استپی با شیب کمتر از 5 درصد با در نظر گرفتن چهار معیار 
اصلی شامل خصوصیات سیالب، وضعیت نفوذ پذیری، کاربرد آب در منطقه و خسارات سیالب  قابل اجرا می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
1ـ افزایش حجم مخازن آب سفره هاي زیرزمیني. 

2ـ بهبود وضعیت پوشش گیاهي در اثر پخش آب بر سطح عرصه مراتع. 
3ـ حفاظت از زیست بوم طبیعی مراتع، زندگي انساني، سازه ها، امکانات انساني.

4- افزایش تنوع گونه های گیاهی زیست بوم مرتع
5 - اصالح و احیاء مرتع 

6- افزایش تولید علوفه مرتع
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 

ايستگاه پخش سيالب پشتكوه در منطقه تلمادره واقع در جنوب شرقی استان مازندران



144



یافته های قابل ترویج سال 1383 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

145

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان: انتخاب مناسب ترین روش پهنه بندي حساسیت نسبت به زمین لغزش براي جنوب استان اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0500003000- 79                     مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: کورش شیرانی                                                  رتبه علمي: استادیارپژوهش 

K_sh424@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مدل سازی حساسیت پذیری نسبت به زمین لغزش در تصمیم گیری و برنامه ریزی کاربری زمین خصوصاً در نواحی 
کوهستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زمین لغزش یکي از پدیده هاي طبیعي است که در تغییرشیب دامنه 
هاي طبیعي و بویژه فرآیند فرسایش و ایجاد رسوب در حوضه های آبخیز نقش موثري دارد. تاکنون مدلهای بسیار 
زیادی برای پهنه بندی حساسیت به زمین لغزش پیشنهاد شده است. اما در کارهای اجرایی و مطالعات پایه برای 
هر گونه اقدام مدیریتی در راستای برنامه ریزی نیازمند استفاده از مناسب ترین مدل برای ارزیابی حساسیت نسبت 
به زمین لغزش برای کارهای خود می باشند. این پژوهش، مدل سازی و ارزیابی پتانسیل حساسیت زمین نسبت به 
زمین لغزش را با استفاده از مدل های مختلف تجربی، آماری و احتماالتی مورد آزمون قرار داده است. از بین آنها 

مناسب ترین را به کاربران در حوزه فرسایش و رسوب پیشنهاد داده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در این تحقیق، حوضه رودخانه ماربر )واحد هیدرولوژیك کهردان1-4-3( به وسعت 800 کیلومتر مربع واقع در 
جنوبی ترین قسمت استان اصفهان، انتخاب گردید. سپس با استفاده از عکسهای هوایی، نقشه های زمین شناسی 
تهیه شده و بررسی های میدانی، نقشه پراکنش زمین لغزش ها تهیه گردید. همچنین با استفاده از سایر منابع اطالعاتی 
نظیر نقشه های موضوعی موجود، اقدام به بررسی و تعیین عوامل موثر در لغزش )تعداد 8 پارامتر( و نقشه های الزم 
در مقیاس 1:50000 گردید. به منظور باالبردن دقت، سرعت و سهولت آنالیز، تمامی اطالعات مکانی و توصیفی وارد 
سیستم GIS گردید. پس از تهیه الیه های اطالعاتی مورد نیاز، ابتدا با استفاده از پارامترهای موثر در لغزش، اقدام به 
تهیه نقشه های پهنه بندی خطر لغزش در هفت روش از روش های متداول نموده و سپس مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

نهایتا" نقاط قوت و ضعف هر یك ارائه گردید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
روشهاي آماري و احتماالتی عالوه بر اینکه نقش هر عامل را با لغزش بررسي مي کنند، بلکه تاثیر همزمان پدیده 
هاي وابسته را در نظر خواهند گرفت و از این نظر نقشه نهایي خطر زمین لغزش انطباق بیشتري با پتانسیل لغزه 
خیزي منطقه خواهد داشت، البته شکي نیست که دقت در تهیه نقشه پارامترهاي موثر، مستقیماً در دقت نقشه هاي 
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خروجي موثر خواهد بود. ضمناً چون در وزن دهی به عوامل موثر نظر کارشناسی حذف شده است و براساس رخداد 
واقعی زمین لغزش حساسیت پهنه ها تعیین می گردد. لذا دقت بیشتری نسبت به روش های دیگر منجمله تجربی 
دارد. بنابراین به سازمان ها و اداراتی که در زمینه ارزیابی فرسایش حوضه ها فعالیت می کنند توصیه می شود که از 

روش های معرفی شده در این تحقیق برای ارزیابی حساسیت نسبت به فرسایش استفاده کنند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

  
نقشه پهنه بندی خطر زمين لغزش با روش آماری در حوضه              نمونه ای از لغزش های فعال در جنوب استان اصفهان كه

پادنای سميرم اصفهان قابل توصيه بجای روش های ديگر     نقش زيادی در توليد رسوب سرشاخه های حوضه كارون دارد 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان: اثرات پخش سیالب بر روند تغییرات نفوذ پذیری خاك در ایستگاه پخش سیالب پلدشت

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0510302000-77           مدت اجراي پروژه:  5 سال و 1 ماه
مجری مسئول: رضا سکوتی اسکویی                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش

rezasokouti@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
امروزه در مناطقي از کشور سیستم پخش سیالب در حال بهره برداري مي باشد و به نظر می رسد در طول زمان، 
با ورود حجم زیادي از سیالب محتواي امالح و بار معلق فراوان، کارآیی این طرح  ها را از لحاظ مهار سیالب و تغذیه 
نقاط مختلف  از پروژه هاي پخش سیالب در  نتایج حاصل  برآیند  آنجایی که  از  سفره آب زیرزمینی کاهش بدهد. 
متفاوت است، لذا ضرورت دارد تا روش مناسبي در راستای افزایش بهره وري این طرح ها ارائه گردد. این طرح با هدف 
بررسي و تعیین اثر پخش سیالب بر روند تغییرات نفوذپذیری خاك در عرصه هاي پخش سیالب بر آبخوان پلدشت 

واقع در استان آذربایجان غربی و در مقایسه با مناطق شاهد طي پنج سال مورد ارزیابي قرار گرفته است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
پیشنهاد می شود شبکه های پخش  درازمدت،  در  کارآیی شبکه ها  و  نفوذپذیری  از کاهش  منظور جلوگیری  به 
سیالب با عملیات احیا و گسترش منابع طبیعي نظیر توسعه مراتع و جنگل هاي دست کاشت، شخم هرساله زمین 
همراه با کاشت گیاهان متنوع و یا توسعه اراضي کشاورزي توام گردد. همچنین انجام شخم های عمیق در صورتی که 

موجب اختالط خاك سنگریزه ای زیرین با خاك سطحی نشود، در ازدیاد نفوذ پذیری بی تاثیر نخواهد بود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج نشان داده است میانگین نفوذپذیری با توزیع نرمال، در سال اول تا پنجم و نیز میانگین نفوذپذیری در 
نوارهای اول تا سوم به طور محسوسی کاهش یافته است. به این صورت که میزان نفوذپذیری سال اول با سال های 
چهارم و پنجم و سال های دوم و سوم نیز با سال های چهارم و پنجم به طور معنی داری متفاوت است. همچنین 
داده های نوار اول با داده های نوارهای دوم و سوم اختالف معنی داری با هم دارند. میزان هدایت الکتریکي، پتاسیم 

تبادلی و منیزیم خاك نیز با نفوذپذیري همبستگي دارند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان: ارزیابي اقتصادي عملیات سازه اي و بیولوژیك سنتي و نوین حفاظت آب وخاك در استان آذربایجان غربي   

یافته منتج از پروژه شماره:  02-0500002000-79                    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: ابراهیم بروشکه                                                  رتبه علمي:  مربی پژوهش

 e.brooshkeh@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بشر در طول حیات براي ادامه زندگي و بقاء خود از منابع طبیعي )آب و خاك( همواره استفاده کرده و در گذر 
زمان با آزمون و خطا به نتایجي که امروزه به عنوان یك تجربه مفید و موفق که در شرایط فعلي نیز کاربرد دارد 
دست یافته است، این تجارب تحت عنوان دانش بومي قابل شناسایي و تحقیق است. تجربیات نشان مي دهد که 
دانش بومي با دانش نوین نه تنها در تعارض و تناقض نیست بلکه مکمل خوبي براي دانش امروزي است. در این طرح 
عالوه بر شناسایي شیوه هاي سنتي استفاده از منابع آب و خاك، عملکرد  و کارکرد آنها و معایب و مزایا این روش ها 
مورد بررسي و ارزیابي قرار مي گیرد، تا بلکه بتوان با بهره گیري از اندوخته هاي کهن در برای بهتر نمودن شیوه هاي 
نوین حفاظت آب و خاك اقدام به عمل آورد. از طرف دیگر چون روش-هاي سنتي برخاسته از افکار مردم محل 
است بنابراین پذیرش و ترویج دانش نوین منتج شده ازدانش بومي توسط بهره برداران راحت تر و قابل قبول تر است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ابتدا سازه هاي سنتي و نوین حفاظت آب و خاك در استان شناسایي شد و نقشه پراکنش این سازه ها در مقیاس 
1/250000 تهیه شد. سپس ضمن تلفیق نقشه هاي مربوط به سازه سنتي و نوین،  مکان هایي که سازه هاي سنتي 
و نوین توام وجود داشت، بعنوان عرصه تحقیق انتخاب شدند. از هر سازه حداقل سه مورد انتخاب و مشخصات آنها 

ثبت گردید. معیار انتخاب سازه کاماًل تصادفي بوده است.
از سازه هاي سنتي استان آذربایجان غربي میتوان به گردوکاري، استخر هاي سنتي،بادام کاري، مو کاري،  تراس 
بندي،  علوفه کاري،  باغداري و آزاد سازي اراضي اشاره نمود. بیشترین پراکندگي سازه هاي سنتي در حوضه هاي 
آبخیز زاب،  قطور،  مهاباد و گدار قرار دارند. براي هر یك از سازه هاي سنتي بر اساس اظهار نظر بهره برداران و نظرات 
کارشناسي، هرینه ها و درآمدها محاسبه شده و نسبت فایده به هرینه براي آنها استخراج شده است. از سازه هاي نوین 
حفاظت آب و خاك مي توان به سازه هاي کنترل فرسایش و رسوب،  کنترل سیل، نهالکاري،  علوفه کاري، بانکت بندي 
و پروژه هاي بیولوژیکي شامل قرق، کپه کاري.... اشاره نمود. برای سازه هاي نوین حفاظت خاك و آب بر اساس نوع 
کار و حجم عملیات انجام شده، بر اساس فهرست بهاي سال 1381 هزینه ها بر آورد شد و فواید ناشي از طرح های 
نوین بر اساس نظرات کارشناسي برآورد گردید. در نهایت نسبت فایده به هزینه سازه هاي نوین حفاظت آب و خاك 
نیز محاسبه شده است. میزان پذیرش ساکنین آبخیز و تمایل به مشارکت آنها در احداث،  نگهداري و بهره برداري از 
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سازه هاي سنتي و نوین حفاظت آب و خاك یکي از مواردي است که در قالب پرسشنامه نظر سنجي شده و نظرات 
بهره برداران با تکمیل پرسشنامه جمع آوري و تحلیل شده است. براي ارزیابي اقتصادي فعالیت هاي سنتي و نوین 

حفاظت آب وخاك از روش ارزیابي نسبت سود به هزینه )B/C( استفاده شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
در گستره استان آذربایجان غربي مردم از زمانهاي قدیم بنحو هوشمندانه ولي در سطح محدود از منابع طبیعي 
استفاده نموده اند که از جمله میتوان به عملیات تراس بندي، علوفه کاري، استخرهاي سنتي ذخیره آب، گردو کاري، 
موکاري و......اشاره نمود که با هدف کسب درآمد و تامین معاش این اقدامات صورت گرفته است. سابقه این گونه 
فعالیت ها در اکثر موارد بیش از 50 سال است و بیشترین پراکندگي انها در حوضه هاي آبخیز قطور، گدار، زاب و 

مهاباد مشاهده شده و کم و بیش در کل استان وجود دارد.
نسبت فایده به هزینه در کلیه فعالیت هاي سنتي حفاظت آب و خاك بیش از 3 و باالترین نسبت فایده به هزینه، 
به مقدار 7/7 مربوط به گردوکاري است، فایده به هزینه متوسط کل فعالیت هاي سنتي 3/8، است.  تحلیل آماري 
مقایسه میانگین ها نشان میدهد نسبت فایده به هزینه در فعالیت هاي سنتي به استثناي گردوکاري در سایر فعالیت 
ها اختالف معني دار نیست و در واقع از حیث درآمد و منافع هم سطح هستند. نظر سنجي ها بیانگر آن است که 
در تمامي سازه ها ي سنتي افراد مورد مصاحبه از عملکرد فعالیت هاي خود راضي بوده و براي توسعه، گسترش و 
مشارکت فعالیتهاي سنتي اعالم آمادگي نموده اند. میزان رضایت مندي بهره برداران از عملکرد فعالیت هایشان و 
تمایل به مشارکت نشان میدهد که 98/7 درصد افراد نسبت به انجام فعالیت هاي سنتي رضایت متوسط تا زیاد را 
دارند. از بین فعالیت هاي سنتي، استخرذخیره آب، تراس بندي اراضي، علوفه کاري، موکاري و گردوکاري بیشتر 
مورد توجه و رضایت قرارگرفته اند و بیشترین حجم عملیات و فعالیت هاي سنتي به آنها اختصاص دارد. در مورد 
سازه هاي نوین حفاظت آب و خاك، میانگین نسبت فایده به هزینه در سازه هاي کنترل سیل 1/8 است. این نسبت 
براي عملیات حفاظت و قرق بطور متوسط 3/4 برآورد شده است، متوسط فایده به هزینه در مورد کل سازه هاي 
نوین 2/3،است. نظر سنجي درمورد عملکرد و میران رضایت افراد از ساره هاي نوین نشان داد که، 75 درصد به تاثیر 
متوسط تا زیاد، پاسخ داده اند. از بین فعالیتهاي نوین حفاظت آب و خاك، عملیات حفاظت و قرق  بویژه علوفه کاري 
و تبدیل اراضي از استقبال بیشتري نسبت به سایر فعالیت برخوردار است. مقایسه نسبت فایده به هزینه در سازه هاي 
سنتي و نوین بر اساس تکنیك هاي آماري آزمونfوt استیودنت انجام شد و نتایج نشان داد که منافع سازه ها سنتي 

بیشتر از سازه هاي نوین است و اختالف درآمد معني دار است.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:
 

  

    موكاری در شيب های تند و نقش زياد آن در حفاظت خاک     تراس بندی در دامنه ها توام با كشت كياهان علوفه ای



یافته های قابل ترویج سال 1383 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

151

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان: روش هاي برآورد رسوبدهي در آبخیزهاي کوچك، مطالعه موردي سرشاخه هاي حوزه هاي آبخیز آذربایجان غربي 

یافته منتج از پروژه شماره: 03-0500102000-80                 مدت اجراي پروژه: 3 سال و 1 ماه
مجری مسئول: ابراهیم بروشکه                                             رتبه علمي: مربی پژوهش

 e.brooshkeh@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از منابع غیر قابل تجدید ارزش و  خاك به دلیل طوالنی بودن فرایند تولید در شرایط طبیعی به عنوان یکی 
اهمیت زیادی دارد. لذا نحوه استفاده از این منبع ارزشمند و حفظ پایداری آن با توجه به نقش آن در تداوم حیات 
بسیار مهم است. برای انجام فعالیت های عمرانی به دلیل گستردگی و وسعت زیاد حوزه های آبخیز، اولویت بندی 
حوضه ها شرط اساسی است وانجام آن مستلزم شناخت و تعیین مقدار فرسایش تولید رسوب آنها است. براي اطالع از 
مقدار رسوب تولیدشده در خروجي واحدهاي هیدرولوژیك یا آبخیزهاي بزرگ نیاز به تاسیس و استقرار ایستگاه های 
رسوب سنجي است، ولی عماًل تجهیز تمامي زیرحوضه ها و سرشاخه ها مقدور نمي باشد. این امر مشکالت عدیده اي 
را در رابطه با عملیات اجرایي آبخیزداري بدنبال دارد. در آبخیز های فاقد آمار واطالعات، به اجبار وضعیت رسوبدهي 
و فرسایش خاك با  استفاده از مد هاي تجربي از جمله EPM،MPSIAC و RUSLE  انجام مي گیرد. این مدل ها 
در مکان های دیگری ارائه شده اند و اطالع از میزان کارایی و دقت آنها نیاز به بررسی دارد. در این طرح سعي شده 
است تابا استفاده  از اندازه گیري رسوب در پشت سدهاي رسوبگیر، میزان کارآیي روش هاي تجربي فوق الذکر بررسي 
و ضمن مقایسه نتایج آنها با مقدار اندازه گیري شده، بهترین روش تجربي جهت کاربرد در حوزه هاي آبخیز فاقد آمار 

معرفي شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در این تحقیق بر اساس مدل هاي تجربي RUSLE، MPSIAC وEMP، مقدار فرسایش و رسوب زیر حوزه ها 
برآورد گردید. هریك از این مدل ها پارامتر های مربوط به خود را دارا هستند که از طریق عملیات میدانی و با بهره 
گیری از جداول راهنمای هر مدل می توان هر پارامتر را نمره دهی نمود و با استفاده از معادله هر مدل مقدار رسوب 

آبخیز را محاسبه نمود. 
مدل از  تخمینی  رسوب  مقدار  که  داد  نشان   EMPو  RUSLE، MPSIAC تجربی  های  مدل  کارایی  بررسی 
MPSIAC نسبت به دو مدل دیگر از دقت باالتری برخوردار است. مدلEPM، نتایج نسبتا قابل قبولی به دست داده 

و مدل RUSLE فاقد کارایی شناخته شد. ضریب همبستگی بین رسوب اندازه گیری شده و رسوبات برآورد شده با 
مدل های MPSIAC وEPM به ترتیب برابر 91/. و82/. بدست آمد و نتایج آزمون T بین آنها به ترتیب برابر 489/. 
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و 321/. درصد است که اختالف معنی داری را در سطح 05/. درصد نشان نمی دهد. درمدل RUSLE نتایج آزمون 
T بین داده های حاصل از تخمین رسوب با کاربرد مدل و رسوب اندازه گیری شده اختالف بین مقادیر در سطح 

05/. درصد معنی دار است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج آزمون MAE و  MBE در رابطه با میزان دقت و صحت مدل ها در برآورد فرسایش و رسوب عرصه های 
تحقیق نشان داد که مدل MPSIAC با کمترین مقدار MAE=./79 وMBE = -/59، از نظر دقت و صحت در 

اولویت اول قرار دارد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان: استفاده از دورسنجی در تهیه نقشه فرسایش بادی 

یافته منتج از پروژه شماره: 83026-0000-04-170000-100-0       مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: مجتبی پاك پرور                                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش

pakparvar@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
فرسایش بادی پدیده ای  است که منجر به از دست رفتن خاك سطحی حاصلخیز شده و در مناطقی که مستعد 
وقوع آن است سبب تخریب اراضی کشاورزی، بروز پدیده ریزگرد و یا طوفان شن شده و از کیفیت زندگی ساکنان 
می کاهد. رخداد فرسایش بادی از جمله پدیده هایی با وقوع بطئی است که آگاهی از مقدار و پراکنش آن مستلزم 
با این پدیده نیازمند داشتن اطالعات کافی از مناطق  اندازه گیری های گسترده میدانی است. از سوی دیگر مقابله 
حساس است که به دلیل داشتن شرایط مناسب از قبیل عدم پیوستگی ذرات خاك، اندازه ی مناسب فرسایش، فقر 
پوشش زنده و غیر زنده  به عنوان منطقه برداشت محسوب شده و منشأ بروز این پدیده به حساب می آیند. کاربرد 
داده های سنجش از دور در کاوش و شناخت این مناطق که منجر به پهنه بندی حساسیت به فرسایش بادی می شود 
سابقه زیادی در تحقیقات خارجی و داخلی ندارد و با توجه به گستردگی عرصه تحت پوشش این داده ها امکان تولید 

اطالعات مکان محور گسترده و با دقت مطلوب به وجود می آید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ابتدا بین ویژگي هاي خاکي، فرسایشي و گیاهي از یك سو و ارزش هاي عددي باندهاي اصلي و ترکیبي ماتریس 
همبستگي تشکیل می شود. بین ارقام برآورد فرسایش و ارزش عددی هیچیك از باندهاي اصلي و ترکیبي ارتباط 
معني داري وجود ندارد. اما مقدار شن، الي، و پوشش گیاهي روابط مطلوبي با برخي باندها دارند. با تدارك روابط 
چند متغیره، مقدار الي براي دو سری داده های ماهواره ای  محاسبه و با تقسیم دو نقشه ي رقومي بر یکدیگر، نواحي 
کاهش و افزایش الي تعیین و به ترتیب به عنوان نواحي برداشت و انباشت دسته بندي می گردد. سپس با معادله ي 
رگرسیون که بین پوشش گیاهي و ارزش عددی باندها بدست می آید، مناطق با پوشش گیاهي قوي جدا و با انجام 
اصالحاتي دیگر نقشه ي شدت فرسایش تهیه می شود. در روش دیگر نقاط میداني به عنوان نمونه تعلیمي به رایانه 
معرفي و طبقه بندي رقومي با الگوریتم مناسب هر منطقه انجام و براي شدت فرسایش دسته بندي می شود. ارزیابي 

صحت براي دو روش انجام و ضرایب خطاي طبقه بندی براي هر روش به دست می آید.  
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
از دقت  نتایج مطلوب تری در بر داشته و نقشه حاصله  از همبستگي طیفي  نتایج تحقیق، روش استفاده  طبق 
باالتری برخوردار خواهد بود. با داشتن نقشه پراکنش مناطق حساس به فرسایش بادی این امکان به وجود می آید که 
اقدامات مقابله با برداشت خاك که نقطه شروع ریزگرد یا طوفان شن )یا هر دو( است، با دقت بیشتر، هزینه کمتر و 

به طور مؤثرتری به انجام برسد.

عکس /عکس های شاخص از یافته:

نقشه فرسايش بادی در دشت آباده
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان: کاربرد استخر سنتي در استحصال منابع آب و آبیاري تکمیلي در استان کرمانشاه

یافته منتج از پروژه شماره:  01- 0500004000-79                    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: مسیب حشمتي                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

heshmati46@gmail.com و m.heshmati46@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشاورزان ایران در زمینه بهره برداري از منابع آب ابداعاتي داشته اند که به دلیل نقش آنها در حفاظت آب و خاك 
و بازدهي اقتصادي مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از انجام این تحقیق شناسایي مشخصات فني استخر سنتي جمع 
آوري آب چشمه )گلوم( و تاثیر آن در استحصال آب در استان کرمانشاه بود که معموال در پایین دست چشمه ها و 
قناتها توسط کشاورزان احداث میگردد که در قالب پرسشنامه و بازدیدهاي میداني و اخذ اطالعات از ادارات مرتبط 
انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که این سازه سنتی از قدمت زیادی برخوردار بوده و ساختمان آن شامل 
سرریز، دریچه، دیواره اصلي، دیواره هاي جانبي و مخزن آب است. دیواره اصلی از الیه کوبیده شده چمن طبیعی و 
خاك اطراف ریشه آن است که با بیل کنده شده و به الیه الیه توسط افراد ماهر در جهت عمود بر آبراهه چیده و 

کوبیده میشود. دیواره هاي جانبي از خاك درون حوضچه  و رسوبات حاصل الیروبي تشکیل مي شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1-  شناسائي مقدماتي روش هاي سنتي، بر اساس پرسش از افراد مطلع، بازدیدهاي مقدماتي میداني و مکاتبه با 
ادارات منابع طبیعي، آبخیزداري و ترویج شهرستانهاي استان کرمانشاه. در مرحله بعد پراکنش جغرافیایي )شهرستان، 

بخش و دهستان( آنها درج شود.
2- تلفیق این روش با روش های نوین همسنگ از جمله تورکینت و سد خاکی از طریق کوبیدگی خاك و ترمیم 

ساالنه
3- کمبود خاك چمندار )مصالح اصلی دیواره( به دلیل خشکسالی و تغییر کاربری اراضی و عدم تمایل به ساخت 
دریچه چوبی دو بخشی است که الزم است با روش نوین اصالح شود. کارشناسان آبخیزداری و آبیاری بایستی نسبت 
به کوبیدگی دیواره جانبی و یا استفاده از دیواره سنگی-مالتی و نیز نصب دریچه فلزی یا پلیکا نظارت داشته باشند.

4- تسهیالت بانکی و یا کمك و نظارت نسبت به ترمیم و الیروبی استخرهای سنتی اقدام شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
این روش کمترین جابجایی خاك را به دنبال دارد. در این روش برخالف سد خاکی و یا تورکینست نیازی به 
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هزینه زیاد و جابجایی خاك نیست.  هدف از احداث گلوم ذخیره آب، به منظور آبیاري زراعت و باغات پائین دست 
متناسب با دبي آبي چشمه یا قنات افراد ذیحق است. سیستم آبیاري معموال براي باغات و زراعت به ترتیب غالم در 
گردشي و کرتي است )شکل هاي 2 و 3(. معموالسهم بندي آب براي 24 تا 48 ساعت در هفته به هریك از کشاورزان 

ذینفع بر اساس مقدار زمین آنها است. روشی مناسب برای حدکثر استفاده از آب، بویژه برای یونجه و باغات است.

عکس /عکس هاي شاخص از یافته:
 

شكل 1: بخش هاي مختلف سازه سنتي ذخيره آب )گلوم( در اراضي كوهستاني و تپه ماهوري استان كرمانشاه

شكل 2: شيوه آبياري باغات در دامنه هاي نسبتا شيبدار با آب استخرهاي سنتي )گلوم( استان كرمانشاه)چپ( 
و در زراعت )راست(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری

عنوان: منحنی های عمق، مساحت و زمان تداوم بارندگی در حوزه های آبخیز استان مرکزی
یافته منتج از پروژه شماره: 02-0510319000-77            مدت اجراي پروژه: 3 سال و 6 ماه

مجری مسئول : حشمت اله آقارضی                                  رتبه علمي: مربی پژوهش
agharazi_h@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
باران پدیده جوي است که زندگي انسان و موجودات را تحت تاثیر قرار داده و نقش مهمي را در حیات آنها ایفا 
می نماید. مقدار باران براي  کشاورزان و مسئولین تامین کننده آب شرب و کشاورزي از اهمیت باالیي برخوردار 
است. هر باران داراي ویژگي هایي شامل مدت، مقدار، شدت، مساحت تحت پوشش و …است. بین این پارامترها 
روابط مشخصي حکمفرما است. مثال بارندگي با شدت زیاد معموال مدت و سطح تحت پوشش آن کم است و برعکس 
باران با مدت طوالني، شدتش کم ولی سطح وسیعتري را در بر مي گیرد. دانستن روابط بین پارامترهاي باران براي 
مهندسین طراح سازه ها مهم است. براي طراحي سازه هاي آبي اعم از سازه هاي انتقال یا ذخیره، مجموعه اي از 
اطالعات مربوط به بارش براي تخمین رواناب الزم است. این اطالعات به صورت ارتفاع بارش در یك سطح معین، براي 
مدت زمان بخصوصي از رگبار به صورت جدول یا منحني بیان مي شود که با کمك آن میتوان حداکثر مقدار بارش در 
 depth - area-(  سطح مورد نظر را براي تداوم بخصوصي از بارش به دست آورد. تعیین ارتفاع، سطح و تداوم بارش
duration( که اصطالحا DAD نامیده مي شود. DAD  ترتیب دادن اطالعاتي است که به سهولت بتوان به حداکثر 

مقدار بارش در بخشي یا تمامي حوضه آبریز در مدت زمان هاي مختلف بارش رگبار دست یافت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با نمودارهای تهیه شده می توان شدت، مقدار و مساحت بارش های 3،6،12و24 ساعت را در هر نقطه استان 

مرکزی تعیین کرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
از بارش می توان مقدار بارش و سطح فراگیری آن را  با استفاده از منحنی های بدست آمده برای هر تداومی 

تخمین زد و در جمع آوری و ساماندهی رواناب و سیالب استفاده کرد.
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عکس/عکس های  شاخص از یافته:

منحنی های عمق، مساحت و زمان تداوم بارندگی 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان: استفاده از پوشش درختی در کاهش فرسایش کناری رودخانه قره چای

یافته منتج از پروژه شماره:04-0500019000 - 79          مدت اجراي پروژه: 3 سال و 1 ماه
مجری مسئول: حشمت اله آقارضی                                  رتبه علمي:  مربی پژوهش

Agharazi_h@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مناطق  در  که  رودخانه هایی  گیرد.  قرار  مورد حفاظت  همواره  باید  آب  عمده  منابع  از  یکي  عنوان  به  رودخانه 
آبرفتی جریان دارند گاه دیواره های آن بعلت سیالب و طغیان دچار فرسایش و تخریب گشته و مقدار قابل توجهي 
رسوبات را به آب وارد ساخته و نهایتاً این رسوبات به مخازن سدها و دریاچه ها و دریاها راه مي یابند. براي جلوگیري 
از تخریب کناره هاي آبرفتي رودخانه ها بخصوص رودخانه هاي فصلي و کم آب، کاشت و تکثیر درخت و ایجاد یك 
پوشش بیولوژیك مي تواند فرسایش دیواره ها و بستر را کاهش دهد. این کار را انسان ها از قدیم االیام تجربه کرده اند 
و هم اکنون نیز کشت نهال هاي درختان بید و صنوبر در دیواره هاي رودخانه ها به-منظور حفاظت از آنها و نیز کسب 

درآمدهاي اقتصادي انجام مي گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در رودخانه هایی که دیواره های مایل دارند می توان اقدام به کاشت قلمه بید و صنوبر نمود. صنوبر در ردیف نزدیك 
به آب و بید در ردیف دورتر نسبت به آب کشت می شوند. اگر نهال ها روی دیواره ها در فاصله دور از آب کشت شوند 

و در سال چند بار توسط سیالب آبگیری نشوند نیاز به آبیاری دارند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با کاشت قلمه بید و صنوبر در دیواره مایل آبراهه ها و رودخانه ها از فرسایش و تخریب دیواره ها جلوگیری 
شده و رسوبات به منابع آب سطحی وارد نمی شوند. همچنین زراعت چوب بخصوص استفاده از گونه های سریع 
الرشد صنوبر می تواند به اقتصاد روستانشینان کمك کند. ارزش زیست محیطی درختان در تولید اکسیژن و لطافت 
محیط نیز از فواید آن است. گرچه اجرای این پروژه در آبراهه ها در حوزه های آبخیز بسیار آسان و کاربردی است 
ولی ترویج نشده است. بنابراین با وجود زمینه خوب در روستاها و افزایش تولید و درآمد، روستایی همچنان از کمی 

درآمد شکایت دارد. 
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عکس / عکس هاي شاخص از یافته:

پوشش درختی بيد و صنوبر محافظت كننده         ديواره آبراهه در حال واژگونی بعلت نداشتن                  
        پوشش بيولوژيک درديواره و آبشويی پايه آن                                ديواره رودخانه

                                                              
 

پوشش صنوبر و بيد در كناره های آبراهه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان:   مدیریت آبکندهای فارس

یافته منتج از پروژه شماره:02-0500008000-80                      مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول: مجید صوفی                                                  رتبه علمي:  دانشیار پژوهش

majidsoufi2@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
فرسایش آبکندی سبب ایجاد کانال های با ابعاد بزرگتر  از 0/5 تا چند ده متر بر روی سطح مراتع، اراضی دیم و 
آبی میشود. این پدیده سبب تخریب اراضی و عدم امکان استفاده از زمین برای تولید میشود. همچنین ارتباط مزارع 
یا مراتع را قطع و سبب تلفات دام ها بدلیل سقوط در آن و هم تلفات آب زیرزمینی بدلیل تشدید زهکشی اراضی 
و بالطبع خشك شدن سریعتر زمین می شود. این امر منجر به کاهش تولید غالت و علوفه به میزان تا 50 درصد 

میگردد. لذا با توجه به پدیده تغییر اقلیم و خشك سالی از اهمییت بیشتری در تولید غذا و گوشت برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1( در مناطق مرتعی دارای آبکند در استان فارس از روش های قرق و احیای مرتعی جهت افزایش پوشش گیاهی 

استفاده شود تا افزایش سطح پوشش گیاهی از میزان رواناب سطحی کاسته شده و پیشروی آبکندها کاهش یابد.
2( در دیمزارهای ضعیف و کم بازده از کشت گیاهان علوفه ای مناسب استفاده شود تا ضمن تقویت خاك و 

کاهش رواناب سطحی  از ایجاد فرسایش جلوگیری شود.
3( وزارت راه بایستی در پایین دست آبگذرهای جاده ای به منظور کنترل فرسایش از پوشش مناسب در محل های 

ریزش رواناب استفاده نماید تا ضمن کنترل فرسایش آبکندی از تخریب راه ها و ابنیه مراقبت شود.
4( سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری برای اولویت بندی کنترل فرسایش در مناطق آبکندی فارس)31 منطقه( 
از نسبت عرض باال به عمق آبکند استفاده کند، زیرا نسبت های بزرگتر مبین مساحت بیشتر تخریب اراضی مرتعی 

و زراعی را نشان می دهد.
5( سازمان جهاد کشاورزی تالش بیشتری برای مدیریت کانال های سنتی انتقال آب و سیالب نماید تا شاهد 

کاهش فرسایش کانالی در پایین دست آنها باشیم.
6( از تردد وسایط نقلیه سبك و سنگین بر روی سطح دشت مخصوصاً در فصولی که خاك مراتع مرطوب است 

خودداری شود. لذا در فصول زمستان و پاییز فقط بر روی سطوح جاده ای رسمی تردد شود.
7( در مناطقی که آثار چرخ وسایط نقلیه سبب ایجاد آبکندشده سریعاً آبکندها با خاك پر شده و سطوح فشرده 
شده ناشی از آثار چرخ وسایط با سنگریزه یا پوشش علفی پوشانده شود تا در روزهای بارانی رواناب سطحی تولید نکند.
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8(برای ایجاد سیل بند نباید خاك را از مناطق بین مهر تا انتهای اشکنان از سطح زمین برداشت زیرا محل-های 
خاك برداری خود سبب ایجاد کانال های فرسایشی می شود. در صورت نیاز به مصالح رودخانه ای و خاك برای ساخت 

سیل بند و یا پروژه های ساختمانی بایستی از خارج از منطقه مواد تامین شود.
9(برای کنترل فرسایش در مناطقی مانند مهر و چاهو که دانه بندی خاك در حد سیلت است و کانال های 
فرسایش ساالنه حدود 8 متر پیشروی به سمت مزارع و روستا دارند بایستی هم از ایجاد بندهای کنترل سیالب در 
دره های مشرف به دشت استفاده شود و هم از خاك ورزی حفاظتی یعنی برداشت نکردن بقایای گیاه از سطح زمین 

و استفاده نکردن از شخم عمیق بهره مند شد.
10(برای کنترل این نوع فرسایش در درون کانال های فرسایش بدلیل رطوبت بیشتر از کاشت گونه های گیاهی 

استفاده و برای ایجاد اشتغال سود برد.
1- از پیشروی آبکندها و تخریب مزارع، مراتع، راه و ابنیه استان جلوگیری خواهد شد.

2- با کاهش تخریب سطح مزارع و مراتع از کاهش تولید و خسارت اقتصادی به کشاورزان کاسته خواهد شد.
3- با افزایش پوشش گیاهی طبیعی در مراتع از حجم سیالب لحظه ای کاسته شده و جریان پایه در رودخانه-ها 

و چشمه ها و قنوات افزایش می یابد.ا
4- به رشد پوشش گیاهی و سرسبز بودن منطقه کمك خواهد کرد. به اشتغال  و امید به زندگی بیشتر در منطقه 

کمك شایان توجهی خواهد کرد.

عکس /عکس های شاخص از یافته:
 

آبكند در استان فارس 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان: سیستم هاي سطوح آبگیر باران به منظور توسعه پایدار منابع زیست محیطي

یافته منتج از پروژه شماره: 822 شوراي پژوهش هاي علمي کشور )کمیسیون کشاورزي(  
مجری مسئول: ضیاءالدین شعاعی                                                      مدت اجراي پروژه: 1 سال
آدرس الکترونیکي مجري مسئول: zshoaei@gmail.com                    رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

 
تعریف مسئله و اهمیت موضوع:

بخشي از منابع آب ناشي از بارشها بصورت آبیاري مستقیم و توسط رواناب هاي سطحي موقت و دائم مورد استفاده 
قرار مي گیرد و بخش دیگر بصورت تغذیه سفره هاي زیرزمیني تشکیل منابع آب زیرزمیني را داده که به اشکال 
مختلف نظیر چشمه ها، قنوات و چاهها مورد بهره برداري قرار دارد. بخش سومي هم که به نام روانابهاي سیالبي و یا 
سیالبها وجود دارد که بخش مهمي از نزوالت را تشکیل داده و ضمن وارد آوردن خسارات، بخش عظیمي از منابع 

آبي را از دسترس خارج مي نمایند.
مهندسین سازه هاي آبي همواره سعي بر آن دارند تا از طریق احداث سدهاي مخزني و انحرافي بر روي رودخانه 
ها اقدام به ذخیره سازي و تأمین آب براي مصارف مختلف بنمایند. در مقابل آبخیزداري یا مدیریت جامع حوزه آبخیز 
به عنوان یك علم مدیریتي شناخت و ارائه راهکارهاي بهره برداري بهینه از این منابع و از جمله منابع آبي در کنار 

سایر اهداف آن از قبیل کنترل فرسایش و رسوب تعریف می گردد.  
تالش گردید با مطالعه وسیع روش های سنتی رایج و شناخت آنها و با استفاده از دانش امروزی در جهت ارائه 
باران شناسائی و  آبگیر  از سیستمهای سطوح  بهره برداری  امکان توسعه  بهینه سازی روشها،  راهکارهای مناسب و 

معرفی گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1- بر اساس مطالعات انجام شده در مرحله اول ظرفیت ابی ناشی از بارش ها باید برآورد گردد

2- بعد از شناسایی ظرفیت روش و محل ذخیره سازی ارزیابی میگردد.  این ذخیره گاهها از مخازن مصنوعی تا 
آبرفتهای درشت دانه در یك دشت وسیع متغییر است

3- پس از تصمیم گیری روی بند 2 و 3 روش کار تصمیم گیری میگردد. 
4- بر اساس روش انتخاب شده طراحی الزم انجام خواهد شد. برای سطوح محدود مثل پشت بام خانه ها مخازن 
سفالی و پالستیکی طراحی و ساخته میشود و برای جمع آوری بارشهای باران در دشتهای وسیع روش های متنوع 
بند انحرافی، نهرهای جانبی و سپس ایجاد خاکرزهای کوتاه دروازه سرریز در امتداد خطوط طراز انجام میشود. کلیه 

این روش ها در گزارش طرح ارائه و معرفی شده است.  
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
1- معرفی روشی سنتی استحصال آب 

2- معرفی روشهای نوین 
3- امکان جایگزینی روشها 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان: ارزیابی فنی و اقتصادی اپی های احداث شده در رودخانه  زنجانرود

یافته منتج از پروژه شماره:  01-0500035000-79               مدت اجراي پروژه:  2سال
مجری مسئول: سیداحمد حسینی                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش 

 hosseini@scwmri.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ارزیابی طرح های اجرا شده کنترل فرسایش و سیل به دلیل خسارات ساالنه ناشی از سیل و هزینه قابل-توجه 
اجرائی چنین طرح هایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق در سه مرحله شامل بررسی مطالعات پایه، 
ارزیابی وضع موجود در قالب بازدید میدانی و تنظیم پرسش نامه و مقایسه وضع موجود با شرایط پیش بینی شده انجام 
شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد عدم ثبت نتایج داده ها در قالب استانداردهای مناسب، عدم مکان یابی فنی 
پروژه ها و عدم حفاظت و ترمیم ساالنه به ویژه در نواحی شهری از مهم ترین مشکالت طرح های مذکور که باهدف 
کنترل و مهار سیل اجراشده اند، می باشد. نکته دیگر آن-که در روند طراحی و اجرای پروژه های مذکور فرآیند ارزیابی 
از تکرار اشتباهات و اصالح روش ها، سیستمی پویا برای  باید برای جلوگیری  لذا  و نظارت جایگاهی نداشته است 

ارزیابی و نظارت بر کلیه ی مراحل مطالعه، اجرا و بهره برداری طراحی شود.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
1- استفاده از سیستم آبشکن ها و دیواره حائل جهت مهار رودخانه و جلوگیري از فرسایش کناره ها و احیاي 

اراضي جدید به عنوان یك الگوي مناسب  قابل اجرا و توصیه مي باشد.
2- استفاده از روش های اسکله سازی نتایج قابل قبولي داشته،لذادرصورت فراهم بودن مصالح محلي کاربرد این 

روش مناسب خواهد بود.
3-  با توجه به ویژگي هیدرولیکي رودخانه استفاده از پوشش سنگریزه بر روی خاك ریزها توصیه مي شود. بعالوه 
براي ایجاد اطمینان بیشتر در پایداري آن و تثبیت پي خاك ریز کاشتن درخت و درختچه از گونه هاي مناسب محلي 

در پاي خاك ریزها اقدامي مناسب و مفید خواهد بود.
4- ازآنجاکه یکي از دالیل انحراف مسیر رودخانه به ویژه در هنگام طغیان ها، احداث کانال های انحرافي جهت 
از مسیر رودخانه  آبگیري  لذا توصیه مي گردد طرح جامع  زارعین مي باشد،  اراضي حاشیه رودخانه توسط  آبگیري 

به منظور کنترل مسیر جریان آب و تأمین آب اراضي زراعي حاشیه رودخانه تهیه و به مرحله اجرا درآید.
5- به منظور ایجاد انگیزه مناسب در حفظ و نگهداري سازه ها ونیز کاهش هزینه احداث آن ها و سرعت بخشیدن به 
عملیات، به کارگیری مشارکت مردمي به صورت واگذاري وام و تحویل اراضي جدید به وجود آمده به زارعین  توصیه می گردد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
در خصوص طرح  ارزیابی های فنی و اقتصادی سازه های اجراشده در رودخانه ها، می توان اذعان نمود که با نقد و 
بررسی علمی و فنی، عملیات سازه ای اجراشده در رودخانه ی موردمطالعه، نقاط ضعف و قوت پروژه  به ترسیم درآمد، 
که این می تواند راه گشایی جهت انجام بهینه و اصولی سایر سازه های مشابه و اقدامات تخصصی در رودخانه های کشور 
ساماندهی  روش های  مناسب-ترین  معرفی  در  رودخانه،  مهندسی  سازه های  بهینه سازی  طرح های  اثربخشی  باشد. 
خواهد بود به نحویکه این امر موجب انجام اصالحات در طراحی و کاربرد این سازه-ها در آینده می گردد.اصالح و 
بهبود روابط و روش های طراحی سازه های مهندسی موردنیاز در کنترل فرسایش و ساماندهی رودخانه ها، به اصالح 

ابعاد هندسی سازه ها و درنهایت کم نمودن هزینه های اجرایی طرح و صرفه-جویی های اقتصادی، منجر می گردد.
1-زیربنای اصلی مدیریت حوادث غیرمترقبه به ویژه سیل، تشکیل اداره یا سازمانی برای تحقیق و بررسی در مورد 
این پدیده )منشاءیابی سیل، اطالع رسانی، راه کارهای مناسب محلی و منطقه ای و غیره( است. زیرا انسجام اداری با 

هویت و چارچوب سازمانی کارآمد زیربنای این کار خواهد بود.
2-متولی برای حفاظت و نگه داری طرح های کنترل سیل برای افزایش عمر مفید آن ها و ترمیم ساالنه با هزینه ی 
کم تشکیل شود. در غیر این صورت عالوه بر کاهش اثرات مفید آن ها، احتماالً با اثرات تشدیدی نیز مواجه خواهیم 
بود، مثاًل عدم الیروبی کانال های هدایت سیل و یا تجمع فضوالت دامی، زباله و نخاله های ساختمانی در مسیر سیل، 
قدرت تخریبی را افزایش می دهد. برای طرح های کنترل سیل شهری، شهرداری می تواند متولی امر باشد. پیشنهاد 
یا سازمان  و  برنامه ریزی  و  مدیریت  استانداری، سازمان  از طریق  توجیهی  تدوین طرح  و  پیگیری الزم  با  می شود 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، اعتبار الزم برای این کار اخذ شود. در این زمینه توجه به عمر مفید سازه ها از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و ممکن است ترمیم یا بازسازی مقرون به-صرفه نباشد. برای سدهای اصالحی )خاکی، مالتی و 
گابیونی(، حوضچه های سیل گیر، درخت کاری های اطراف شهرها، کانال هدایت سیل، بند سارها، سکوبندی و مواردی 
که هزینه ی قابل توجهی در بر داشته و درعین حال حفاظت و ترمیم ساالنه در افزایش طول عمر مفید و کارایی آن 

مؤثراست، امری ضروری خواهد بود.
3-نتایج نشان داد باکم نمودن و انتخاب بهینه در ابعاد هندسی سازه ها )ضمن رعایت تمامی اصول فنی و پایداری 
سازه ای(، حدود یك پنجم )20 در صد( در هزینه ی اجرای هر سازه ی رودخانه ای صرفه جویی اقتصادی و کاهش هزینه 
خواهیم داشت. حال با مدنظر قرار دادن کل هزینه ی سازه های اجرایی مرتبط با امور ساماندهی رودخانه ها در طول 

سال، ارزش ریالی کار محاسبه خواهد شد. 
4-نتایج نشان داد در احداث سازه های موردنظر از ریسك کمتري استفاده شده، بطوریکه ابعاد بیشتر پارامترهاي 
طراحي نظیر طول آب شکن، فاصله آب شکن، ارتفاع آب شکن و... تا حدی مغایر با مقادیر توصیه-شده می باشد که این 

موضوع سبب افزایش هزینه های اجرایي احداث آب شکن ها شده است. 
5-در بستر آبرفتي زنجان رود آب شکن های صلب داراي مقاومت کمتري بوده و به همین نسبت سبب افزایش 

میزان عمق آبشستگي در دماغه آبشکن ها شده است.
با زاویه کمتر از 10 درجه شده است،  6-به دلیل رعایت مناسب زاویه احداث آب شکن ها که باعث حمله آب 

دیواره ها به خوبی حفاظت  شده اند.
-7درآبشکن هاي گابیوني با افزایش نسبت فاصله بین آب شکن ها به طول آن ها، میزان عمق آبشستگي درآنها 

افزایش یافته است.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان: ارزیابي حوزه هاي آبخیز به منظور تهیه شناسنامه آبخیزها در استان تهران

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0310317909-72               مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمد جعفر سلطاني                                    رتبه علمي: مربي پژوهش 

soltani@scwmri.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از منابع طبیعي  پایدار  بهینه و  برداري  بهره  به منظور  ارائه گزینه هاي علمي مناسب  و  اعمال مدیریت جامع 
هنگامي میسر خواهد بود که ضمن دارا بودن پشتوانه علمي مناسب، عملي بودن و کارآیي آنها نیز به اثبات رسیده 
باشد. از این رو نیاز به شناخت و گروهبندي آبخیزهاست بنحوي که بتوان با انتخاب حوزه هاي شاخص و نمونه 

طرحهاي تحقیقاتي را در آنها به اجرا درآورد.
ایجاد بانکهاي اطالعاتي در زمینه هاي مختلف علمي به منظور دستیابي سریع و آسان به اطالعات مورد نیاز در 
برنامه ریزیهاي جامع و سیاستگذاریها رشد چشمگیري داشته است. در این راستا وبه منظور برنامه ریزي صحیح و 
اعمال مدیریت جامع براي بهره برداري بهینه و پایدار از منابع طبیعي و حوضه هاي آبخیز، داشتن آمار و اطالعات 
مربوط به ویژگي ها ومشخصات آبخیزها امري ضروري مي باشد. ازسوي دیگر کارآیي مدیریت و شیوه هاي حفاظت، 
بررسي  از طریق تحقیق و  از منابع موجود در یك حوضه، زماني میسر مي گردد که  برداري  بهره  و  احیاء، توسعه 
بدست آمده باشد. ازاین رو این طرح با هدف جمع آوري و بررسي آمار واطالعات به منظور تهیه شناسنامه حوضه 
هاي آبخیز و انتخاب عرصه هاي مناسب براي انجام تحقیقات حفاظت آب وخاك وآبخیزداري و همچنین تعیین 
اولویتهاي تحقیقاتي دراستان های کشور به اجرا درآمد.براي نیل به اهداف فوق، ابتدا کلیه آمارواطالعات موجود در 
حوضه هاي آبخیزهر استان جمع آوري شده وپس از بررسي هاي الزم، مطابق با روش تحقیق و دستورالعمل مصوب 
تقسیم بندي حوضه ها انجام شد و آمار و اطالعات جمع آوري شده بصورت جداول، نمودارهاونقشه ها براي هریك 

از حوضه ها تهیه شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
استفاده از نقشه هاي پایه و موضوعي و جداول مربوطه در محدوده استان تهران که از پژوهشکده حفاظت خاك 

و آبخیزداری و ضمایم پروژه مربوط به این یافته می توان دریافت نمود. 
* در زمان انجام طرح استان قم نیز جزئي از استان تهران بوده است.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
هر حوزه آبخیز داراي شرایط و ویژگیهاي خاصي است که بطور مستقیم در امر مدیریت، حفاظت، احیا و بهره 
برداري بهینه، علمي و مجاز از منابع موجود در حوزه دخالت دارند. شناخت خصوصیات و ویژگیهاي هر حوزه آبخیز 

مهمترین وسیله و ابزار تعیین و انتخاب نوع مدیریت و شیوه هاي بهره برداري از منابع موجود هر آبخیز است.
براي تسهیل در یافتن راه حلهاي مطلوب و ارائه گزینه هاي مناسب براي مدیریت، حفاظت، احیا، توسعه و بهره 
برداري حوزه آبخیز که متکي بر نتایج تحقیقاتي باشد، نیاز به شناخت و گروهبندي آبخیزهاست؛ بنحوي که بتوان با 
انتخاب آبخیزهاي شاخص و نمونه، طرحهاي تحقیقاتي در زمینه آب و خاك و آبخیزداري را در آنها به اجرا در آورد 
و گزینه هاي مناسب را معرفي نمود. بدیهي است که از این طریق امکان متمرکز نمودن تحقیقات آبخیزداري در 
آبخیزهاي نمونه، که شاخص واقعي عرصه هاي وسیع در سطح کشور مي باشد میسر شده و مي توان در حداقل زمان 
و با صرف هزینه هاي قابل قبول به اهداف مورد نظر دست یافت و سپس نتایج را براي آبخیزهاي مشابه تعمیم داد. 

عکس /عکس های شاخص از یافته:

 

نقشه پايه و محدوده مورد مطالعه
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 نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان: برآورد سیالب در رودخانه های فاقد آمار 

یافته منتج از پروژه شماره: 02- 0510321000- 77              مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: جالل برخورداری                                          رتبه علمي: مربی پژوهش

jbarkhordary@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به اهمیت آبنمود واحد، در تعیین و پیش بیني سیالب رودخانه ها و طراحي سازه هاي  آبي و کافي نبودن 
برآورد سیالب  در  واحد مصنوعي  آبنمود  از  استفاده  لزوم  استان،  آبخیز  هیدرومتري حوضه هاي  ایستگاههاي  آمار 
رودخانه هاي فاقد آمار هیدرومتري مشهود مي باشد. لذا به منظور آزمون کارآیي  روش مذکور در ارزیابي هیدرولوژیکي 
این تحقیق  از  پیشنهاد گردید. هدف  این  تحقیق  آن ،  احتمالي  نقاط ضعف  و  نارسائیها  و عیني  و شناخت تجربي 
با آبنمود هاي طبیعي داشته باشد. همچنین  پیشنهاد بهترین روش  آبنمود واحد مصنوعي که بیشترین تطابق را 

واسنجي و پیشنهاد بهترین روش محاسبه ضرایب روشهاي مصنوعي مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
موارد روش  اکثر  در  نشان  داد که  )مشاهده اي (،  با طبیعي  واحد مصنوعي  آبنمود  مقایسه ظاهري چهار روش 
اشنایدر از تطابق بهتري برخوردار مي باشد. مقایسه آماري مقادیر میانگین خطاي نسبي  و میانگین لگاریتمي خطاي 
نسبي دبي اوج، زمان رسیدن به دبي اوج و تطابق شکل محاسبه شده براي روشهاي مصنوعي ، در روش اشنایدر کمتر 
مي باشد.  بنابراین روش اشنایدر براي برآورد آبنمود سیل در حوزه هاي فاقد آمار، که  شرایط کوهستانی و پرشیب 
مشابه حوزه های جنوبی را دارند، پیشنهاد مي گردد. با بررسي کارهاي انجام شده قبلي بنظر مي رسد که روش 
اشنایدر در حوزه هاي کوهستاني پر شیب و روشهاي SCS و مثلثي در حوزه هاي دشتي و کم شیب برآورد بهتري 

را ارائه مي نماید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
حوضه آبخیز به عنوان یك هیدرو سیستم متشکل از واحد های هیدرولوژیك مرتبط به هم است،که نسبت به 
بارش ورودی واکنش نشان می دهد. این واکنش در ابعاد آبنمود سیالب خروجی حوضه نمایان می گردد. بررسی ابعاد 
آبنمود سیالب حوضه دسترسی به مشخصاتی همچون دبی اوج و حجم سیالب را که در طراحی سازه های آبی نقش 
اساسی دارند. در صورت ثبت آمار هیدرومتری در حوضه، آبنمود سیالب در دسترس خواهد بود. ولی از آنجایی که 
ثبت این داده ها نیاز به ایستگاه های مربوطه دارد و تعداد ایستگاههای اندازه گیری نسبت به کل رودخانه ها بسیار 
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ناچیز است. لذا الزم است برای به دست اوردن آبنمود سیالب در حوضه های فاقد آمار، از روشهای مناسب دیگری 
استفاده نمود. برای این منظور ایجاد رابطه بین خصوصیات فیزیکی - هندسی حوضه و آبنمود سیالب ضروری می 
باشد. در این روشهای مختلفی پیشنهاد شده که با عنوان آبنمود واحد مصنوعی شناخته می شوند. کاربرد مستقیم 

این آبنمود ها استفاده ی انها در تخمین دبی و حجم سیالب ناشی از بارندگی می باشد.

عکس/ عکس های شاخص از یافته:
 

نمونه ای رودخانه های سيالبی فاقد آمار در جنوب كشور-استان هرمزگان
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مرکز ملی تحقیقات شوری 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملي تحقیقات شوري 
عنوان: انتخاب و توصیه ارقام امیدبخش گندم در شرایط شور استان یزد

یافته منتج از پروژه شماره: 144-81-53-12-32              مدت اجراي پروژه: 1 سال 
مجری مسئول: سید علی محمد چراغی                             رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجریان: هدایت حاجی آخوندی میبدی، غالمحسن رنجبر          
samcheraghi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تبخیر،  باالي  پتانسیل  و  کم  بارندگي  و خاك،  آب  منابع  دلیل محدودیت شوري  به  مرکزی کشور  مناطق  در 
و  خاص  مدیریت  منابع،  این  از  برداري  بهره  استمرار  بنابراین  است.  گرفته  قرار  تهدید  معرض  در  تولید  پایداري 
برنامه ریزي حساب شده اي را مي طلبد، تا ضمن اجتناب از مسایل و مشکالت کاربرد این منابع، بهره برداري بهینه از 
آن ها نیز حاصل گردد. هرگونه بهبود در کیفیت و افزایش تولید مستلزم یافته های تحقیقاتی و انتقال آن ها به سطح 
مزارع است. با توجه به سطح زیر کشت گندم آبی در اراضی شور استان یزد و پایین بودن عملکرد آن می بایست به 
دنبال راهکارهایی برای افزایش عملکرد در این مناطق بود. از جمله راهکارهای افزایش عملکرد گندم در این اراضی، 
کاشت ارقام »مناسب شرایط شور« با عملکرد نسبتاً باال و اقتصادي می-باشد که بتوانند جایگزین ارقام کم بازده فعلی 

گردند. بنابراین هدف از ارائه این دستاورد، انتخاب و توصیه ارقام امیدبخش گندم در شرایط شور استان یزد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به نتایج این تحقیق در سال زراعی 82-1381 یافته های زیر در شرایط شور استان یزد توصیه می-گردد:

1( کاشت ارقام بم، سیستان و نیشابور با عملکرد باالتر بجای ارقام روشن و کویر توصیه می گردد. 
2( توصیه می شود این ارقام در اواسط آبان ماه و با تراکم 500 دانه در متر مربع کشت شوند. تراکم بذر پیشنهادي 

بسته به وزن هزار دانه تقریباً معادل با 180 تا 200 کیلوگرم در هکتار مي باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
بر متر،  آبیاری 10-8 دسی زیمنس  با شوری هاي آب  یزد  استان  از دو منطقه در  نتایج بدست آمده  بر اساس 
متوسط عملکرد ارقام بم، سیستان، نیشابور 6 تن در هکتار و برای ارقام روشن و کویر به ترتیب 4 و 5/3 تن در هکتار 
بود. بنابراین کاشت ارقامی مانند بم، سیستان و نیشابور می تواند در مقایسه با ارقام روشن و کویر به ترتیب به میزان 

48 و 13 درصد تولید بیشتری داشته و در نتیجه موجب بهبود درآمد بهره برداران گردد. 
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عکس /عکس هاي شاخص از یافته:
 

نمايی از مزرعه در مرحله پنجه رفتن
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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنوان: بررسی امکان پرورش خامه ماهی  Chanos chanos  درتانك های بتونی و استخر های خاکی 
یافته منتج از پروژه شماره: 01-0710121000-75                 مدت اجراي پروژه:  2/5 سال

مجری مسئول:  حجت اله فروغی فرد                                      رتبه علمي:  مربی پژوهش
fourooghifard@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خامه  ماهي  Chanos chanos یکي  از مهمترین  گونه  هاي  پرورشي  در آبهاي ساحلي  مناطق  گرمسیري  و نیمه  
گرمسیري  است  که  بسیار سریع  الرشد بوده  و نسبت  به  تغییرات  شوري  مقاوم  و غلظت  هاي  پایین  اکسیژن  را تحمل  
مي کند خامه ماهی دارای قابلیت پرورش با میگو را دارد. خامه ماهیها به طور قابل مالحظه اي داراي قدرت تحمل 
تغییرات زیاد درجات شوري میباشند. به استثناي دوران تخمریزي و مراحل اولیه الروي، آنها میتوانند در مناطق 
مختلف از آبهاي شیرین دریاچه ها تا خورهاي فوق العاده شور یافت گردند. در استخرهاي لب شور، تغییرات شوري 
معموال در طي فصل رشد دیده مي شود. شوري قابل تحمل براي خامه ماهیان جوان ppt 8 ± 109 گزارش شده 
است، اما خامه ماهیان بالغ در آب خورهاي فوق شور تا ppt  158 نیز مشاهده مي شوند،. کمترین میزان اکسیژن که 
براي خامه ماهیان  جوان  مرگ  آور است  بین  ppm 0/3-0/1 است . هنگامیکه  سطح  اکسیژن  به  ppm 1 کاهش  مي یابد،  
نشانه  هایي  از خفگي  به  چشم  مي خورد و در غلظت حدود ppm 0/1 حدود 50 درصد خامه  ماهي ها خواهند مرد. 
خامه  ماهیان  در سطوح  پایین  اکسیژن  که کفال ها، تیالپیاها، میگوها و خرچنگها را مي کشد، مي توانند زنده  بمانند. 
ثابت شده است که خامه ماهیان 100 گرمی قادرند روزانه تا 25 درصد وزن بدن خود از جلبك ها تغذیه نمایند که 

این امر کمك زیادی به تمیز نمودن کف استخرهای پرورش میگو می نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
از زمان های قدیم در کشور های جنوب شرقی آسیا، اساس  پرورش  خامه  ماهي  بر جمع  آوري  نوزادان  از محیط 
طبیعي  بوده است. ابزارهاي  جمع  آوري نوزادان  خامه  ماهي  که  در حاضر در مناطق  مختلف  فیلیپین ، اندونزي  و تایوان  
استفاده  مي شوند از طریق  فیلتر کردن  آب  همانند تورهاي  پالنکتوني  عمل  مي نمایند. نتایج  تحقیقات  نشان  مي دهد 
باید طوري  طراحي  شوند که  بیشتر از طریق  راندن  و به  صورت  گله   ابزارهاي  جمع  آوري  نوزادان  خامه  ماهي   که  
درآوردن  بچه  ماهیان  عمل  نماید. خامه  ماهیان  خیلي  جوان  )انگشت  قد( را مي توان  در مناطق  جزر و مدي  با استفاده  
از ترساندن  و گردآوردن  آنها توسط تور جمع  آوري  نمود. اما امروزه تکثیر مصنوعی و پرورش الرو آن در مراکز تکثیر 
رواج پیدا نموده است. در ایران خامه ماهی را در ماه های مرداد و شهریور می توان در کانال های خروجی استخر 
های پرورش میگو صید نمود با توجه به محدودیت صید بچه ماهی، امکان پرورش تك گونه ا یان وجود ندارد اما آنها 

را می توان با تراکم 600-300 عدد در هکتار در استخر های پرورش میگو ذخیره سازی نمود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
ارزیابي  هزینه  هاي  انجام  شده  براي  غذا و میزان  محصول  بدست  آمده  نشان  داد که  افزایش  تولید در استخرهایي  
که  در آن  ذخیره  سازي  خامه  ماهي  با تراکم  600 قطعه  در هکتار صورت  گرفته  است  از نظراقتصادي  موجب  افزایش  
با  افزایش  ظاهري  در تولید میگو مشاهده  مي گردد ولي   سوددهي  استخرها مي گردد و در سایر استخرها هر چند 
توجه  به  هزینه  غذادهي  این  افزایش  تولید از لحاظ اقتصادي  موجب  افزایش-سوددهي  استخرها نمي گردد. در مجموع  
مي توان  گفت  که  خامه  ماهیان  در تراکم  پایین  باعث  بهبود شرایط زیستي  استخرهاي  پرورش  میگو شده  و تولید نهایي  
را افزایش  مي دهند و این  افزایش  تولید از لحاظ اقتصادي  نیز توجیه  پذیر است ، اما در تراکم  باال مي توانند به  عنوان  
یك  رقیب  غذایي  براي  میگو عمل نمایند. خامه ماهی ها با تغذیه از جلبك ها و مواد غذائی خورده نشده در استخر 
های پرورش میگو مانعی از رشد جلبك های رشته ای در بستر استخر های پرورش میگو گردیده، باعث کاهش تجمع 

مواد آلی در رسوبات شده و باعث بهبود شرایط اکسیژنی در الیه های نزدیك به بستر استخر ها می گردند 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

شكل-1 خامه ماهی پرورش يافته در استخر های خاكی )رسيده از وزن 10 گرم به وزن 350 گرم در طی مدت 100روز( 
 

شكل-2 بستر استخر های پرورش توام خامه ماهی و ميگوی سفيد هندی )فاقد رويش جلبكی(
 

شكل -3 بستر استخر های پرورش ميگوی سفيد هندی )پوشيده از جلبک(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنوان: تأثیر عوامل محیطي در سیست زائي آرتمیا اورمیانا در استخرهاي پرورشي

یافته منتج از پروژه شماره: 04-0710357000-80               مدت مدت اجراي پروژه:  1 سال 
مجري مسئول: رضا احمدی                                               رتبه علمي: مربی پژوهش 

rezaahmadi1342@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تولید مثل در آرتمیا با دو روش ناپلی زایی و سیست زایی صورت می پذیرد و عواملی از قبیل شوری،pH، حرارت، 
نژاد و یا سویه آرتمیای مورد پرورش و تغذیه در استخرهای پرورشی که قابل دست کاری می باشند در شیوه تولید 
مثل آرتمیا در استخرهای پرورشی موثر هستند. با توجه به اینکه اکثرا تولید سیست آرتمیا نسبت به تولید بیومس 
آرتمیا ترجیح داده می شود، لذا هدف از این پروژه مطالعه روي شرایط سیست زائي سویه های منطقه ای موجود 
و یافتن تفاوت هاي موجود در تولید مثل این سویه ها بوده و براي یافتن تفاوت هاي مزبور در طي دوره آزمایش 
میزان سیست و بیومس تولیدي روزانه هر سویه در استخرهاي پرورشي با روش آنالیز واریانس مورد بررسي آماري 

قرار گرفته است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به نتایج تحقیق کامال روشن است که استفاده از سویه های مناسب پرورشی می تواند متضمن تولید 
بیشتر سیست و بیومس در استخرهای پرورشی بوده و در موردآرتمیا اورمیانا برای تولید سیست، سویه بکرزا و برای 
تولید بیومس سویه دوجنسی ساکن دریاچه ارومیه مناسب تر است. همینطور استفاده از شوری کمتر در حد 80 گرم 
در لیتر می تواند متضمن تولیدات اولیه بیشتر در استخرها بوده و قابل توصیه است. عالوه بر این استفاده از حداقل 
5 الی 8 تن آهك قبل از شروع دوره پرورش در هر هکتار از استخرهای پرورشی سبب افزایش ذخایر قلیایی آب این 

استخرها شده و خصوصا در زمانی که هدف از پرورش تولید سیست باشد، کامال قابل توصیه است. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
در شش استخر )0/3 هکتاري( و دو استخر )0/7 هکتاري( در منطقه فسندوز شهرستان میاندوآب در استان 
آذربایجان غربي، پــــروژه پرورش آرتمیا با استفاده از دو ســـــویه موجود آرتمیا )دو جنسي و بکرزا( که ساکن 
دریاچه و آبگیرهاي شور موجود در اطراف دریاچه ارومیه هستند با استفاده از آبهاي شور زیر زمیني موجود منطقه 
به اجرا در آمده است. در میان عوامل محیطي قابل دست کاري در استخرها روشن گردیده که مقدار تولید سیست 
درpH باالتر از 7/3 بیشتر از مقدار تولید آن در pH پائین تر است )Sig 0/002 =( همینطور روشن گردیده است که 
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مقدار تولید سیست در شوري هاي پائین )مثال شوری 80 تا 90 گرم برلیتر( بیشتر از تولید آن در شوري هاي باالتر 
از 165 گرم بر لیتر بوده است Sig 0/048 = سویه پارتنوژنتیك آرتمیا اورمیانا که بطور طبیعي ساکن آبگیرهاي شور 
و تغییر پذیر کناره دریاچه ارومیه است داراي قابلیت بهتري براي تولید سیست بوده بطوریکه این نژاد قادر به تولید 
سالیانه بیش از 100 کیلوگرم بر هر هکتار سیست خشك مي باشد و نسبت به سویه دو جنسي آرتمیا در طي دوره 
آزمایش سیست بیشتري تولید کرده است سویه دو جنسي آرتمیاي ساکن دریاچه ارومیه در شوري هاي پائین )80 
تا 120 گرم در لیتر( قابلیت بیشتري براي ناپلي زائي و تولید بیومس داشته و فقط با اجراي روش هاي کوددهي 

مناسب در استخرهاي پرورشي قادر به تولید سالیانه )10 ـ 8( تن بیومس در هر هکتار مي باشد. 
از دستآوردهای مهم این پروژه، پرورش و تولید سیست سویه بکرزای منطقه ای آرتمیا برای اولین بار در کشور بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

   

نمايی از استخرهای پرورشی آرتميا اروميانا
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 
عنوان : ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر در سال 74-75

یافته منتج از پروژه شماره: 02-0710340000-74                           مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول: داود غنی نژاد                                                     رتبه علمي: محقق 

  dghaninejad@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استفاده مناسب از ذخایر و استمرار بهره برداری دراز مدت از آن ایجاب می کند که ذخایر مورد بهره برداری از 
منابع آبی مورد پایش قرار گرفته و از طریق روشهای متداول در امر ارزیابی ذخایر از کمیت و کیفیت یك ذخیره 
اطالعات کافی در اختیار باشد. ماهیان استخوانی سواحل ایرانی دریای خزر دارای گونه های با ارزشی چون ماهی 
سفید، سوف، دو گونه از کفال ماهیان، کپور، سیم و کلمه بوده و بقیه گونه ها از اهمیت و ارزش اقتصادی کمتری 
برخوردار هستند. تعداد نزدیك به 120 شرکت تعاونی صیادی با استفاده از پره های ساحلی به مدت شش ماه اقدام 
به صید می کنند. در طی  سال های  اخیر میانگین صید ماهیان استخوانی حدود 15 هزار تن در سال می باشد. هر 
ساله میلیارد ها تومان از محل صید و فروش ماهیان استخوانی عاید صیادان این ماهیان شده است. صید و صیادی 

ماهیان استخوانی به لحاظ ایجاد درآمد و اشتغال از اهمیت بسیار باالئی برخوردار می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در شرایط  حاضر سقف  برداشت  سالیانه  ماهي  سفید به  میزان  7800 تن مي بایستي  رعایت  گردد. همچنین الزم 
است سقف  برداشت  سالیانه  کفال  ماهیان  حدود 3500 تن   رعایت  گردیده و بیش از این مقدار صید  نگردد. ذخایر 
دیگر گونه های ماهیان استخوانی در حال کاهش و اضمحالل بوده و الزم است از طریق اعمال راهکارهای مدیریت 
شیالتی احیاء گردیده و افزایش یابد. رعایت اندازه چشمه 30 میلی متر در قسمت توبره پره و جلوگیری از استفاده 
از پره با اندازه چشمه 28 میلی متر می تواند در انجام صید اصولی و استاندارد تاثیر مثبتی داشته باشد. ادامه تکثیر 
مصنوعی و رهاکرد بچه ماهیان از الویت های مدیریت شیالتی می باشد. در حال  حاضر تعداد صیادان  شرکت هاي  
تعاوني  پره  از حد اصولي  آن  بسیاربیشتر بوده  و میانگین  سرانه  صید به ازاي  هر نفر صیاد کمتر از یك  تن  مي باشد و 
این  مقدار براي  6 ماه  فعالیت  صیادي  در حد پائیني  بوده  و براي  تامین معاش یکساله  صیاد مکفي  نیست . الزم  است  به  

طرق  مختلف  تعداد صیادان  کاهش  داده  شود.
استان  گیالن  صید  بوده  که  در  انزلي   به  کلمه   از صید ماهي  کلمه  متعلق   در چند دهه  پیش  قسمت  عمده اي  
تکثیر  است  الزم  است .  پائین تري   حد  در  گذشته   دهه هاي   به   نسبت   صید  میزان   حاضر  حال   در  ولي   مي گردید، 
نیمه مصنوعي  و رهاکرد بچه  ماهیان  کلمه  در دستور کار مراکز تکثیر و پرورش  قرار گیرد. انجام  بررسیهاي  اقتصادي  
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و برآورد هزینه ها و درآمدهادر شرکتهاي  تعاوني  پره  کمك  موثري  در اعمال  مدیریت اصولي  به  این  شرکتها مي باشد. 
با کاهش  و حذف  صیادان  غیر قانوني  ماهیان  استخواني  مي توان  به  راحتي  میزان  صید و درآمد شرکتهاي  تعاوني پره  
را تا حد خوبی افزایش  داد. همچنین  به  دلیل  اینکه  قسمت  اساسي  صید قاچاق  توسط  دام  گوشگیر انجام  مي گیرد و 
این دام ها به  طور ضمني  تعداد بسیار زیادي  بچه  ماهي  خاویاري  و ماهیان  جوان  آن  را کشتار مي کند لذا حذف  صیادان  

غیرقانوني  باعث  حفظ  ذخائر ماهیان  خاویاري  و افزایش  تولید خاویار و درآمد حاصل  از آن  نیز خواهد شد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
رعایت سقف صید گونه های مهم باعث گردیده نظام صید و صیادی ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای 
خزر بطور متعادلی ادامه یافته  و گونه های اصلی )ماهی سفید و کفال ماهیان( در حد معمول صید گردند. کاهش 
شرکت های استفاده کننده از پره با اندازه چشمه 28 میلی متر در قسمت توبره آن نسبت به سال های گذشته باعث 
بهبود در استانداردهای صید گردیده است. متکی بودن ذخایر ماهی سفید و لزوم رهاکرد همه ساله آن تضمین گر 
ادامه صید و صیادی ماهی سفید در طی سالهای آتی می باشد. با تکثیر و رهاسازي بچه ماهیان سفید در تمامي 
سواحل، در حال حاضر ماهي سفید در تمامي سواحل ایراني دریاي خزر پراکنش داشته و تراکم آن نیز در نواحي 

مختلف حالت یکنواختي پیدا کرده است. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنوان : بررسي امکان تکثیر صافي ماهي گونه Siganus sutor و پرورش الرو تا مرحله انگشت قد 

یافته منتج از پروژه شماره: 07-0710143000-81                  مدت اجراي پروژه:  1/5 سال
مجری مسئول:  حجت اله فروغی فرد                                        رتبه علمي:  مربی پژوهش

fourooghifard@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بسیاري از گونه هاي صافي ماهیان به دالیل مختلف از جمله قابلیت تولید مثل در محیط هاي پرورشي، استفاده از 
سطوح پایین زنجیره غذایي و از همه مهمتر ارزش تجاري باال به عنوان ماهیان مناسب براي آبزي پروري در مناطق 
گرمسیري شناخته  شده اند، از ویژگي هاي دیگر صافي ماهیان مي توان تحمل دامنه وسیعي از تغییرات شوري- تحمل 
درجه حرارتهاي باال، پـایـداري در بـرابر تراکم باال و دستکاریهاي شدید و حمل و نقل و همچنین استفاده از منابع 
نام برد، مطالعات گسـترده اي در زمینـه تـکثیـر و پرورش صافي ماهیان در کشورهاي مختلف  غذایي مختلف را 
صورت پذیرفته است. براساس مطالعاتي که توسط گروه تکثیر و پرورش پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و دریاي 
 S. sutor انجام گرفته است. صافي ماهیان جوان گونه S. javus و S. sutor عمان بر روي صافي ماهیان گونه هاي
در محیط  پرورشي به مرحله بلوغ جنسي مي رسند. تغذیه صافي ماهیان در محیط هاي پرورشي با استفاده از غذاي 
کنسانتره به خوبي امکان پذیر مي باشد تخمریزي بعضي از گونه هاي صافي ماهیان از جمله گونه S. sutor در محیط 
بـه  بـراي هـر مـولـد  نیز دیده شده است. تعداد تخمهاي شمارش شده  اوقات در تمام طول سال  طبیعي گاهي 
طـور متوسط 700000 عدد بوده، معموالً براي کمك به رسیدگي جنسي و تحریك ماهیان ماده به تخمریزي در 
محیط هاي پرورشي اقدام به تزریق هورمون HCG مي نمایند. تزریق هورمون HCG جهت تخمریزي براي صافي 
است ضروري  متر  میلي  معادل 0/45  یا  متر  میلي  از 0/45  کمتر  آنها  در  تخمك  اولیه  اندازه  که  ماده اي  ماهیان 
  HCG مي باشدتازه ترین گزارش حاکي از آن است که تکثیر مصنوعي صافي ماهیان  با استفاده از تزریق هورمون
امکان پذیر است، با توجه به این موارد و موفقیت در مولد سازی ماهی صافی ماهي گونه Siganus sutor الزم است 

که تحقیقات در خصوص تکثیر این ماهی با استفاده از هورمون های سنتتیك صورت پذیرد.

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بر اساس نتایج حاصل از این پروژه ماهي صافي جوان گونه S. sutor  با میانگین وزن 100-70 گرم را می توان 
در آبان ماه از مناطق صخره اي اطراف بندر لنگه صید و به سالن تکثیر و پرورش منتقل نمود. ماهیان ذخیره سازي 
شده با استفاده از غذاي کنسانتره میگو و گوشت خرچنگ تغذیه شده تا به مرحله بلوغ جنسي برسند. میزان غذادهي 
روزانه بین 5-3 درصد وزن بدن خواهد بود. برای تشخیص جنسیت باید ابتدا مولدین را با استفاده از ماده بیهوشي 
MS222 با غلظت ppm 67 بیهوش نموده و سپس از طریق مشاهدات ظاهري مثل متورم و نرم بودن شکم و ترشح 
با استفاده از هورمونهاي سنتتیك  یا عدم ترشح اسپرم اقدام به جداسازي ماهیان نر و ماده گردد. عملیات تکثیر 
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تا اواسط اردیبهشت ماه  صورت می گیرد.. تولید غذای زنده شامل فیتو  LHRHa2 و HCG در اواسط فروردین 
پالنکتون و روتیفر باید 3 ماه قبل از فصل تکثیرآغاز گردد. با توجه به ظریف بودن الرو ماهی صافی، باید به ذخیره 
سازی تخم در حوضچه های پرورش الرو صورت پذیرد تا نیازی به جابجائی الرو نباشد. ذخیره سازی مناسب 15-20 
عدد در لیتر است. تراکم فیتو پالنکتون نانوکلروپسیس باید در حد 400 هزار تا 500 هزار در میلی لیتر و تراکم روتیفر 
5-14 عدد در میلی لیتر حفظ گردد. اندازه روتیفر های مورد استفاده در روزای اولیه باید کمتر از 80 میکرون باشد.

غنی سازی روتیفر بسیار ضروری است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
تکثیر و تولید الرو ماهی صافی گونه Siganus sutor تنها در اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت ماه مثمر ثمر 
واقع می گردد، با اجرای این پروژه تکثیر ماهی صافی برای اولین بار در کشور با موفقیت انجام گردید. پرورش الرو 
تا روز پنجم انجام گرفت اما چالش های جدی در زمینه تولید غذای زنده وجود داشت که منجر به ان گردید که در 
زمینه تولید غذای زنده تصمیمات اساسی گرفته شود. نتایج این پروژه پیش زمینه ای برای موفقیت در تکثیر این 

گونه و پرورش بچه ماهی انگشت قد در سال 1392 گردید.   
عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 
نمونه برداری از تخمک مولدين ماده با استفاده از سوند  به منظور آگاهی از مراحل رسيدگی جنسی در ماهی صافی گونه 

S. sutor )سال 1382( 
 

تخمهاي لقاح ياقته و الروهاي تازه هچ شده ماهي صافي گونه S. sutor  در سال 1382)اندازه كوچک تخمها و الروها در 
مقايسه با ضخامت نوک سرنگ به خوبي مشخص است(.

 

الروهاي صافي ماهي گونه S. sutor بعد از جذب كيسه زرده)سال 1382(
  a- حركت الروها در زير ميكروسكوپ      b- آثار اوليه باله هاي پشتي و مخرجي

                           c- ناحيه دمي                                         d- قسمت سر و باله سينه اي
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 
عنوان: ارزیابی صید ماهیان استخوانی خلیج گرگان

یافته منتج از پروژه شماره: 02-0710344000-79                  مدت اجراي پروژه:یك سال و 6 ماه
مجری مسئول: کامران عقیلی                                               رتبه علمي: مربی پژوهش

    k_aghili33@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خلیج گرگان جزو مناطق حفاظت شده کنوانسیون رامسر مي باشد و از اکوسیستم هاي نادر ایران بوده که به 
دلیل شرایط مناسب براي آبزیان، از نظر اکولوژیکي و اقتصادي و توریسم واجد ارزش هاي فراواني مي-باشد. مطالعه 
خلیج گرگان و بوم هاي پیرامون آن بمنظور حفظ این پدیده ارزشمند طبیعي، ازنظر ملي و حتي بین المللي، ضرورتي 
اجتناب ناپذیر مي باشد. خلیج گرگان یکي از مناطق مهم تخمریزي و نوزاد گاهي ماهیان استخوانی می باشد. این 
مطالعه و بررسي صید ماهیان اقتصادي خلیج گرگان بمنظور حفظ گونه هاي مهم اقتصادي دریاي خزر است. لذا در 
این تحقیق وضعیت صید ماهیان اقتصادي، فراواني و برخي از پارمترهاي زیست شناختي مورد بررسي قرار گرفته 
است. باتوجه به اینکه بسیاري از ساحل نشینان ازطریق صیداین ماهیان امرار معاش مي کنند و تحقیق پیرامون ماهیان 
استخواني در جهت حفظ نسل آنها امري ضروري است، بدیهي است که بدون شناخت عمیق از ذخایر آبزیان نمي توان 
در اجراي اصول مدیریت و بهره برداري مناسب از ذخایر موفق بود. نتایج حاصل از اجرای این پروژه منجر به شناسائي 
کلي اکوسیستم خلیج شده و زمینه الزم را براي تعیین عوامل بیولوژیکي که با موضوع اصلي مرتبطند فراهم خواهد 
ساخت. در پایان این مرحله با استفاده از اطالعات کمي و برآوردهاي کیفي می توان در مدیریت کالن و توسعه پایدار 

خلیج گرگان بهره جست.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بر اساس نتایج اجرای این پروژه دستورالعمل صید ماهیان استخوانی بر حسب نوع ماهی )ماهی سفید، کپور، 
کلمه، کفال( ومقدار کل صید و چشمه مناسب هر گونه ارائه گردید و بر مبنای گونه، زمان مهاجرت ماهیان به داخل 
خلیج گرگان تعیین شد، بطوریکه فرصت کافی برای تولید مثل و بقا به هر گونه داده شود تا از صید بی رویه و آسیب 

به ذخایر هر گونه پیشگیری شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
اینکه گزارش نهایی این پروژه در کتابخانه مرکز موجود است، شناسایی گونه های موجود ماهیان  با توجه به 
استخوانی که از دریای خزر به داخل خلیج گرگان مهاجرت می کنند بر مبنای گونه و زمان مهاجرت آنها به داخل 
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خلیج گرگان را تعیین نمود. بخش اجرا از نتایج این پروژه در راستای  مدیریت صید ماهیان استخوانی در سواحل 
شرقی استان توسط شرکتهای تعاونی پره و همچنین جهت صید مولدین ماهی کپور و کلمه و ماهی سفید جهت 

تهیه مولدین مراکز تکثیر بهره جست.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 

نمايی از خليج گرگان
 

دامگذاری جهت صيد ماهيان استخوانی

 

تميز نمودن دامها
 

نمونه ای از ماهی كپور صيد شده از خليج گرگان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 

عنوان : اعالم فصل ممنوعیت صید ماهی شیر در آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان  
یافته منتج از پروژه شماره: 1 0 – 0710339000 – 80                        مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجری مسئول: سید عباس حسینی                                                   رتبه علمي: استادیارپژوهش 
ab_hossaini@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ماهی شیر از جمله ماهیان با ارزش و ممتاز در کشور محسوب می شود. این موضوع سبب مي شود تا بررسي 
وضعیت ذخائر و بدنبال آن مدیریت صید این همیشه مورد توجه قرار گیرد. یکی از اهرمهای کنترلی برای حفاظت 
از ذخائر آبزیان اجرای ممنوعیت فصلی صید می باشد، که از این طریق به جمعیت ماهیان مولد حداقل یکبار فرصت 
تخم ریزی داده می شود تا از این طریق میزان صید پایدار در سال های آتی فراهم شود. هر چند که ماهی شیر از 
گونه مهم اقتصادی منطفه است، ولی تاکنون هیچ گونه اقدامی نسبت به اعمال ممنوعیت صید در این منطقه صورت 

نگرفته است، که بر اساس یافته های بدست آمده در این پروژه نیاز به اجرا آن می باشد.       
محدویت زمانی صید آبزیان سبب می شود تا پایداری صید در سال های متمادی فراهم شود. این موضوع در 
مورد ماهیانی که همواره مورد فشار صیادی قرار دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. میزان صید ماهی شیر در 
استان سیستان و بلوچستان در سال 1395 در حدود سال5700 تن می باشد که از این طریق نقش مهمی در اقتصاد 
صیادان منطقه دارد. بنابراین، جهت دست یابی به صید پایدار نیاز به اجرای ممنوعیت زمانی صید این گونه است تا 

بتوان به اهداف حفظ ذخائر دست یابی پیدا کرد.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
طبق مراحل زیر انجام می شود:

1- اطالع رسانی به بخش جامعه صیادی از طریق اجرای کارگاه های آموزشی به صیادان، که از این طرق نسبت 
به اهمیت موضوع آگاهی حاصل شود.

2- تدوین آئین نامه اجرایی از سوی بخش اجرا، شیالت، با همکاری ستادهای قانون گذاری می تواند در به ثمر 
رسیدن نتایج پروژه موثر باشد. 

3- اعالم ممنوعیت صید مـاهي شیـر در ماهـهاي فـروردیـن و اردیبـهشت در سـواحل سیستان و بـلو چستان 
ضروري مي باشد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
آبزیان به منظور تولید مثل و بقا نیازمند شرایط مناسب محیطی از قبیل دما، جریانات و فراوانی مواد غذایی می 
باشند ماهی شیر نیز از ماهیان ممتاز در سبد صید استان می باشد که نیازمند توجه و حفظ ذخایر آن می باشد، لذا 

الزم است دستگاه های اجرایی تمهیداتی را به منظور حفظ ذخایر آن بیاندیشند. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 تغييرات شاخص گنادی ماهی شير به تفكيک ماه و اعالم فصل ممنوعيت صيد در 
ماه های فروردين و ارديبهشت در آبهای ساحلی استان سيستان و بلوچستان



1۸۸
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موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان 
دریای خزر 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
عنوان : فناوری انجماد اسپرم ماهیان خاویاري 

یافته منتج از پروژه:  002- 005- 79                             مدت اجرای پروژه: 4 سال  
نام مجري مسئول: علیرضا علیپور جورشری                              رتبه علمي: مربی پژوهش

alireza_alipour123@yahoo.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به روند کاهش صید ماهیان خاویاري و خطر نابودي ذخایر و در لیست قرمز انقراض جانوری قرار گرفتن 
این ماهیان، بکارگیري تدابیر و اقدامات اساسي در این خصوص الزامي است. یکي از روش هاي جلوگیري از انقراض 
نسل تاس ماهیان، ذخیره سازي و ایجاد بانك گامت نر منجمد با استفاد از تکنیك انجماد اسپرم است. انجماد اسپرم 
اقتصادی  ارزش  با  ماهیان  ماهیان محسوب می گردد که می تواند در  اساسی در حفظ ذخایر  فناوری های  از  یکی 
انقراض نسل  از  انجماد اسپرم در حفاظت و جلوگیري  ایفا نماید. به دلیل اهمیت  را  باال نقش مهمی  بیولوژیك  و 
تاسماهیان این تکنیك با هدف حفاظت از ذخایر ژنی این گروه از ماهیان  در حوضه جنوبي دریاي خزر استفاده شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
پس از انتخاب مولد نر با کیفیت اسپرم مناسب، اسپرم استحصالی به نسبت 1 به 1 با محیط کشت )تریس، زرده 
تخم مرغ و ماده دی متیل سولفوکساید( مخلوط و در پایوت های با حجم نیم میلي لیتر ذخیره شده، در دمای ازت 
مایع )-196 درجه سلسیوس( به تدریج منجمد شده و در کانتینر ازت نگهداری می گردد. در زمان استفاده از اسپرم 
های منجمد جهت لقاح و تکثیر مصنوعی، پایوت ها پس از خروج از تانك ازت بمنظور انجمادزدایي، به  مدت 25 ثانیه 
در آب 40 درجه قرار خواهند گرفت. سپس محتوی اسپرم رقیق شده با محیط کشت به نسبت 30 سی سی به یك 

کیلو گرم تخمك اضافه و مراحل تکثیر انجام می شود.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
حفاظـت از ذخایـر ژنتیکـي جمعیت هـاي بومـي، کاهـش هزینه هـای نگهـداری مولدیـن نـر، جابجایـی آسـان سـلول هاي 
جنسـي نـر در هـر زمـان و مـکان، توسـعه آبزی پـروری از طریـق دورگه سـازی و ارزآوری از مهمتریـن مزایـای 

بکارگیـری نتایـج ایـن پـروژه در عرصـه می باشـد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:    

انجماد اسپرم ماهيان خاوياری
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی : موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
عنوان : برآورد ذخایر و فراوانی ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر 

یافته منتج از پروژه شماره: 83016-0000-02-200000- 025- 2           مدت اجرا: 2 سال 
مجری مسئول: محمود توکلی                                                            رتبه علمي: مربی پژوهش

m_tavakoli_e@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 یکـي از وظایـف مهـم حاکمیتـي سـازمان شـیالت ایـران و موسسـه تحقیقـات بین المللـی تاسـماهیان دریـای 
خـزر، بـرآورد ذخایـر ماهیـان خاویـاري در راسـتاي حفاظت و بهره بـرداري از ذخایر این ماهیان ارزشـمند مي باشـد. 
بـر اسـاس مطالعـات ذخایـر مدیـران شـیالتی می تواننـد نسـبت بـه برنامه ریـزی صیـد و بهره بـرداری و حفاظـت از 
ماهیـان خاویـاری اقـدام نماینـد. ارزیابـي ذخایـر ماهیـان خاویـاري با مشـارکت کشـورهاي حاشـیه دریـاي خزر بر 
اسـاس مصوبـات کنوانسـیون CITES و کمیسـیون منایـع زنـده دریـاي خزر یکي از شـروط مهم اخذ سـهمیه صید 
و صـادرات خاویـار می باشـد. اجـرای گشـت دریایـی و گزارش های آن در جلسـات ملـي و بین المللي مورد اسـتفاده 
سـازمان شـیالت ایـران و مجامـع بین المللـي مربوطه قرار خواهـد گرفت. براسـاس مصوبات کمیسـیون عالی ماهیان 
خاویـاری شـیالت ایـران و توافقـات بین المللـي و منطقـه اي ارزیابـي ذخایـر ماهیـان خاویـاري باید بر اسـاس سـند 
امضـاء شـده پنـج کشـور حاشـیه دریـاي خـزر اجرایـی گـردد و سـاالنه گـزارش وضعیـت ذخایـر تاسـماهیان براي 

اجـالس کمیسـیون منابـع زنـده دریاي خزر و کنوانسـیون سـایتس تهیه و ارسـال شـود.

دستورالعمل به کارگیري یافته در عرصه:
بـرای ارزیابـي ذخایـر ماهیـان خاویاری با هـدف برآورد ذخایـر و فراواني مطلـق، تعیین ترکیب گونـه اي، فراواني 
نسـبي گونه هـاي مختلـف بایـد در دو فصـل تابسـتان و زمسـتان در سـواحل جنوبـي دریـاي خـزر در اسـتان هاي 
گیـالن، مازنـدران و گلسـتان در اعمـاق 2 تا 100 متر در 85 ایسـتگاه انجام شـود. براي نمونه  بـرداري از دو نوع ترال 
کـف 9 و 24/7 متـري بـر اسـاس دسـتورالعمل یکسـان بیـن پنج کشـور سـاحلی خـزر انجام شـود. جهت محاسـبه 

فراوانـي و وزن تـوده زنـده )بیوماس( از روش محاسـبه جاروب شـده اسـتفاده گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
 تعیییـن ذخایـر و فراوانـی مطلـق و نسـبی هـر گونه، مشـخص شـدن تعـداد و بیومس هـر گونه،  تعییـن و اخذ 
سـهمیه میـزان صیـد و صـادرات خاویـار هـر گونـه و برنامه ریـزي کامـل منطقـه ای و بررسـي دینامیـك جمعیـت 
تاسـماهیان در دریـاي خزر با همکاري کشـورهاي حاشـیه دریـاي خزر از جملـه مهمترین مزایای کاربـرد یافته های 

ایـن تحقیـق در عرصه می باشـد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

  

ماهيان صيد شده بوسيله ترال
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: ذرت سینگل کراس 500، رقمی مناسب برای کشت دوم در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 80235-12-107                                    مدت اجرا: 2 سال 
مجری مسئول: زیبنده دهقانپور                                                      رتبه علمي:  استادیار پژوهش 

zdehghanpour80@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ارقام متوسط رس و زودرس ذرت از نظر طول دوره رشد و نمو نسبت به ارقام دیررس محدودتر بوده و مي توانند 
در اکثر مناطق ذرت کاري کشور بخصوص مناطق سرد معتدل بعنوان کشت دوم و در مناطق بسیار سرد کشور بعنوان 
کشت اول )بهاره( مطرح و مورد استفاده قرار گیرند. کشت ارقام دیررس در مناطق فوق به دلیل محدودیت فصل، 
قبل از مرحله گلدهي و یا قبل از پر شدن دانه با سرما مواجه مي گردد و سبب افت کمي و کیفي محصول خواهد 
شد. بنابراین معرفي و کشت هیبریدهاي پرمحصول متوسط رس و زودرس ذرت مي تواند عالوه بر حل مشکل فوق 
از خسارت وارده به کشاورزان و نهایتاً افت تولید در کشور جلوگیري نماید. بدین منظور ذرت هیبرید سینگل کراس 
کرج 500 پس از 8 سال بررسي در مناطق مختلف کشور )در مجموع 27 آزمایش( در سال 1383 نامگذاري و معرفي 

گردید.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
جهت تولید حداکثر عملکرد ذرت به عنوان کشت دوم )کشت تابستانه( در مناطق معتدله و سرد کشور و در 
مناطقي که کشت دیر انجام مي شود و داراي محدودیت فصل مي باشند، کاشت رقم سینگل کراس 500 توصیه شده 
است. در مناطقي که به دالیل مختلف کشت ارقام دیررس امکانپذیر نباشد و ارقام دیررس به علت دیر کاشتن، کاهش 
محصول نشان مي دهند رقم سینگل کراس 500 توصیه مي گردد. این رقم در مناطقي مثل مشهد، نیشابور، اصفهان، 
شیراز، کرج و خرم آباد قابل کشت مي باشد. تاریخ کاشت هیبرید کرج 500 بعنوان کشت دوم در مناطق سرد و معتدل 
بعد از برداشت گندم و جو و یا بعد از قطع آب گندم و جو یعني دهه آخر خرداد ماه مي باشد. تراکم مناسب براي این 
هیبرید 75 هزار بوته در هکتار است. جهت تامین تراکم دقیق مزرعه توصیه شده است از ردیف کارهاي پنوماتیك 
استفاده شود و بستر کشت به طور مناسبی تهیه گردد. بهترین زمان برداشت ذرت دانه اي مرحله اي است که دانه 
از نظر زراعي و فیزیولوژیکي کاماًل رسیده و برگها و غالف باللها زرد رنگ شده باشند. در این حالت دانه ها سفت و 
رطوبت دانه 20-18 درصد مي باشد. براي اینکه دانه ذرت برداشت شده قابل نگهداري در انبار باشد باید رطوبت دانه ها 

با استفاده از دستگاه هاي خشك کن به حداکثر 14 درصد برسد.
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نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری  یافته در عرصه:
رقم هیبرید کرج 500 با طول دوره رشد و نمو 130-120 روز تا رسیدن فیزیولوژیکي در مناطق معتدله و سرد 
بعنوان رقم متوسط رس- زودرس مي باشد که در گروه فائو 500 قرار دارد. در شرایط نرمال تك باللي است و داراي 
بالل مخروطي با فرم دانه دندان اسبي، رنگ دانه زرد و رنگ چوب بالل قرمز رنگ مي باشد. متوسط عملکرد دانه 
هیبرید سینگل کراس کرج 500 در آزمایشات اجرا شده طي سالهاي 81-1374 حدوداً 10/3 تن در هکتار بود. دامنه 

عملکرد دانه آن در سالها و مناطق مختلف بین 11/5-8/5 تن در هکتار بوده است.

عکس/عکس های شاخص از یافته:
 

ذرت سينگل كراس 500، رقمی مناسب برای كشت دوم
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین میزان بذر و تاریخ کاشت برای تولید بیشترین عملکرد علوفه شبدر ایرانی

یافته منتج از پروژه شماره: 79384-0000-00-120000-107-2              مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمد زمانیان                                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

   m_zamaniyan@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زراعی در گرو شناخت دقیق و صحیح عوامل مختلفی به زراعی از جمله 
روش کاشت، تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی مناسب در واحد سطح است. شبدر ایرانی گیاهی یك ساله پائیزه است 
که با وجود پائیزه بودن، مقاومت زیادی نسبت به سرمای زمستان ندارد و عالقمند به خاك های مرطوب و سنگین با 
خاصیت اسیدی می باشد. بهترین زمان کاشت شبدر ایرانی قبل از بارندگی-های پائیزه است و میزان بذر مصرفی در 
کشت ردیفی حدود 7/5 -5 کیلوگرم در هکتار است. درجه حرارت باال و تنش آب در دوره رشد باعث کاهش عملکرد 

می شود و شبدر برسیم در دوره تشکیل و پر شدن بذر بیشترین خسارت را از تنش آب می بیند.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
برای تولید بیشترین عملکرد علوفه شبدر ایرانی در منطقه کرج توصیه می شود کاشت به صورت کرتی در تاریخ 

15 شهریور ماه و با میزان بذر 10-15 کیلوگرم در هکتار انجام شود. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با میانگین 116/40 و 13/42 تن در هکتار علوفه تر و  از بین روش های کاشت، کشت کرتی  نتایج نشان داد 
خشك، از بین تاریخ های کاشت، تاریخ کاشت 15 شهریور با 98/59 و 12/02 تن در هکتار علوفه تر و خشك و از 
بین میزان های بذر، میزان 15 کیلوگرم در هکتار با 84/31 و 10/11 تن در هکتار علوفه تر و خشك برترین تیمارها 
برای دستیابی به حداکثر عملکرد بودند. از بین چین ها چین اول نسبت به دیگر چین ها از عملکرد علوفه بیشتری 

برخوردار بود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسبترین تراکم و الگوی کاشت شبدر برسیم

یافته منتج از پروژه شماره: 78408-0000-00-120000- 128-2      مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: ناصر ظریفی نیا                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

zarifinian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شبدر برسیم یکی از گیاهان علوفه ای خاص مناطق گرمسیری می باشد که در تأمین علوفه می تواند بسیار مؤثر 
باشد. از نظر خواص اصالحی نیز یکی از با ارزش ترین گیاهان می باشد، به طوری که در مناطق شمال کشور می تواند 
به راحتی در تناوب با برنج قرار گرفته و همین امر از تخریب بیش ازحد زمین های شمال توسط کشت برنج تا حدی 
جلوگیری می کند. همچنین با رشد بسیار خوبی که دارد باعث کنترل علف های هرز شده و امکان کشت دو محصول 
در یك سال از دیگر فواید به کارگیری این گیاه در منطقه شمال کشور می باشد. با توجه به فواید این گیاه و سطح زیر 

کشت آن یافتن الگوها و تراکم های مختلف کشت جهت تولید بذر این گیاه اهمیت می یابد.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
برای دستیابی به حداکثر عملکرد بذر شبدر برسیم توصیه می شود کشت روی پشته به وسیله دستگاه برلیان سیدر 

با فاصله ردیف 20 سانتی متر و با تراکم 10 کیلوگرم بذر در هکتار انجام شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
باالترین عملکرد علوفه شبدر برسیم )37/2 تن در هکتار علوفه تر و 4/7 تن در هکتار علوفه خشك( در کاشت با 
برلیان سیدر ردیفی به دست آمد. همچنین باالترین عملکرد بذر )1517 کیلوگرم در هکتار( در الگوی کاشت برلیان 
سیدر ردیفی مشاهده شد. عالوه بر این در تراکم  کاشت 10 کیلوگرم بذر در هکتار بیشترین عملکرد بذر شبدر برسیم 

حاصل شد.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

توليد بيشترين عملكرد بذر شبدر برسيم با رعايت تراكم و الگوی كاشت مناسب
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بهترین تاریخ کاشت ارقام سورگوم دانه ای در منطقه سیستان 

یافته منتج از پروژه شماره: 80248-0000-00-120000-129-2             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: موسی فرزانجو                                                            رتبه علمي: محقق

m_farzanju@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
و  داشته  اکولوژیکی سازگاری خوبی  از شرایط  وسیعی  به طیف  اما  است  گرم  مناطق  گیاه مخصوص  سورگوم 
می تواند عملکرد نسبتاً خوبی تحت شرایط غیر مناسب محیطی در مقایسه با اکثر غالت تولید نماید. تأخیر در تاریخ 
کاشت موجب کاهش تعداد خوشه در واحد سطح، تعداد دانه و وزن هزار دانه می شود. البته بذرکاری خیلی زود هم 
درصد جوانه زنی را کاهش می دهد و سبب یکنواخت شدن سطح بیشتر مزرعه می گردد. با توجه به سازگاری خوب 
سورگوم به منطقه سیستان و عدم امکان توسعه ذرت دانه ای، این محصول می تواند جایگزین مناسبی برای ذرت در 
تغذیه دام های منطقه علی الخصوص طیور و همچنین الگوی کشت منطقه باشد. تعیین تاریخ کاشت و ارقام مناسب 
برای کشت در مناطق مختلف و در دوره هایی که شرایط آب و هوایی با فیزیولوژی رشد و نمو گیاه منطبق باشد از 
اهمیت ویژه ای در مدیریت های زراعی برخوردار بوده و باعث بهینه شدن بازده استفاده از عوامل محیطی مؤثر بر 

عملکرد خواهد شد.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
برای دستیابی به حداکثر عملکرد دانه سورگوم در سیستان توصیه می شود رقم کیمیا در تاریخ اول مرداد ماه 

کشت شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج نشان داد در بین تاریخ های کاشت مورد بررسی، تاریخ کاشت اول مرداد با میانگین 2/882 تن در هکتار 
به خود  را  دانه  بیشترین و کمترین عملکرد  ترتیب  به  با میانگین 1/302 تن در هکتار  تاریخ کاشت 30 مرداد  و 
اختصاص داد. مزایای تاریخ کاشت اول مرداد این است که زمان گرده افشانی و دانه بندی در خارج از محدوده وزش 
بادهای موسمی 120 روزه منطقه انجام می گیرد و چون سورگوم گیاهی است روزکوتاه، روزهای کوتاه و شب های 
طوالنی پاییز، گلدهی آن را تشویق می کند و پایین بودن درجه حرارت در اوایل پاییز جهت تلقیح و دانه بندی مناسب 
می باشد. در بین ارقام مورد بررسی رقم کیمیا با میانگین 2/586 تن و رقم پیام با میانگین 2/042 تن در هکتار به 
ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را تولید نمودند. بررسی اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت نیز نشان داد تاریخ 
کاشت اول مرداد رقم کیمیا با میانگین 3/612 تن و تاریخ کاشت 30 مرداد رقم پیام 1/254 تن در هکتار بیشترین 

و کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داده اند.
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 نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بهترین رقم و تاریخ کاشت تابستانه ذرت در خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 76065-0000-00-121511-128-3     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: عزیز آفرینش                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: سعید سلیم پور، رحیم اسالمی زاده
 Aziz.afarinesh@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
روش آبیاری غالب در مزارع خوزستان ازجمله ذرت نشتی است. از طرفی سیاست آینده بر توسعه هرچه بیشتر 
آبیاری تحت فشار ازجمله آبیاری بارانی استوار شده است. بدیهی است توسعه واقع بینانه این روش نیاز به جمع آوری 
اطالعاتی در ارتباط با اثرات آن بر عملکرد محصول، خاك، آفات و بیماری ها و سایر موارد محصوالت ازجمله ذرت 
دارد؛ بنابراین شناسایی میزان کارایی و اختالفات این روش با روش معمول یا نشتی در شرایط آب و هوایی مختلف 
باعث  که  پائیز  باران های  و  باد  با  آن  برداشت  تالقی  در خوزستان  ذرت  مشکالت  ازجمله  طرفی  از  دارد.  ضرورت 
صدمه شدید به محصول و تأخیر در امر برداشت و همچنین تأخیر در فصل کشت گندم است. بدیهی است راه حل 
اساسی این مشکل کشت زودتر از تاریخ کشت های توصیه شده است تا شاید دستگاه سنترپیوت بتواند از طریق ایجاد 

میکروکلیمای مناسب در شرایط گرم تابستان محصول رضایت بخشی را در تاریخ کشت های زود نوید دهد.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
جهت تولید حداکثر عملکرد دانه ذرت در خوزستان و همچین حداقل خسارت آفات به محصول، توصیه می شود 
کاشت ذرت در اوایل مرداد ماه انجام شود. رقم توصیه شده ذرت برای کشت تابستانه در خوزستان سینگل کراس 

704 می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
بیشترین عملکرد دانه ذرت )5/9 تن در هکتار( در تاریخ کاشت سوم مرداد و با رقم سینگل کراس 704  به دست 
آمد، در حالی که رقم سینگل کراس 604 عملکرد کمتری داشت. عالوه بر این در تاریخ کاشت 20 خرداد و 4 تیر 
ماه، کمترین عملکرد دانه ذرت به دست آمد. در تاریخ های کاشت زودتر از اوایل مرداد )خرداد و تیرماه(، جمعیت 
آفات برگ خوار کارادرینا و ساقه خوار سزامیا و خسارت ناشی از آنها بیشتر بود. به عبارت دیگر تاریخ های کشت  دیرتر 

از آلودگی کمتری برخوردار بودند. 
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 نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسبترین تاریخ کاشت ذرت دانه ای برای کشت زمستانه در مناطق گرم

یافته منتج از پروژه شماره: 2-115-120000-00-0000-80253        مدت اجرای پروژه:  2  سال   
مجری مسئول: حمید نجفی نژاد                                                   رتبه علمی: استادیار  پژوهش 

hnajafinezhad@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بحران کم آبی و خشکسالی های پی در پی در استان کرمان و از طرفی ضرورت تامین غذای کافی در راستای امنیت 
غذایی ایجاب می نماید که تغییراتی در الگوی کشت موجود و همچنین تغییر فصل کشت گیاهان پر مصرف آب ایجاد 
شود. بیش از 90 درصد کشت ذرت در مناطق گرم کشور کشت دوم بوده که به دلیل دمای باالی هوا در ابتدای فصل 
کشت و تبخیر زیاد رطوبت از سطح خاك با مصرف باالی آب همراه می باشد، از طرفی اکثر نزوالت آسمانی در مناطق 
گرم کشور طی ماه های بهمن لغایت فروردین ماه حادث می شود. بنابراین با کاهش سطح زیر کشت ذرت تابستانه و 
توسعه کشت ذرت زمستانه، ضمن بهره مندی از نزوالت آسمانی می توان تا اندازه ای فشار وارد شده بر منابع محدود 
آب را کاهش داد. از مهمترین محاسن کشت زمستانه ذرت دانه ای می توان به استفاده حداکثری از نزوالت آسمانی 
و کاهش میزان مصرف آب اشاره نمود، همچنین به دلیل دمای باالی محیط در زمان برداشت )خرداد لغایت تیر( 
نیاز به خشك کردن مصنوعی ذرت و رساندن رطوبت دانه به حد استاندارد نبوده و به راحتی دانه در مزرعه خشك 
می شود و لذا هزینه خشك کردن حذف می گردد. از طرفی خطر آلودگی قارچی ناشی از برداشت دانه با رطوبت زیاد 

که در شرایط کشت تابستانه وجود دارد نیز برطرف می شود. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
برای کشت زمستانه هیبریدهای دیررس و متوسط رس ذرت دانه ای در استان کرمان توصیه می شود. کاشت در 
محدوده 28 بهمن تا 20 اسفند ماه انجام شود. عالوه بر این بایستی آماده سازی زمین در اواخر پاییز انجام شود و 
در زمان کشت حداقل عملیات خاکورزی انجام گیرد. سایر عملیات زراعی از جمله تراکم کاشت، کوددهی و مبارزه با 

علف های هرز مشابه کشت تابستانه است.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته درعرصه:
و  بی رویه  برداشت  دلیل  به  اخیر  سال های  طی  که  هستند  عمیق  چاه های  کرمان  استان  در  آب  تامین  منبع 
خشکسالی ها به شدت سطح آب زیرزمینی افت نموده و درصدی از چاهها حتی خشك شده اند، در چنین شرایطی 
استفاده حداکثری از نزوالت جوی که در فصل زمستان و اوایل بهار در منطقه حادث می شود برای کشت ذرت بسیار با 
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اهمیت است. با کاهش سطح زیر کشت ذرت تابستانه با هدف کمك به حفظ منابع آب و تولید ذرت دانه ای و علوفه ای 
با توسعه کشت زمستانه در مناطق گرم کشور می توان ضمن صرفه جویی در مصرف آب به تولید پایدار محصول 
استراتژیك ذرت کمك نمود. بیش از 60 درصد بارندگی های منطقه طی ماه های بهمن و اسفند حادث می شود لذا 
بایستی آماده سازی زمین در اواخر پاییز انجام شود و در زمان کشت حداقل عملیات خاکورزی انجام شود. یکی از 
مشکالت کشت زمستانه به خصوص کشت در بهمن ماه تاخیر در سبز شدن بذر و رشد بطئی بوته ها در ابتدای فصل 

است  که با مدیریت مناسب مزرعه و گرم شدن هوا در اسفندماه کندی رشد گیاه جبران می شود. 

عکس/عکس های شاخص از یافته:
 

كشت زمستانه ذرت دانه ای در منطقه ارزوئيه كرمان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: کشت شبدر ایرانی در شرایط بدون خاك ورزی

یافته منتج از پروژه شماره: 78087-15-12-108                مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: سید جلیل نوربخشیان                                 رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجري: علی مرشدی
jnoorbakhshian@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شبدر ایرانی گیاهی یك ساله و پاییزه است که در تناوب بعد از برداشت غالت )گندم و جو( در مناطقی مانند 
استان چهارمحال و بختیاری کشت می شود. این گیاه قابلیت تولید سه چین علوفه را در طی فصول بهار و تابستان 
سال بعد را دارد و از نظر کیفی علوفه با اهمیتی محسوب می شود و میزان پروتئین آن تا حدود 20 درصد گزارش 
شده است. با توجه به ریز بودن بذر این گیاه تحقیقاتی پیرامون نحوه کشت این گیاه در شرایط خاك ورزی و بدون 
خاك ورزی در کشور در دسترس نبود. لذا در تحقیقی تأثیر عملیات آماده سازی زمین و بدون عدم آماده سازی زمین 
با مقادیر مختلف بذر بر روی تولید شبدر ایرانی در طی 3 سال در منطقه شهرکرد موردبررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر 
آن بود که در کرت های بدون عملیات آماده-سازی زمین و کاشت نوتیلیج عملکرد علوفه خشك مشابه با تعدادی از 

کرت های آماده سازی زمین بود و تفاوت شاخصی را نداشتند.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
توصیه می شود در نیمه اول شهریورماه کشت شبدر ایرانی با مقادیر بذر 35 تا 45 کیلوگرم در هکتار انجام شود. 
کشت می تواند به صورت دست پاش انجام شود یا از دستگاه کشت مستقیم یا کارنده نوتیلیج استفاده شود. در این 
روش نیازی به عملیات آماده سازی زمین )شامل شخم، خرد کردن کلوخه ها و تسطیح( نیست و بذر به طور مستقیم 

در عمق حدود 2 تا 3 سانتی متری خاك کشت می شود. 
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
مزایای استفاده از این یافته: الف( برداشت علوفه تر و خشك تقریباً یکسان و مشابه شرایطی است که آماده سازی 
و خاکورزی زمین انجام شده است. ب( کاهش هزینه های آماده سازی بستر و خاك و تسریع در عملیات کاشت، ج( 
افزایش نیتروژن و ماده آلی خاك در عمق صفر تا 25 سانتی متری خاك(  د(قدرت نگهداری بیشتر آب در خاك در 
قطعاتی که بدون عملیات آماده سازی بستر کشت شده بودند )در مقایسه با شرایطی که آماده سازی و خاکورزی زمین 

انجام شده بود( که این موضوع می تواند در صرفه جویی مصرف آب نقش داشته باشد.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

 

مزرعه شبدر ايرانی كشت شده در شرايط بدون خاک ورزی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی:  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

عنوان: مناسب ترین تراکم و تاریخ کاشت و رقم سورگوم دانه ای در شرایط آب و هوایی سمنان
یافته منتج از پروژه شماره: 78405-0000-00-120000- 117-2           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: فتح اله نادعلی                                                           رتبه علمي: مربی پژوهش 

fanadali@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سورگوم در بین غالت بعد از گندم، برنج، ذرت و جو رتبه پنجم را داراست و به علت خصوصیات منحصربه فردی 
نظیر مقاومت باال به خشکی، سیستم ریشه ای افشان خیلی وسیع، جذب رطوبت باال، تحمل به شوری و درعین حال 
مصارف متعدد تغذیه ای و صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به محدودیت مساحت زمین های قابل کشت، 
باید به دنبال افزایش عملکرد گیاهان زراعی در واحد سطح بود. تاریخ کاشت عامل مهمی در کنترل تعداد پنجه و 
تعداد خوشه های بارور در سورگوم می باشد عواملی چون تأخیر در کاشت یا طوالنی شدن دوران رشد باعث تأخیر 
در گلدهی و تطابق زمان گلدهی با هوای گرم و یا تنش رطوبتی می گردد و تعداد دانه را کاهش می دهد. با توجه به 
حساسیت سورگوم به طول روز باید به تاریخ و تراکم مناسب برای هر ژنوتیپ در منطقه هایی با شرایط آب و هوایی 

معین توجه نمود.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
برای تولید حداکثر عملکرد دانه سورگوم توصیه می شود رقم کیمیا در تاریخ اول اردیبهشت ماه و با تراکم 300 

هزار بوته در هکتار کشت شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
رقم کیمیا با متوسط عملکرد دانه 5/537 تن در هکتار نسبت به سایر ارقام برتر بود. باالترین عملکرد دانه )5/772 
تن در هکتار( و پایین ترین عملکرد دانه )4/737 تن در هکتار( به ترتیب در تراکم 300 و 100 هزار بوته در هکتار به 
دست آمد. بیشترین عملکرد دانه )5/912 تن در هکتار( در تاریخ کاشت اول اردیبهشت ماه حاصل شد و این تاریخ 
کاشت نسبت به سایر تاریخ های کاشت برتر بود. باالترین عملکرد دانه )7/484 تن در هکتار( در رقم کیمیا و تاریخ 

کاشت اول اردیبهشت ماه به دست آمد.



20۸

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تراکم کاشت مناسب برای ذرت تري وي کراس 647

یافته منتج از پروژه شماره: 81001-12-120              مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مسعودمحسنی                                  رتبه علمي: مربی پژوهش 

مجري: محمدحسین حدادی  
mohseni1337@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به اهمیت محصوالت اساسي و راهبردي گروه غالت )مانند گندم، برنج، ذرت و جو( که به طور مستقیم 
و غیر مستقیم عمده ترین بخش مواد غذایي جهان را تشکیل مي دهند، برنامه ریزي در جهت افزایش تولید این 
بذر  تولید  از رقمهاي جدیدي هستند که در  ارقام تري وي کراس  اینکه  اجتناب است. نظربه  قابل  محصوالت غیر 
نیز وارد شده اند وباتوجه به امکان کاشت این ارقام درمنطقه مازندران، شناخت بیشتري از این ارقام مورد نیاز بود. 
دو هیبرید سینگل کراس متوسط رس604و647 ذرت و تري وي کراس600 و 647 ذرت در تراکمهاي مختلف در 

ایستگاه زراعي دشت نازساري مورد بررسي قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
توصیه مي شود در موادري که امکان دسترسي به هبیریدهاي سینگل کراس متوسط رس امکان پذیر نمي باشد، 
از ارقام تري وي کراس متوسط رس مانند 647 استفاده نمود که تراکم مطلوب آن نیز 75 هزار بوته در هکتار بوده 

و طول دوره رشد آن از کاشت تا برداشت 120-115 روز مي باشد.
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با رعایت تراکم کاشت مناسب شاهد افزایش تولید و عملکرد ذرت در واحد سطح خواهیم بود. باالترین عملکرد 

ذرت تري وي کراس متوسط رس مانند 647 در تراکم کاشت 75 هزار بوته در هکتار به دست آمد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی:  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
KSC301 عنوان:  بهترین روش آماده سازي زمین و تراکم کاشت برای تولید حداکثر عملکرد ذرت رقم

یافته منتج از پروژه شماره: 81216-12-120                          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مسعودمحسنی                                               رتبه علمي: مربی پژوهش 

مجري: محمدحسین حدادی
 mohseni1337@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به نیاز کشور به دانه ذرت و محدود بودن زمین جهت تولید آن به عنوان کشت اول، کشت ذرت بعد از 
گندم، مي تواند قسمتي از این نیاز را برطرف نماید.. در اثر اعمال کمتر شخم و دیسك در هزینه هاي آماده سازي 
زمین صرفه جویي شده و همچنین از میزان رطوبت تبخیر شده جلوگیري مي شود. با توجه به محدود بودن زمین 
جهت تولید دانه ذرت در کشت اول و استفاده از ظرفیتهاي خالي موجود )در حال حاضر 70% کشت ذرت بعد از 
برداشت گندم،جو و کلزا انجام مي پذیرد( این طرح جهت کاشت ذرت دانه اي زودرس بعد از برداشت گندم و با هدف 

کاربرد کمتر ادوات کشاورزي جهت آماده سازي زمین به مورد اجرا گذاشته شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
به منظور تولید عملکرد بیشتر ذرت و همچنین مصرف پایین تر انرژي و کاهش فشردگی زمین توصیه می شود از 
روش خاك ورزی حداقل )کاربرد دیسك به تنهایی( جهت آماده سازی زمین استفاده شود. عالوه بر این تراکم توصیه 
شده جهت کاشت ذرت KSC301، 90000 بوته در هکتار می باشد. جهت اجرای سیستم هاي آماده سازي با روش 
خاك ورزی حداقل یا شخم کم)Minimum tillage(  و روش بدون شخم )No tillage(  الزم است کاه و کلش اضافي 
جهت سهولت کاشت از سطح مزرعه خارج گردیده و یا قبل از کاشت خرد گردد. همچنین جهت کاربرد دیسك به 
جاي آماده سازي معمول )شخم و دیسك( الزم است مزرعه داراي خاك با بافت سبك باشد، زیرا در غیر این صورت 

با کاهش درصد سبز مزرعه مواجه خواهیم گردید. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
در زمان آماده سازي زمین، روش خاك ورزی حداقل )دیسك به تنهایی( رطوبت خاك را بیشتر حفظ کرد و 
در مقایسه با روش خاك ورزی مرسوم انرژی کمتری نیاز داشت، فشردگی کمتری در خاك ایجاد نمود و عملکرد 
بیشتری تولید کرد. در حالی که روش خاك ورزی مرسوم )شخم و دیسك( هزینه بیشتری جهت آماده سازي زمین 
نیاز داشت و رطوبت خاك بیشتری را از دست داد. الزم به ذکر است که در روش بدون شخم و دیسك به علت 
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وجود کاه و کلش در سطح مزرعه و عدم به هم زدن خاك مقدار علف هرز کمتري در مزرعه مشاهده گردید. از بین 
تراکم های مورد بررسی نیز بیشترین عملکرد ذرت KSC301 در تراکم کاشت 90000 بوته در هکتار به دست آمد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

KSC301 اثر روش های مختلف آماده سازی زمين بر عملكرد ذرت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي : موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بررسي و تعیین مناسبترین تراکم بوته الین در دست معرفي کنجد در منطقه جیرفت و کهنوج

یافته منتج از اجرای شماره:  83148-0000-13-0000-12-040-2      مدت اجرای پروژه: 2سال
 نام مجري مسئول:  احمد آئین                                                      رتبه علمی: استادیار پژوهش 

A.Aien@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع :
سطح زیر کاشت کنجد در منطقه جیرفت و کهنوج حدود 7000 هکتار با میانگین عملکرد 900 کیلوگرم در 
هکتار است که به صورت زراعت تابستانه در تناوب با محصوالت جالیزی و گندم مورد کشت و کار قرار می گیرد. 
از چند سال پیش تالش برای معرفی و جایگزین نمودن ارقام سازگار و پرمحصول به جای رقم محلی که هم اکنون 
عمدتاً توسط اکثر زارعین مورد استفاده قرار می گیرد شروع شده که منجر به ایجاد الین چند شاخه JL-13 گردیده 
است که می توان با توصیه آن به کشاورزان میانگین عملکرد در واحد سطح را افزایش داد. انجام آزمایشات به زراعی 

از جمله تراکم بوته بر روی الین مذکور به منظور معرفی آن بعنوان یك رقم جدید الزم و ضروری است. 

دستورالعمل به کارگیری یافته درعرصه:
مناسب ترین فاصله کاشت برای دستیابی به حداکثر عملکرد دانه در الین چند شاخه Jl-13، 15 × 50 سانتی متر 
می باشدکه توصیه می شود الین مذکور با فواصل ردیف 50 سانتی متر و فواصل بین بوته 15 سانتی متر کاشته شود.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته درعرصه:
نتایج حاصله نشان داد که با افزایش فاصله ردیف از 40 به 50 سانتی متر عملکرد دانه افزایش اما با افزایش آن به 
60 سانتی متر، عملکرد دانه کاهش یافت. با افزایش فاصله بوته از 5 به 15 سانتی متر عملکرد دانه نیز افزایش یافت. 
بیشترین عملکرد دانه از فواصل کاشت 15 × 50 و 15 × 60 سانتی متر به ترتیب به میزان 1742 و 1697 کیلوگرم 
در هکتار بدست آمد. با افزایش فاصله ردیف و فاصله بوته روی ردیف، ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی افزایش یافت. 

بیشترین تعداد شاخه فرعی در فاصله کاشت 15 × 60 بوجود آمد. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: دستیابي به بهترین تاریخ کاشت، رقم و میزان بذر کلزا 

یافته منتج از اجرای شماره: 82023-13-12-129-0                       مدت اجرای پروژه: 2 سال
 نام مجري مسئول:   حمیدرضا فنایی                                            رتبه علمی: دانشیار پژوهش 

Fanay52@yahoo.com:آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
منطقه سیستان به دلیل پتانسیل باالي در تولید محصوالت کشاورزي یکي از مناطق مستعد براي کشت کلزا 
مي باشد. با توجه به شرایط اقلیمي خاص منطقه، ادامه داشتن وزش بادهاي شدید همراه با گرد و خاك در داخل 
مهر ماه، عماًل کشت هاي این ماه با عدم سبز مطلوب مواجه ساخته است. همچنین تاریخ کشت هاي دیر نیز چنین 
وضعیتي دارند. افزایش میزان بذر مصرفي به همراه ارزیابي ارقام جدید )آزاد گرده افشان( کلزا در تاریخ هاي کاشت 
از فاکتورهاي به  مناسب مي تواند بعنوان گزینه اي خوب جهت رهایي از مشکالت فوق باشد. تاریخ کاشت یکي 
زراعي مهم است که بر روي رشد و نمو و عملکرد کلزا مؤثر است. و به عنوان یك معیار کلیدي در ثبات و باال بردن 
عملکرد کلزا نقش دارد. با توجه به تفاوت رشدي ارقام نسبت به تاریخ کاشت ضروري است که نیازمندي هاي رشد و 
نموي ارقام کلزا در طي فصل رشد به درجه حرارت، نور، آب وغیره را بدانیم و طوري تاریخ کاشت را تنظیم کنیم که 
اثرات نامطلوب چون سرما، گرما، خشکي و آفات و بیماریها و علف هاي هرز را به حداقل ممکن برسانیم. در منطقه 
سیستان افت ناگهانی دما در اوایل تا اواسط فصل سبب ایجاد خسارت از طریق کاهش تعداد بوته در واحد سطح و 

آسیب به اندام هاي هوایي گیاه می گردد.

دستورالعمل بکارگیری یافته درعرصه:
جهت اجرای یافته در عرصه، کشاورز باید در اوایل مهر ماه اقدام به آماده سازی زمین و در تاریخ های کشت 
توصیه شده به همراه میزان بذر توصیه شده  اقدام به کشت نماید. بهترین تاریخ کاشت 30 مهرماه، مناسب ترین رقم 
هیبرید هایوال 401 و مناسب ترین میزان بذر 10کیلوگرم در هکتار در شرایط منطقه سیستان بوده که می باید از 

سوی کشاورز رعایت شود.

نتایج و مزایای  حاصل از به کارگیری یافته درعرصه:
دستیابی به حداکثر عملکرد دانه و روغن با کشت در تاریخ و میزان بذر توصیه شده فوق  بدست خواهد امد که 
نسبت به زمان های دیگر  سبز مطلوب  تر، درصد خسارت سرما کم و میزان تولید دانه  با استفاده از رقم هایوال 

401  باالتر خواهد شد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:  بررسي اثرات زمان هاي مختلف کاشت بر روي عملکرد و دیگر خصوصیات زراعي ارقام بهاره کلزا

یافته منتج از پروژه شماره:   83009-0000-13-120000-059-2    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: ولی اله رامئه                                                     رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

  vrameeh@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کلیه خصوصیات زراعی و عملکرد کلزا  تحت تأثیر طول روز، درجه حرارت و دیگر عوامل محیطي است که تمامي 
موارد مزبور تحت تأثیر تاریخ کاشت مي باشند. برداشت بموقع جهت فراهم سازي فرصت مناسب براي کشت دوم، 
تحمل به تنش هاي زنده )بیماری ها و آفات(، رقابت با علف های هرز و همچنین تحمل تنش های غیر زنده از جمله 
تنش سرمای ابتدای فصل و تنش خشکی انتهای فصل، تحمل به ورس و کود پذیري از عوامل عمده اي محسوب مي 
شوند که بطور عمده اي تحت تأثیر تاریخ کاشت مي باشند. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر و همچنین سطح نسبتاً 

باالی کشت کلزا در استان مازندران، تعیین تاریخ کاشت مطلوب برای ارقام مورد کشت امری الزامی است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
تأخیر در تاریخ کاشت به نحوی که کشت در اواخر مهرماه و نیمه اول آبان ماه صورت گیرد، کاهش چشمگیر 
عملکرد دانه را به دنبال خواهد داشت. لذا در شرایط استان مازندران با توجه به این که کشت متکی بر بارش جوی 
می باشد، لذاتوصیه می گردد که جهت دستیابی به حداکثر عملکرد دانه ترجیحاً حداکثر سطوح کشت در اوایل تا 

اواسط مهرماه صورت پذیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نظر به اهمیت تاریخ کشت کلزا و اثر بارز آن بر عملکرد دانه، و همچنین عکس العمل نسبتاً مشابه ارقام بهاره کلزا 
به تاریخ کاشت، از نتایج پروژه مزبور جهت توصیه تاریخ کاشت در شرایط دشت استان استفاده گردیده است. نظر به 
این که حدود 80 درصد کشت کلزا در اراضی دشت استان صورت می پذیرد، لذا با توجه به سطح باالی کشت کلزا 
در استان مازندران )حدود 20 هزار هکتار( تاریخ کاشت مناسب اثر بارزی را در عملکرد حاصل در شرایط اقلیمی 

استان داشته است.



214

عکس /عکس های شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی : موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بررسي اثرات مقادیر مختلف بذر و فاصله خطوط بر روي عملکرد ارقام بهاره کلزا

یافته منتج از پروژه شماره:83010-0000-13-120000-059-2        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: ولی اله رامئه                                                        رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

  vrameeh@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
میزان بذر و فاصله خطوط بعنوان فاکتورهاي اصلي تراکم بوته در واحد سطح نقش بسزایي را برعملکرد نهایي 
کلزا خواهند داشت. حساسیت به ورس و به دنبال آن کود پذیري ارقام، حساسیت به بیماري ها و کنترل علف هاي 
هرز از عوامل عمده اي محسوب مي شوند که بطور موثري تحت تأثیر تراکم بوته مي باشند. فاصله هاي ردیف کمتر 
از 20 سانتیمتر رقابت گیاهي بهتري را ایجاد نموده ودر کنترل علف هاي هرز نیز نقش موثر تري ایفا نموده در حالی 
که ردیف هاي عریضتر )بیش از 50 سانتیمتر( نیز باعث تسهیل در کنترل مکانیکي علف هاي هرز مي شود.حساسیت 
به ورس با تراکم گیاهي موجود در روي ردیف بستگي داشته و در هر دو ردیف هاي عریض و باریك با میزان بذر 
مساوي نیز گزارش شده است. بنابراین با توجه به اهمیت تاثیر آرایش کشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد نهایی کلزا 
تعیین مقادیر مناسب بذر و فاصله گیاهان روی ردیف ها از یکدیگر برای حصول به عملکرد مناسب حیاتی می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
فاصله خطوط 12، 18 و 24 سانتیمتر به ترتیب منجر به عملکردهاي 3583، 3372 و 3072 کیلو گرم در هکتار 
گردید که بدین ترتیب فاصله 12 سانتیمتر بعنوان برترین تیمار قابل توصیه است. همچنین میانگین عملکرد دانه 
براي مقادیر 4 و 6 کیلوگرم بذر در هکتار به ترتیب برابر 3374 و 3311کیلوگرم در هکتار بود و اختالف آماري معني 
داري نداشتند. از آنجایی که مقدار بذر مصرفی 4 کیلوگرم در هکتار منجر به عملکرد دانه بیشتر و میزان بذر مصرفی 

کمتر و اقتصادی تر می باشد در کشت ردیفی توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نظر به اهمیت تراکم بوته و اثر بارز آن بر عملکرد دانه کلزا و همچنین عکس العمل نسبتاً مشابه ارقام بهاره کلزا 
به مقادیر بذر، از نتایج پروژه مزبور جهت توصیه میزان بذر در شرایط دشت استان در شرایط کشت مکانیزه  استفاده 
گردیده است. الزم به ذکر است بعد از حدود 12 سال از اجرای این پروژه و ورود ارقام جدیدتر، در حال حاضر در 
کشت ردیفی )مکانیزه( میزان بذر 4 کیلوگرم در هکتار در دستور کار قرار گرفت و در صورت کنترل دقیق عمق 
کاشت )یك الی دو سانتی متر( برای تمامی هیبریدهای جدید و ارقام آزادگرده افشان داخلی نظیر ظفر و دلگان 
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نیز قابل توصیه می باشد. لذا با توجه به سطح باالی کشت کلزا در استان مازندران )حدود 20 هزار هکتار( و ضریب 
مکانیزاسیون حدود 30 درصد، یافته مزبور اثر بارزی را در عملکرد حاصل از کشت کلزا در شرایط اقلیمی استان 

داشته است.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 
 

نمايش فاصله خطوط در مزرعه كلزا 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان :کاهش شدت آلودگی زنگ سیر و افزایش عملکرد با کاشت 71/4 سیرچه در مترمربع در تاریخ 15 شهریور

یافته منتج از پروژه شماره: 81259-12 -110                  مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: عبدالستار دارابی                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري: علی دهقانی 
darabi6872@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سیر عالوه بر ارزش غذایی، دارای خاصیت دارویی بوده و از زمان های قدیم نقش مهمی در بهداشت و سالمت 
جامعه داشته و امروزه تحقیقات علمی مدرن این استفاده های قدیمی و سنتی را تایید می کنند. سیر در ممانعت 
از لخته شدن و انعقاد خون موثر بوده و سبب کاهش کلسترول، قند و فشار خون می شود. استان خوزستان یکی از 
مناطق مهم تولید سیر در کشور است که سطح قابل توجهی از آن به سیر رامهرمز اختصاص دارد. سیر رامهرمز از 
نظر طعم و کیفیت خوراکی از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است و دارای خاصیت انبارمانی طوالنی است. با توجه 
به کم بودن عملکرد سیر در کشور لزوم بررسی های همه جانبه از جمله تاریخ کاشت و تراکم بوته با توجه به نقش 
این مهم دو فاکتور در تعیین عملکرد محصول و ارتباطی که بین دو فاکتور مزبور و بیماری اقتصادی زنگ سیر وجود 
دارد، ضروری به نظر می رسد. در همین راستا این پژوهش به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و تراکم بوته 

برای سیر رامهرمز صورت گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
سیرچه ها اواسط شهریور ماه روی خطوط با فاصله 20 سانتی متر و با فاصله بین 5 سانتی متر کشت شوند. کود بر 
اساس نتایج آزمون خاك و توصیه موسسه تحقیقات خاك و آب مصرف شود.کود ازته را بایستی در سه نوبت مصرف 
نمود. یك سوم قبل از کاشت، یك سوم 50 روز بعد از کاشت و یك سوم باقی مانده در هنگام رشد سریع برگ ها. سوخ 
را بایستی در زمان رسیدن فیزیولوژیك که برگ ها افتاده و 70% آنها شروع به خشك شدن می کنند،  برداشت کرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
کاهش خسارت زنگ سیر، افزایش عملکرد و درآمد کشاورزان
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

بررسی اثرات تاريخ كاشت و تراكم بوته سير كلكسيون شده
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نام موسسه/پژوهشکده  مرکز ملی: موسسه  تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر،
                                                موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 

عنوان: نقش آب و کود ازت بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگي در روش آبیاري قطره اي تیپ
یافته منتج از پروژه شماره:   116-81-15-20-125                   مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجری مسئول:  سید حسن موسوي فضل                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش 
مجري: علیرضا محمدی  

hmousavifazl@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کم آبي در کشور اصلي ترین چالشي است که با آن مواجه هستیم. بنابراین سمت و سوي مدیریت بحران بایستي 
در راستاي کنترل این مشکل باشد. چون بخش کشاورزي بزرگترین مصرف کننده آب در کشور است، لذا الزم است با 
برنامه ریزي منسجم و دقیق در این بخش براي ارتقاء راندمان مصرف آب تالش کنیم. استفاده از سیستم هاي آبیاري 

تحت فشار یکي از موثرترین راهکار هاي این معضل است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
استفاده از روش آبیاري قطره اي براي محصوالت ردیفي مانند گوجه فرنگي، سیب زمیني، خیار، هندوانه و خربزه 
بسیار مناسب و مقرون به صرفه است. مهمترین مزایاي این روش عبارتند از؛ 1- افزایش کارایي مصرف آب و کود 2- 
کاهش مصرف آب و کود 3- جلوگیري از رشد علف هاي هرز 4- عدم انتقال بیماري ها  5- افزایش عملکرد محصول 
6- کاهش هزینه هاي کارگري 7- سهولت در جمع آوري سیستم در پایان فصل زراعي در این روش نیاز آبي و کودي 
برای مزرعه محاسبه مي شود. با توجه به پژوهش انجام شده در این زمینه تامین 80 درصد نیاز آبي گیاه و 60 درصد 
نیاز کود ازت براي گیاه کافیست. این مقادیر آب و کود ازت از طریق سیستم آبیاري قطره اي به طور دقیق مي تواند 
در اختیار گیاه قرار گیرد. مصرف آب و کود ازت در این روش نسبت به روش هاي سنتي نصف و عملکرد محصول 

1/5 برابر خواهد شد. 
نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:

1- روش آبیاري قطره اي تي_ تیپ به دلیل شرایط مناسبي که براي گیاه ایجاد مي نماید، در رشد و نمو گیاه و 
نهایتا عملکرد محصول بسیار موثر است. 

2- آب مورد نیاز و کودهاي محلول را مي توان با مقدار دلخواه و با کارایي مصرف باال در اختیار گیاه قرار داد. 
3- با روش قطره اي تامین 80 درصد آب مورد نیاز گیاه و60 درصد کود ازت براي گیاه کافیست و هیچ گونه 
کاهش محصولي نخواهیم داشت. ضمن اینکه در این شرایط کیفیت محصول بهبود مي-یابد و محصولي سالم از نظر 
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بهداشتي براي مصرف کننده خواهیم داشت. 
4- کارایي مصرف آب در این روش به 15/5 کیلوگرم به ازاء هر متر مکعب آب در هکتار خواهد رسید. 

5- عملکرد محصول را مي توان به بیش از 100 تن در هکتار افزایش داد. 
6- با مصرف 60 درصد نیاز کودي ازت، تجمع ازت نیتراته در میوه گوجه فرنگي در حد استاندارد خواهد بود. سایر 

پارامترهاي کیفي محصول نیز بهبود خواهد یافت. 
7- اجراي سیستم آبیاري تي _ تیپ ساده و به راحتي مي توان در پایان فصل لوله ها را جمع آوري کرد. هزینه هاي 

لوله هاي فرعي در این روش نسبت به روش آبیاري قطره اي با قطره چکان کمتر خواهد شد. 
8- کنترل علف هرز به سهولت انجام مي شود و انتقال بیماري نخواهیم داشت.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته :
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر 
چغندرقند 
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نام موسسه/پژوهشکده مرکز ملی: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: اندازه مناسب ریشچه  بذری )اشتکلینگ( جهت تولید بذر چغندرقند  

یافته منتج از پروژه شماره:022-76-13-100             مدت اجراي پروژه:3 سال و 6 ماه 
مجری مسئول: سعید صادق زاده حمایتی                          رتبه علمی: دانشیار پژوهش  

مجریان: مجید دهقانشعار، کریم باباپور، ولي اله یوسف آبادي 
 s_s_hemayati@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
رشد اولیة ریشچه هاي  بذري )اشتکلینگ( و ظهور اندام هاي هوایي چغندرقند در سال دوم )رشد زایشی( تنها به 
16-7 گرم از ذخایر ریشچه ها وابسته است، اما نباید از تأثیر قابل توجه اندازه ریشچه  بذری روي میزان تولید بذر 
چغندرقند غافل ماند. در مناطق تولید بذر چغندرقند )اردبیل و فیروزکوه( با توجه به زمان کاشت بذر الیت، تراکم 
بوته، خلوص ژنتیکی بذر و طول فصل رشد، دامنه وسیعی از اندازه ریشچه ی بذری - کمتر از 50 گرم تا بیش از 
350 گرم - تولید می شود. از این رو این مطالعه به منظور تعیین مناسب ترین اندازه ریشچه بذری جهت تولید مقدار 

مناسب بذر طی سه سال در منطقه اردبیل انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 3/5-4/5 بین  قطر  )با  استاندارد  بذور  سهم  افزایش  موجب  گرم   300 به   100 از  بذری  وزن  ریشچه   افزایش 
  میلي متر( از کل بذر تولیدی و ازآنجا، افزایش عملکرد بذر استاندارد قادربه جوانه زني )به  میزان 11 درصد( و در

عین حال، کاهش سرعت جوانه زني و یکنواختي جوانه زني شد. بیشترین عملکرد بذر خام )1208کیلوگرم درهکتار( و 
بذر استاندارد قادر به جوانه زني )230 کیلوگرم درهکتار( با کاشت ریشچه هاي بذری به وزن 300-200 گرم به-دست 

آمد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
بر اساس روش خرید بذر چغندرقند، هریك از عوامل زراعی که بتواند سهم بذر استاندارد )با اندازه 3/5-4/5 
میلی متر( را در مجموع بذر تولیدی افزایش دهد، موجب افزایش درآمد کشاورزان تولیدکننده بذر چغندرقند خواهد 
می توانند  زراعی،  رسیدگی های  و  الیت  بذر  به هنگام  کاشت  طریق  از  چغندرقند،  بذر  تولیدکننده  پیمانکاران  شد. 
ریشچه های بذری با اندازه مناسب )300-200 گرم( تولید و از این طریق میزان تولید بذر و کیفیت آن را در سطح 

مزارع تولید بذر افزایش دهند.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته :

اندازه مناسب ريشچه بذری )اشتكلينگ( چغندرقند
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نام موسسه/پژوهشکده مرکز ملی: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: تعیین نیاز غذایي چغندرقند بذري در منطقه اردبیل  

یافته منتج از پروژه شماره: 080-77-15-13-126         مدت اجراي پروژه: 3 سال و 6 ماه 
مجری مسئول: سعید صادق زاده حمایتی                    رتبه علمی: دانشیار پژوهش  

مجری: ودود ساعدنیا 
 s_s_hemayati@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استفادة  در صورت  بذر چغندرقند  تُن  هر  تولید  گیاه،  نیاز رشد  مورد  غذایی  عناصر  تأمین  اهمیت  به  توجه  با 
مطلوب از کود به  ترتیب نیازمند مصرف 114، 37 و 128 کیلوگرم نیتروژن، فسفر و پتاسیم است. در این میان، 
تأثیر نیتروژن در افزایش عملکرد بذر چغندرقند قطعي است. بیشترین عملکرد و کیفیت بذر هنگامي قابل  دستیابي 
است که در بهار مقدار نیتروژن نیتراتي، نیتروژن آمونیم و نیتروژن نیتراتي+ نیتروژن آمونیم در عمق صفر تا 100 
سانتي متر خاك به ترتیب معادل 60-50، 85-80 و 150-130 میلي گرم در هر کیلوگرم خاك باشد. از این رو، مصرف 
نیتروژن در اوایل بهار به  منظور جبران کردن کمبود نیتروژن محتوي خاك ضروری است. عالوه براین، مقدار فسفر و 
پتاسیم قابل دسترس نیز در عمق صفر تا 100 سانتي متر خاك باید به ترتیب 200-150 و 120-90 میلی گرم در هر 
کیلوگرم خاك باشد. با توجه به این که بیشتر این مطالعات روی خاك های چرنوزوم جنگلی )کشور اوکراین( صورت 

پذیرفته است، ضروری بود تا نیاز غذایی چغندرقند بذری در منطقه اردبیل تعیین شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در منطقه اردبیل، کاربرد نیتروژن به  میزان 200 کیلوگرم در هکتار، عملکرد بذر خام، بذر قابل فروش و بذراستاندارد 
قادر به جوانه زني چغندرقند را به ترتیب معادل 23، 17 و شش درصد نسبت به حالت بدون مصرف کود افزایش داد. 
افزایش مصرف نیتروژن تا سطح 300 کیلوگرم درهکتار، موجب افزایش معني دار پوکي و کاهش قوه نامیه مکانیکی 
بذر شد. کاربرد فسفر موجب کاهش معنی دار سهم بذور استاندارد )با قطر 4/5-3/5 میلي متر( شد. بنابراین در شرایط 
اردبیل، توصیه می شود برای هر هکتار چغندرقند بذری )در عمق صفر تا 30 سانتی متر( از آستانه نیتروژن 0/08 

درصد و به  ترتیب فسفر و پتاسیم قابل  دسترس 20 و 400 میلی گرم در کیلوگرم خاك استفاده  شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
کاربرد عناصر غذایی در مقدار مورد نیاز و زمان مقتضی می تواند موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول 
شود. برای تعیین نیاز غذایی گیاهان، در دست داشتن آستانه کمبود ضروری است. در منطقه اردبیل برای توصیه 
انواع کودهای نیتروژن دار، فسفردار و پتاسیم دار می توان از آستانه های تعیین شده در این مطالعه استفاده و از کاربرد 

بیش از حد موردنیاز گیاه و افزایش هزینه جلوگیری به  عمل آورد.
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نام موسسه/پژوهشکده مرکز ملی: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: بهینه سازي مصرف کود نیتروژن در زراعت چغندرقند  

مدت اجراي پروژه:3 سال  یافته منتج از پروژه شماره:  123-13-15-19-78-086         
مجری مسئول: عباس نوروزی                                                رتبه علمی: مربی پژوهش 

مجریان: علی محمد جعفری، علیرضا یزدان پناه و حامد منصوری 
 h.mansori@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مدیریت کود نیتروژن در زراعت چغندرقند، بسیار حائز اهمیت است. زیرا اهدافی مانند حداکثر عملکرد ریشه، 
حداکثر شکر تولیدی، حداکثر شکر قابل استحصال و حداکثر درآمد یا سود اقتصادی رابطه مستقیمی با میزان مصرف 
این کود دارد. مصرف زیاد از حد نیتروژن ممکن است عملکرد ریشه تولیدی را افزایش دهد ولی به دلیل کاهش عیار 
قند، موجب کاهش سود خالص اقتصادی و شکر قابل استحصال خواهدشد. از آنجایی که قیمت چغندرقند بر اساس 
عیار آن تعیین می شود، بنابراین مدیریت صحیح کودهای نیتروژن دار می تواند درآمد کشاورزان را تحت تأثیر قرار 
دهد. از سوی دیگر، مصرف بی رویه و بیش از نیاز گیاه منجر به افزایش آلودگی های زیست محیطی می شود. لذا با 
توجه به اهمیت و حساسیت میزان مصرف کودهای نیتروژن دار در زراعت چغندرقند، مدیریت آن اعم از مقدار، روش 

و زمان مصرف بسیار مهم است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کوددهی  که  می شود  توصیه  نتایج  به  توجه  با  چغندرقند،  زراعت  در  نیتروژن  کود  بهینه  مصرف  در خصوص 
به صورت کودکاری یا کودریزی انجام شود. همچنین در صورت کاربرد کود نیتروژن به  صورت کودکاری یا کودریزی 
با توجه به مشخصات بافت خاك )شنی یا رسی( می تواند در یك مرحله در خاك های رسی و یا چند مرحله در خاك 
های شنی انجام شود. میزان مصرف کود در روش کودکاری یا کودریزی کمتر از روش پخش سطحی است، بنابراین 
توصیه می شود در صورت استفاده از روش کودکاری میزان مصرف کود نیتروژن نسبت به روش پخش سطحی کمتر 
در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، با توجه به نتایج تحقیق، مصرف زیاد کود نیتروژن بدون توجه به وضعیت نیتروژن 
خاك تأثیر معنی داری بر افزایش عملکرد نداشته و بنابراین میزان کود مصرفی حتماً بایستی بر اساس نتایج آزمون 

خاك انجام گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
کودکاری یا کودریزی نیتروژن از کارآیی باالتری در مقایسه با روش پخش سطحی کود برخوردار است. استفاده 
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از روش کودکاری به جای پخش کود سبب کاهش مصرف نیتروژن از 240 به 120 کیلوگرم در هکتار می شود بدون 
اینکه عملکرد کاهش یابد. بنابراین تنها با اتخاذ روش مناسب کاربرد می توان مصرف نیتروژن را به نصف کاهش داد.  
از طرفی در روش کودکاری و یا کود ریزی اختالفی بین تقسیط مصرف کود نیتروژن در سه و چهار نوبت وجود ندارد 
و بسته به شرایط می توان کود نیتروژن را بین یك تا سه مرحله به مصرف کرد.  بنابراین با استفاده از روش کودکاری 
یا کودریزی در مقایسه با پخش سطحی نه  تنها عملکرد محصول و درآمد کشاورزان کاهش نخواهد یافت بلکه به  
دلیل کاهش هزینه و مصرف کود کمتر، درآمد خالص کشاورزان افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، آلودگی های 

زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از حد کود نیتروژن به  میزان قابل  توجهی کاهش خواهد یافت.

عکس/عکس های شاخص از یافته تحقیقاتی: 

 

شكل ظاهری مزرعه با مقادير مختلف مصرف نيتروژن
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نام موسسه/پژوهشکده مرکز ملی: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
افزایش ارزش تکنولوژیکی چغندر قند  عنوان: 

مدت اجراي پروژه: 2 سال  یافته منتج از پروژه شماره: 771215-13-107-5     
رحیم قلی زاده                           رتبه علمی: محقق  مجری مسئول: 

بابك بابایی  مجری: 
 babak_babaee@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شرایط  و  برداشت  از  بعد  و  قبل  اقلیمی  زراعی،  ژنتیکی،  فاکتورهای  به  کیفیت چغندرقند  یا  تکنولوژی  ارزش 
نگهداری چغندرقند در سیلو بستگی دارد. مصرف کودهاي نیتروژن دار عامل مهمي است که در مزارع قابل کنترل بوده 
و بر کیفیت چغندرقند تأثیر اساسي دارد. مصرف بیش از حد نیتروژن از طریق تحریك گیاه به رشد رویشي مجدد 
و مصرف ساکارز ذخیره شده در ریشه، پایین آوردن خلوص شربت و ضریب کریستالیزاسیون در کارخانه و افزایش 
ضریب آلکالوئیدي، موجب کاهش ارزش تکنولوژیك محصول می شود. این پژوهش با هدف بررسی اثر توصیه کودي 
آزمایشگاه های خاکشناسی وابسته به کارخانه های قند استان هاي فارس و اصفهان بر ارزش تکنولوژیك چغندرقند 

تولیدي از سال 1378 به مدت دو سال انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
انتخاب  به ترتیب 112 و 74 مزرعه در استان هاي فارس و اصفهان به طور تصادفي  در سال های 1378 و 1379 
شدند. هریك از مزارع به دو قسمت تقسیم شد. در یك قسمت از مزرعه بر اساس توصیه کودي و در قسمت دیگر 
مطابق سنوات گذشته و طبق روش کشاورز کودهاي شیمیایي مصرف شد. توصیه کودی بر اساس جدول )1( انجام شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
اعمال توصیه کودی در استان هاي فارس و  اصفهان موجب شد تا عملکرد ریشه چغندرقند به ترتیب 600 و 900 
کیلوگرم در هکتار برای سال 1378 و 1200 و 800 کیلوگرم در هکتار برای سال 1379 نسبت به روش معمول 
کشاورز افزایش نشان دهد. برای هر دو سال اعمال تیمار توصیه کودي موجب افزایش عملکرد قند در هکتار برای 
هر دو استان مورد بررسی شد. بنابراین اعمال توصیه کودي بر اساس آزمون تجزیه خاك مي تواند در افزایش عملکرد 

ریشه و ارزش تکنولوژیك چغندرقند مؤثر باشد.
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جدول )1( توصيه كودی بر اساس نتايج آزمون خاک

شاخصنوع کود
طبقه بندي خاك

خیلی خوبمتوسطضعیفخیلي ضعیف
خوب

فسفر

ppm بیش از 1515-910-5کمتر از 5فسفر قابل جذب-

سوپر فسفات موردنیاز 
kg/ha

-صفر15010050

پتاسیم
ppm 500-400400-300300-200کمتر از 200پتاسیم قابل جذب-

سولفات پتاسیم موردنیاز 
kg/ha

-صفر20010050

نیتروژن

بیشتر از 1/3-011/0/-0/70/7-0/4کمتر از 0/4درصد مواد آلی
1/3

بیشتر از 0/13-0/10/1-0/070/07-0/04کمتر از 0/04درصد نیتروژن کل
0/13

kg/ مقدار اوره موردنیاز
ha

300-350250-300200-250150-200100-150
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نام موسسه/پژوهشکده مرکز ملی: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
بهترین آرایش کاشت چغندرقند در مناطق سردسیر و معتدل استان فارس   عنوان: 

یافته منتج از پروژه شماره:2-113-13-80004                      مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: غالمرضا اشرف منصوری                                 رتبه علمی: مربی پژوهش  

مجری: محسن بذرافشان 
m.bazrafshan@areeo.ac.ir : آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از مهم ترین عواملی که باعث کاهش عملکرد چغندرقند می شود تراکم بوته پایین است. تراکم بهینه بوته در 
آرایش کاشت مناسب سبب استفاده موثرتر از نور، آب و عناصر غذایی می شود و امکان انجام آسان تر عملیات مکانیکی 
با توجه به تنوع ردیف کارهای پنوماتیك  داشت و برداشت را برای کشاورزان فراهم می سازد. در سال های گذشته 
چغندرقند، آرایش های مختلف کاشت انجام شده است. بنابراین تعیین بهترین آرایش کاشت که بیشترین عملکرد و 

ویژگی های کیفی را به همراه داشته باشد، ضروری است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
آرایش کاشت را مي توان با تغییرات فاصله ردیف ها و عرض پشته ها وکشت به صورت یك ردیفه و دوردیفه تنظیم 
فاصله ردیف 50  به صورت یك ردیفه، )2(  فاصله ردیف 60 سانتی متر و کشت  الگوی کاشت شامل )1(  پنج  کرد. 
سانتی متر و کشت به صورت یك ردیفه، )3( فاصله ردیف 60 سانتی متر، عرض پشته ها 40 سانتی متر و کشت به صورت 
دوردیفه، )4( فاصلة ردیف 50 سانتی متر، عرض پشته ها 50 سانتی متر و کشت به صورت دوردیفه و )5( فاصلة ردیف 
40 سانتی متر، عرض پشته ها 60 سانتی متر و کشت به صورت دوردیفه مورد بررسی قرار گرفت که در بین آنها آرایش 
کاشت با فاصلة پشته 50 سانتی متر و کشت به صورت یك ردیف روی پشته  بیشترین عملکرد ریشه و شکر سفید را 

در منطقه سردسیر )اقلید( و معتدل )زرقان( تولید کرد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
در منطقه اقلید و زرقان آرایش کاشت با فاصله ردیف 50 سانتي متر، کشت به  صورت یك ردیفه به عنوان بهترین 
تیمار آرایش کاشت بود که در درجه اول اهمیت قرار دارد. این آرایش کاشت عملکرد ریشه را در هر دو منطقه در 
حدود 19 درصد نسبت به میانگین سایر روش ها افزایش می دهد. بنابراین با استفاده از این روش درآمد نیز به همین 

میزان افزایش می یابد. 
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عکس /عکس های شاخص از یافته تحقیقاتی 

 

آرايش كاشت با فاصله رديف 50 سانتي متر و كشت به صورت يک رديفه
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نام موسسه/پژوهشکده مرکز ملی: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
کاشت زود هنگام راهی برای کاهش خسارت کك در کشت بهاره چغندرقند    عنوان: 

یافته منتج از پروژه شماره: 3-113-1113-77033                مدت اجرای پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: غالمرضا اشرف منصوری                            رتبه علمی: مربی پژوهش 
مجریان:  نوذر رستگاري، عباداله اقتداري، مهرداد رهنماییان، کریم فارسي نژاد، محسن بذرافشان 

 m.bazrafshan@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توسعه کشت مکانیزه چغندرقند و جایگزین شدن بذر تك جوانه به جای بذر چند  جوانه، حفظ و مراقبت از 
گیاهچه های سبز شده جهت دستیابی به تراکم بوته مناسب اجتناب ناپذیر است. یکي از آفات مهمي که در آغاز دوره 
رشد، در برخی سال ها حالت طغیاني پیدا می کند و سبب نابودي گیاهچه ها و در مواردی دوباره کاری مي شود، کك 
چغندرقند است. براي کشاورز بسیار مهم است که از خسارت آفت آگاه باشد و براي پیش گیري و مبارزه اقدام  الزم 
را به  موقع انجام دهد. بنابراین بررسی زیست شناسي و تعیین مناسب ترین زمان آسیب پذیري آفت اهمیت دارد و از 

این طریق با تغییر تاریخ کاشت می توان خسارت آفت را کاهش داد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
زمستان گذراني کك بیشتر در کنار پشته هاي مزارع چغندرقند در عمق 10-8 سانتي متري خاك و همچنین 
زیر برگ هاي خشکیده و علف هاي هرز به حالت حشره کامل و بسته به شرایط آب و هوایي زمان ظهور کك هاي 
زمان،  دراین  باشد.  می  اسفند  در  گرمسیر  منطقه  در  و  فروردین  در  معتدل  و  مناطق سردسیر  در  زمستان گذران 
کك ها از پناهگاه هاي زمستانه خارج و به مزارع سبز شده چغندرقند حمله مي کنند. بیشترین جمعیت حشرات کامل 
نسل اول آفت در نیمه تیر مشاهده می شود و بدین ترتیب کشت هاي دیرهنگام آسیب بیشتری می بینند. ارقام در 
تاریخ هاي مختلف کاشت از لحاظ خسارت تفاوتي با هم نشان نمی دهند داشتند. هم چنین با آبیاری در اوایل فصل 

خسارت کك کاهش می یابد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
در هر سه منطقه با تغییر تاریخ کاشت از فروردین به خرداد درصد خسارت به گیاهچه های چغندرقند به دو برابر 
افزایش یافت، بنابراین توصیه می شود با سپري شدن سرماي زمستان، هرچه سریع تر کشت انجام شود. در چنین 
حالتی بوته ها در فروردین و اردیبهشت رشد مناسبی داشته و به علت خشبي بودن برگ ها در زمان اوج فعالیت کك 
)نیمه تیر( دچار خسارت قابل مالحظه اي نخواهند شد. باید مراقب بود در صورت بروز حالت طغیانی و یا افزایش 
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خسارت  صورت،  این  غیر  در  گیرد.  صورت  سمپاشي  توصیه شده  سموم  با  تأخیري  هیچ گونه  بدون  آفت  جمعیت 
جبران ناپذیر و کاشت دوباره مزرعه را درپی خواهد داشت.

عکس/عکس های  شاخص از یافته: 

)الف(

)ب(

)الف( خسارت كک بر روی برگ و )ب( كک در حال تغذيه بر روی برگ
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نام موسسه/پژوهشکده مرکز ملی: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
مناسب ترین روش تولید بذر مادری )الیت( چغندرقند   عنوان: 

یافته منتج از پروژه شماره: 0-100-13-76021            مدت اجراي پروژه: 5 سال 
مجری مسئول: ذبیح اله رنجی                                  رتبه علمی: استادیارپژوهش  

مجریان: بابك کتال، فرشید مطلوبی، مهدی بقایی کیا، کیوان فتوحی، جهانشاه بساطی، محمدرضا میرزایی 
 Mirzaie_1346@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بخشی از بذر موردنیاز کارخانه های قند کشور از منابع داخلی تأمین می شود. روش های متعددی برای تولید بذر 
چغندرقند وجود دارد. جهت تعیین مناسب ترین روش تولید بذر مادری )الیت( چغندرقند، نیاز به مقایسه روش های 
مختلف مستقیم و غیرمستقیم تولید بذر بود. این مطالعه به مدت پنج سال به همین منظور در مناطق مختلف کشور 
با رویکرد کاهش  )فیروزکوه، اردبیل، خوی، کرج، کرمانشاه و میاندوآب( اجرا شد تا بهترین روش تولید بذر الیت 

هزینه های تولید، احصا و معرفی شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
از بین دو روش تولید بذر چغندرقند، روش کشت غیرمستقیم یا سیلوی ریشه نسبت به روش مستقیم )کشت 
درجا( توصیه می شود. همچنین مناطق فیروزکوه و اردبیل به واسطه عملکرد بذر بیشتر نسبت به مناطق خوی، کرج، 

کرمانشاه و میاندوآب برای تولید بذر الیت مناسب تر بودند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار بذر مصرفی در روش کشت مستقیم )درجا( تقریباً سه برابر روش غیرمستقیم 
از ریشچه ها حذف  زیادی  بوته 30 سانتی متر(، مقدار  )فاصله  به دلیل تنك شدید در کشت درجا  )سیلویی( است. 
بوته ها 10-8 سانتی متر منظور می شود. در روش  فاصله  می شوند. در صورتی که در کشت غیرمستقیم )سیلویی(، 
کشت غیرمستقیم، ریشچه های تولیدشده از هر هکتار مزرعه سال اول، برای تولید بذر در سطح حدود 4-3 هکتار 
کافی است. تاریخ کاشت بذر در روش غیرمستقیم و مستقیم به ترتیب خرداد و شهریور است. ازجمله مزایای روش 
کشت غیرمستقیم، امکان ارزیابی خلوص ژنتیکی و کنترل مناسب علف های هرز است. همچنین ریشه های رنگی، 

بدفرم، منشعب و پوسیده قابل رؤیت بوده و حذف می شوند.
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نام موسسه/پژوهشکده مرکز ملی: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: زمان مناسب مصرف کود فسفر در کشت بهاره چغندرقند  

یافته منتج از پروژه شماره: 3-107-1315-77084                    مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: حمید نوشاد                                          رتبه علمی: استادیارپژوهش  

مجریان: جواد گوهری، سعید غالبی 
 hamidnoshad@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مصرف بهینه کودهای فسفردار باعث افزایش کمی و کیفی محصول چغندرقند شده و به دنبال آن افزایش سود 
زارع را به همراه دارد. همچنین از آلودگی محیط زیست و آب های سطحی و زیرزمینی نیز جلوگیری خواهد شد. در 
ارتباط با زمان مصرف کودهای فسفردار، نظرات ارایه شده ضد و نقیض یك دیگر است. اعتقاد بر این است که گیاه 
فسفر کهنه و بومی خاك را به فسفر تازه اضافه شده به خاك ترجیح می دهد. بنابراین، با توجه به تثبیت این عنصر 
توسط ترکیبات خاك از جمله آهك باید بتوان بر اساس شاخص های درست نسبت به مصرف کود فسفردار اقدام و 
حتی االمکان از تثبیت و یا به اصطالح از سنگ شدن آن جلوگیری و راندمان مصرف را افزایش داد. بر این اساس، 
بهترین شاخص همان مشخصات خاك است که سبب می شود در خصوص زمان مصرف فسفر تصمیم درست را اتخاذ کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بهترین زمان مصرف کودهای فسفردار در زراعت چغندر قند و در خاك های با آهك باال و pH قلیایی ـ هم چون 
خاك های اغلب مناطق ایران هم زمان با کشت است. افزایش مواد آلیـ  مثل کودهای حیوانی و بقایای گیاهی همچون 
با pH و آهك باال  کلش گندم و یا چاپر ذرت به خاك ـ فسفر قابل جذب در خاك را افزایش می دهد. در اراضی 
چنان چه کود فسفردار در پاییز سال قبل مصرف شود، فسفر اضافه شده فرصت کافی جهت تشکیل ترکیبات غیرقابل 
جذب را پیدا کرده و از دسترس گیاه خارج شده و یا به عبارتی سنگ می شود. بنابراین، در خاك هایی با این مشخصه 
که کود حیوانی و بقایای گیاهی به آن اضافه نشده است، بهترین زمان مصرف کودهای فسفردار هم زمان با کشت است 
تا فسفر موجود در کود فرصت کافی جهت تشکیل ترکیبات نامحلول پیدا نکرده و یا به عبارتی سنگ نشود و گیاه 
چغندرقند که بیشترین جذب عناصر غذایی را در اول فصل انجام می دهد، بتواند بیشترین بهره را از فسفر اضافه شده 
ببرد و در مجموع راندمان مصرف این کود افزایش یابد. برعکس در اراضی با ماده آلی کاماًل پوسیده بیش از دو درصد 

و pH حدود 6/5 تا 7 مصرف کود فسفردار در پاییز سال قبل پاسخ بهتری می دهد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
مصرف کود بر اساس نتایج آزمون خاك عالوه بر صرفه اقتصادی از طریق مصرف کمتر کود، کاهش هزینه های 
مربوط به خرید و مصرف آن، افزایش کمیت و کیفیت محصول، باعث جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تخریب 

خاك خواهد شد. 
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نام موسسه/پژوهشکده مرکز ملی: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: تعیین بهترین تراکم بوته و آرایش کاشت چغندرقند در سیستم آبیاری بارانی   

یافته منتج از پروژه شماره: 5-107-13-772407                    مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: داریوش طالقانی                                               رتبه علمی: دانشیارپژوهش  

مجریان : ولی اله یوسف آبادی و فرحناز حمدی  
d.taleghani@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از مشکالت اساسی در عدم دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع چغندرقند کشور، عدم وجود تعداد بوته 
کافی در سطح مزرعه است. طبق توصیه های تحقیقاتی تعداد بوته مطلوب در سطح مزرعه حدود 100 هزار بوته در 
هکتار در هنگام برداشت است. در حالیکه نمونه برداری های انجام شده نشان می دهند که غالباً تعداد بوته  مستقر 
شده در سطح مزرعه بسیار کمتر از این مقدار می باشد. نکته مهم دیگر توزیع گیاهان مستقر شده در سطح مزرعه 
می باشد. هرچه توزیع بوته ها یکنواخت تر باشد، عملکرد افزایش خواهد یافت. آرایش کاشت مربع به صورت 30×30 
سانتی متر بهترین شرایط را برای تولید فراهم خواهد ساخت. لیکن اجرای عملیات داشت مثل سمپاشی که نیاز به 
تردد ماشین های کشاورزی در سطح مزرعه دارد و همچنین برداشت محصول، باعث شده اند که فواصل خطوط کاشت 
بیشتر و فاصله بوته روی خط کشت کمتر در نظر گرفته شوند. همچنین سیستم آبیاری نشتی و الزام وجود جوبچه ها 

در سطح مزرعه یکی از دالیل ملحوظ داشتن فاصله خطوط بیشتر به منظور انتقال آب به انتهای مزرعه می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در صورت وجود ماشین آالت الزم در سیستم آبیاری نشتی استفاده از فواصل خطوط کاشت 45 و 50 سانتی 
متر به همراه فاصله 20 سانتی متر بوته ها روی خطوط کشت – تعداد بوته 100 تا 110 هزار بوته در هکتار- به جای 
فاصله ردیف 60 سانتی متر و فاصله بوته 20 سانتی متر-تعداد بوته 83 هزار بوته در هکتار- توصیه می گردد. استفاده 
از سیستم آبیاری بارانی عالوه بر افزایش راندمان آبیاری، امکان اجرای آرایش کاشت مورد نظر را با حذف جوبچه ها 

در سطح مزرعه تسهیل می نماید.
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
استفاده از فواصل خطوط 45 و 50 سانتی متر ببا فاصله بوته روی ردیف 20 سانتی باعث شد که در مقایسه با 
فاصله ردیف کاشت 60 سانتی متر و فاصله بوته روی ردیف 20 سانتی متر عملکرد شکر حدود 20 درصد افزایش یابد.
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نام موسسه/پژوهشکده مرکز ملی: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
اثر مصرف کود دامی بر عملکرد محصول در تناوب گندم- چغندرقند   عنوان: 

یافته منتج از پروژه شماره:2-107-13-79002                  مدت اجراي پروژه: 4 سال 
مجری مسئول: داریوش طالقانی                                             رتبه علمی: دانشیار پژوهش  

مجریان: سعید صادق زاده حمایتی و فرحناز حمدی 
d.taleghani@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمبود ماده آلی خاك یکی از مسائل مبتال به اکثر خاکهای کشور می باشد. از دیر باز اضافه کردن کود دامی به 
خاك، یکی از راهکارهای رفع این مشکل بوده است. چغندرقند گیاهی است که در مقابل مصرف کود دامی عکس 
العمل نشان داده و معموالً کیفیت محصول کاهش شدیدی می یابد. از آنجا که چغندرقند معموالً در تناوب با گندم 
کشت می شود، بررسی تاثیر این نوع از کودها در یك تناوب کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا اثر کود مصرفی 
فیزیکی و  بهبود خصوصیات  و در جهت  و کیفی محصوالت  بر روی عملکرد کمی  زمانی  بایستی در یك دوره  را 

شیمیایی خاك جستجو کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به تاثیر سوء مصرف کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند از مصرف آن قبل از کشت چغندرقند 
باید خودداری شود. اما می توان آن را در مقدار 30 تن به شرط پوسیده بودن نگهداری آن به مدت چندماه در کنار 
مزرعه به صورت توده  قبل از کشت گندم که قرار است بعد از آن چغندرقند کاشته شود، با استفاده از کودپاش های 
مخصوص کود دامی به طور یکنواخت در سطح مزرعه پخش نمود. بعد از آن می توان نسبت به اعمال شخم، سایر 
عملیات آماده سازی زمین و کشت گندم اقدام نمود. بدیهی است پس از برداشت گندم در تابستان سال بعد، عملیات 

آماده سازی زمین چغندرقند در پاییز انجام شده و نسبت به کشت آن در اولین فرصت ممکن در بهار اقدام شود.
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج بدست آمده نشان داد که با مصرف 30 تن کود دامی در تناوب گندم- چغندرقند و قبل از کشت گندم، 
عملکرد دانه و وزن  کل گندم به طور قابل مالحظه ای افزایش یافت. عملکرد دانه گندم از 4/17 تن در هکتار در 
شرایط بدون مصرف کود دامی، به 5/41 تن در هکتار ارتقاء پیدا نمود. در زراعت چغندرقند  پس از گندم، که در آن 
30 تن در هکتار کود دامی مصرف شده بود، عملکرد شکر نسبت به شرایط شاهد افزایش یافت. عملکرد شکر در این 
شرایط 6/73 تن در هکتار و حدود یك تن بیشتر از شرایط بدون مصرف کود دامی بود. نکته قابل توجه آنکه پس از 
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چهار سال در کرتهای ثابت، وزن مخصوص ظاهری خاك در عمق 20-0 سانتی متری خاك از 1/46 گرم بر سانتی 
متر مکعب در تیمار بدون مصرف کوددامی،  به 1/38 گرم بر سانتی متر مکعب در تیمار مصرف 30 تن کود دامی در 

هکتار تقلیل یافت. این امر حاکی از بهبود یافتن خصوصیات خاك زراعی با مصرف کود دامی است.
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موسسه تحقیقات برنج کشور   
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: بررسی تاثیر مصرف سیلیس بر روی رشد و عملکرد برنج

یافته منتج از پروژه شماره:  80018-18-120-2                   مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: الهیار فالح                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش

 a.fallah@areeo.ac.ir، afallah@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به نقش و اهمیتی که عنصر سیلیس در گیاهان دارد، ولی هنوز به عنوان یك عنصر ضروری مورد توجه 
قرار نگرفته و در فرموالسیون استاندارد محلول های غذایی و کودی وجود ندارد، در حالیکه مستندات علمی تاکید بر 
اثر مثبت سیلیس بر رشد تعدادی از محصوالت زراعی از جمله برنج، نیشکر، گندم، خیار و غیره دارد. میزان جذب 
عنصر سیلسیوم توسط گیاه برنج بیشتر از نیتروژن است ولی مصرف کود سیلیکاته در زراعت برنج متداول نیست. 
سیلسیوم برای بعضی از گیاهان عنصر نسبتاً ضروری است. ولی برای برنج یکی از عناصر اساسی و پرنیاز بوده بطوریکه 
در ماده خشك ساقه و برگ برنج به مقدار 10 تا 20 درصد سیلسیوم وجود دارد. هر چند ممکن است کمبود سیلسیوم 
در اراضی شالیزاری شمال کشور وجود نداشته باشد، ولی مصرف کود سیلیکاته باعث بهبود رشد گیاه برنج می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کودهای سیلیکاته گرانوله را معموالً در دو مرحله مصرف می کنند. نصف میزان توصیه شده در زمان تهیه زمین 
به صورت پایه و نصف دیگر در مرحله حداکثر پنجه زنی به صورت سرك مصرف می شود. بسته به میزان سیلسیوم 
کود، نوع خاك و توانایی جذب توسط گیاه برنج، مقدار مصرف بین 250-100 کیلوگرم در هکتار متغیر است. کود 
سیلیکات پتاسیم یا کلسیم در دو مرحله پایه و حداکثر پنجه زنی به میزان 100 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود. 

البته مصرف محلول پاشی کود سیلیکاته در مرحله گلدهی هم رایج هست. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
آزمایش های متعددی نشان داد که مصرف کود سیلیکاته از منابع بیان شده در باال باعث افزایش ارتفاع گیاه، بهبود 
پنجه زنی، افزایش سطح برگ، راست قامتی برگهای گیاه برنج در پوشش گیاهی، افزایش تولید ماده خشك ناشی از 
بهبود فتوسنتز کانوپی و افزایش تحمل گیاه به آفات و بیماریهای مهم برنج بوده و نتیجه باعث بهبود عملکرد برنج 

بین 20-5 درصد می شود.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:
  

 شكل راست: تاثير مصرف سيليس بر رشد گياه برنج                    شكل چپ:مصرف كود سيلسيوم به ميزان 250                 
                                                                                                كيلوگرم در هكتار 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: شرایط بهینه برای کاشت برنج رقم کادوس

یافته منتج از پروژه شماره: 74028-18-118-2                         مدت اجراي پروژه: 7 سال                 
مجری مسئول: حسین رحیم سروش                                          رتبه علمی: استادیار پژوهش         

rahimsouroush@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مقدار واردات برنج بیانگر این واقعیت است که کشورما از نظر تولید شلتوك و برنج به حد خودکفائي نرسیده 
است. بنابراین بکارگیري روش هاي اصالحي به عنوان یکي ازراه هاي افزایش تولید و تامین نیازهاي مصرف-کنندگان 
و  بیماریها  و  آفات  به  پائین، حساسیت  عملکرد  داشتن  علیرغم  کشور  بومي  ارقام  مي باشد.  ویژه اي  اهمیت  داراي 
خوابیدگي داراي کیفیت پخت و خوراك و بازارپسندي بسیار عالي بوده و عمدتاً داراي عطر و طعم مطلوب مي باشند 
و مصرف کنندگان ایراني به مصرف طوالني مدت چنین برنجهاي کیفي عادت کرده اند بطوریکه کیفیت برنج یکي از 
مسائل مهم و با اهمیت در نزد ایرانیان است. بنابراین ضروري است که دراهداف اصالحي برنج عالوه بر عملکرد باال، 
مقاومت به ورس یا خوابیدگي، مقاومت به بیماري ها و آفات، زودرسي و…، به کیفیت پخت و تبدیل و بازارپسندي 

دانه توجه بیشتري مبذول گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
میزان بذر الزم براي کاشت در خزانه براي هر هکتار شالیکاري 60 کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شود. تهیه 
خزانه به روش جوي و پشته اي با استفاده از پوشش نایلوني پیشنهاد می شود. مراقبت های زراعی از خزانه مطابق 
نظر کارشناسی و عرف منطقه انجام شود. زمانیکه نشاها به مرحله 5-4 برگي رسیدند به زمین اصلي منتقل شده 
و به صورت کپه اي شامل 3 تا 4 نشاء درهرکپه و به فواصل 25×25 سانتي متر نشاء کاري شوند. کودهاي شیمیایي 
بهتراست براساس آزمون خاك مصرف گردد. مصرف کودهاي اوره، فسفات آمونیوم و پتاس به ترتیب به میزان 200 
،100 و 100 کیلوگرم در هکتار توصیه مي گردد. بطوریکه 70 درصد کود اوره و تمام کودهاي فسفاته و پتاسه قبل از 
نشاء کاري و 30 درصد باقیمانده اوره در مرحله شروع تشکیل خوشه در ساقه به زمین اصلي داده شود. خوشبختانه 
رقم کادوس نسبت به بیماري بالست مقاوم بوده و هیچگونه نیازي به سمپاشي علیه این بیماري نمي باشد. سایر 
مراقبت های زراعی در زمین اصلی مانند مبارزه با علف های هرز، مبارزه با کرم ساقه خوار برنج بر اساس نتایج تحقیقات 
یابد،  به حداقل کاهش  پنجه زني  آبیاري غرقابی در زمان حداکثر  انجام شود. عمق آب  اجرایی  نظر کارشناسان  و 
بطوریکه خاك حالت اشباع داشته باشد. بهترین زمان قطع آب حدود 10 روز قبل از برداشت و بهترین زمان برداشت 

این رقم وقتي است که 90 تا 95 درصد دانه هاي پرشده برنج به رنگ زرد درآیند.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج نشان داد که رقم کادوس با داشتن 5/5 تا 6 تن درهکتار شلتوك، از ارقام پرمحصول و داراي عملکرد باال 
بوده و باضریب تبدیل حدود 70 درصد و برنج سالم بین 50 تا 52 درصد داراي کیفیت تبدیل مطلوب مي باشد. مقدار 
آمیلوز آن بین 20 تا 25 درصد بوده، بطوریکه درگروه برنج هاي آمیلوز متوسط و داراي کیفیت پخت مطلوب قراردراد. 
این رقم  به علت دارا بودن طول دانه بیشتر از 7 میلي متر از گروه برنج هاي صدري محسوب شده و عالوه بر  داشتن 
خصوصیات زراعي، مرفولوژي، کمي و کیفي مناسب، مقاوم به ورس یا خوابیدگي بوته، مقاوم به بیماري بالست برنج 
است. عمده مناطق کشت این رقم در سالهای اولیه پس از معرفی استان های شمالی و بعد به ترتیب سطح کشت 
استان های فارس، خوزستان و اصفهان بوده است. این رقم هنوز هم در این استان های غیر شمالی کشت می شود. 
مزایای حاصل از کشت این رقم در طی دوره سیزده ساله با احتساب حداقل 65000 هکتار، معادل افزایش تولید 

تقریبی 200 هزار تن شلتوك بوده است.    
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات برنج کشور

عنوان: کشت محصوالت دوم شبدر و کلزا به عنوان دو گیاه مفید و اقتصادی در شالیزارهای شمال کشور 
یافته منتج از پروژه شماره:. 78029-7805-18-120-2            مدت اجراي پروژه:  2 سال

مجری مسئول: مرتضی نصیری                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش
مجري: سید صادق حسینی

 m_nasiri1@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکي از عوامل مؤثر جهت افزایش بهره وري در اراضي شالیزاري استفاده از کشت محصوالت دوم مي باشد. آگاهي 
از اثرات مثبت و یا منفي هر یك از گیاهان بر روي محصول اصلي مي تواند ما را در انتخاب بهترین گیاه به عنوان 
کشت دوم کمك نماید. شبدر گیاه علوفه ای از خانواده بقوالت یا لگومینوزه می باشد که با توجه به قدرت تثبیت 
ازت اتمسفری نقش مهمی در افزایش حاصلخیزی خاك، کاهش مصرف کود شیمیایی اوره در اراضی شالیزار و تامین 
از نظر  اراضی شالیزار داشته و  به عنوان یك گیاه روغنی، سازگاری خوبی در  برای دام خواهد داشت. کلزا  علوفه 
اقتصادی برای بهره بردار دارای اهمیت زیادی است. این گیاه در اراضی شالیزار بندرت به بیماری اسکلروتینا آلوده 
شده و همچنین علف هرز خردل وحشی در کشت کلزا در اراضی شالیزار در حداقل مقدار می باشد. بنابراین کاربرد 
سموم شیمیایی برای کنترل بیماری و علف هرز در اراضی شالیزار ضرورت ندارد. با توجه به پایداری تولید برنج و بهره 
وری مطلوب از اراضی شالیزارهای شمال کشور کشت دو گیاه شبدر و کلزا  به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزار از 

اهمیت زیادی برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بعد از برداشت برنج زمین با گاو آهن بر گردان دار شخم اولیه خورده و بعد از چند روز با روتاري و دیسك خاك ها 
بطور کامل نرم می شوند. کشت شبدر برسیم  از 15 تا 30 شهریور با مقدار بذر 30 کیلوگرم در هکتار و با مصرف 
100 کیلوگرم از کودهای فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم و گیاه کلزا رقم هایوال 401 یا 420 با زمان کشت از 25 
شهریور تا 10 مهر با مصرف کود 300 کیلوگرم اوره، 100 کیلوگرم فسفات آمونیوم و 200 کیلوگرم سولفات پتاسیم 
انجام گیرد. بعد از مرحله رسیدگي هر یك از محصوالت دوم، برداشت می شود.  پس از آن آماده سازي مجدد زمین 

برای نشاءکاري برنج با هر یك از رقم برنجی که کشاورز در برنامه دارد، انجام شده و کشت می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با کشت شبدر در اراضی شالیزار میزان ماده آلی و حاصل خیزی خاك افزایش یافته، میزان تولید علوفه افزایش 
و همچنین میزان مصرف کود شیمیایی اوره کاهش می یابد. با توسعه کشت کلزا در شالیزار تولید روغن در کشور 
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افزایش، میزان واردات روغن کاهش و همچنین میزان کاربرد شیمیایی برای کنترل بیماری اسکلروتینیا و علف هرز 
خردل وحشی در مقایسه با کشت کلزا در زمین های غیر شالیزاری کاهش می یابد. کاشت هر دو گیاه شبدر و کلزا  

با توجه به میزان تولید و هزینه پائین منجر به افزایش درآمد کشاورز برنجکار می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 1: كشت كلم در شاليزار

شكل 2:كشت كلزا در شاليزار

 
شكل 3: كشت شبدر در شاليزار
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: جهت هاي کاشت مناسب )شمال-جنوب یا  شرق-غرب( بـا ماشین نشاءکار برای ارقام بومی و پرمحصول  

یافته منتج از پروژه شماره:11-79-18-100                      مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: مرتضی نصیری                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: سید صادق حسینی 
 m_nasiri1@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به باال بودن هزینة کارگري و افزایش هزینه تولید، استفاده از ماشین هاي نشاءکار برنج یکي از راه حل هاي 
اساسي در کاهش هزینة تولید مي باشد. ارقام برنج با توجه به ارتفاع و تعداد پنجه متفاوت نسبت به جهت کاشت با 
ماشین نشاءکار یا به عبارتی فاصله بین ردیف در ارتباط با جذب نور غیرمستقیم واکنش هاي متفاوتي نشان مي دهند. 
جذب نورکافی نقش مهمی در تولید مواد فتوسنتزی توسط سطح گیاه کانوپی برنج دارد. کشت برنج در جهت شرق 
و غرب منجر به افزایش جذب نور به ویژه نو رهای صبح و عصر توسط برگ های فضای داخلی گیاه شده و در نتیجه 
باعث افزایش میزان تولید در واحد سطح می گردد. افزایش جذب نور عالوه بر افزایش تولید باعث کاهش بیماری 

شیت بالیت یا سوختگی غالف برگ  و افزایش درصد دانه پر و کاهش درصد خرده برنج در مرحله تبدیل می شود 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بذر ها  و  انتخاب  پرمحصول  و  محلی  ارقام  بذرهای  از  زارعین  مزرعه  در  نظر  مورد  یافته  بکارگیری  منظور  به 
می گردد.  بذرپاشي  خاك  حاوی  نشاء  جعبه هاي  داخل  در  )حدود1میلي متر(  اولیه  نمودن  جوانه دار  از   بعد 
جعبه هاي بذرپاشي شده در زیر پالستیك جهت تأمین درجه حرارت مورد نیاز نگهداري شده تا نشاءها آماده انتقال 
به زمین اصلي شوند. مدیریت نهاده های مصرفی برای هر رقم بر اساس توصیه های فنی انجام می گیرد. بعد از اینکه 
گیاهچه های داخل جعبه به رشدکافی )مرحله 3 برگی( رسیدند توسط ماشین نشاکار به مزرعه ای که از قبل آماده 
شده منتقل می شود. برای کاشت با ماشین نشاکار حرکت ماشین نشاکار که تعیین کننده فاصله بین ردیف است در 
یك کرت 3 تا پنج هزار مترمربع به صورت شرق- غرب و در کرت دیگر به صورت شمال- جنوب نشاکاری می گردد. 
سایر مدیریت های مزرعه از قبیل کنترل علف های هرز، آفات و بیماری ها، مصرف کود و مدیریت آبیاری برای هر 
دو جهت کاشت یکنواخت در نظرگرفته می شود. در طول دوره رشد و در مرحله رسیدگی، ویژگی های زراعی مانند 
تعداد پنجه، ارتفاع، عملکرد و آلودگی بوته ها به بیماری شیت بالیت برای هر دو کرت با جهت های کشت متفاوت 

اندازه گیری می شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
کاربرد این یافته منجر به کاهش آلودگی غالف های برگ برنج به بیماری شیت بالیت، افزایش درصد دانه های 
سالم در خوشه، افزایش تولید برنج در واحد سطح و در نهایت افزایش درآمد اقتصادی به ازای هر برای بهره بردار 

می شود.  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان:  زمان مناسب برای خشك کردن و تبدیل شلتوك

یافته منتج از پروژه شماره:  005-81-18-100                    مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول:  علیرضا عالمه                                            رتبه علمي: مربی پژوهش

a.allameh@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در استان های شمالی ایران، در فصل برداشت برنج حجم زیادی از شلتوك بدست می آید که به دالیل مختلف نظیر 
ظرفیت محدود کارخانه های شالیکوبی، شرایط کشاورز و غیره امکان تبدیل همه آنها میسر نمی باشد. به همین خاطر 
بخشی از شلتوك گاه تا چند ماه در انبار گذاشته شده تا زمان تبدیل آن فرا برسد. به دلیل تغییرات دما و رطوبت 
نسبی هوای محیط شلتوك به طور پیوسته در حال جذب و دفع رطوبت از محیط است. این امر باعث ترك برداشتن 
بعضی از دانه ها شده و در طی فرایند تبدیل خرد شدن را به دنبال دارد. خرد شدن برنج از ارزش اقتصادی محصول 
تولیدی کاسته و کشاورز دچار زیان مالی می شود. در عین حال مسایلی نظیر آلودگی به قارچ و بد رنگ شدن نیز 
اتفاق می افتد که هم از قیمت برنج کاسته می شود و هم از نظر سالمتی زیان بار است. به همین خاطر بر روی دو رقم 
هاشمی و خزر آزمایشاتی انجام شد تا درصد برنج سالم آنها در پنج تاریخ زمانی پس از برداشت مشخص شود و زمان 

مناسب برای تبدیل معرفی شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
توصیه می شود که شلتوك رقم هاشمی تا حد امکان در مدت یك ماه پس از برداشت به برنج سفید تبدیل شود. 
در غیر این صورت درصد خرد شدن این رقم افزایش می یابد. در مورد رقم خزر این امکان وجود دارد که عملیات 

تبدیل تا سه ماه هم به تاخیر بیافتد به شرطی که در شرایط مناسب  دما و رطوبت نسبی هوا نگهداری شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه رقم هاشمی در سطح وسیعی از شالیزارهای استان گیالن کشت می شود )در اصل رقم غالب 
استان است( باال بردن درصد برنج سالم حتی به مقدار یك درصد، از نظر وزنی و ارزش ریالی مقدار قابل مالحظه ای 

خواهد شد که این سود هم برای کشاورز و هم برای کارخانجات شالیکوبی چشمگیر است.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: خسارت کرم ساقه خوارنواري برنج روي ارقام مختلف برنج

یافته منتج از پروژه شماره: 09-78-18-100                      مدت اجراي پروژه:3 سال
مجری مسئول: مهردادعمواقلی طبری                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش

Ma_tabari@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شناسایی عوامل کاهش دهنده عملکرد محصول برنج و برآورد خسارت محصول ناشی از تاثیر عوامل زنده و غیر 
زنده زیان آور نقش اساسی در مدیریت و اقتصاد پایدار تولیدبرنج دارد. یکی از عوامل زنده زیان آور مهم در زیست 
بوم شالیزار، کرم ساقه خواربرنج می باشدکه از مرحله خزانه  تا برداشت محصول، بوته هاي برنج را آلوده مي کند. چون 
واکنش گیاه برنج و ارقام مختلف آن در مراحل مختلف رشدی نسبت به تغذیه کرم ساقه خوار برنج متفاوت می باشد، 
لذا تعیین زمان مناسب برای برآورد صحیح خسارت وارده به محصول برنج در مدیریت انبوهی کرم ساقه خوار برنج 

مهم و اساسی می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به دوره رشدی متفاوت ارقام مختلف برنج و شدت خسارت هر نسل آفت در کشت اول برنج )کشت اصلی(، 
بروز میزان آلودگی بوته های برنج در مرحله ی زایشی یکسان نخواهد بود. چنانچه در مرحله زایشی درصد خوشه های 
سفید شده برای ارقام برنج طارم محلی، خزر و نعمت به ترتیب بیش از دو، سه و چهار درصد باشد، کاهش محصول 
معنی دار خواهد بود. لذا با محاسبه میزان کاهش عملکرد و ارزش اقتصادی محصول در سال مورد مطالعه می توان 

ارزیابی نسبتا منطقی از خسارت وارده را تعیین نمود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج حاصل از ترویج یافته های این پروژه به کشاورزان کمك خواهد نمود تا با شناخت و آگاهی بیشتر و نمونه 
برداری صحیح از بوته های برنج در مرحله ی زایشی گیاه برنج، نه تنها از برآورد نادرست و اغراق آمیز میزان خسارت 
محصول برنج جلوگیری می کند، بلکه در مصرف حشره کش ها دقت و صرفه جویی دقیق تری صورت گرفته و از افزایش 

هزینه  ی تولید برنج و آلودگی زیست محیطی ممانعت به عمل می آورد. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته:
  

سمت راست-نمونه برداری در مرحله زايشی از خوشه های سفيد شده

 سمت چپ- ارزيابی خسارت كرم ساقه خوار و حشره كش در مزرعه
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موسسه تحقیقات پنبه کشور   
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: روش های کاهش هم خوارگي در پرورش کرم قوزه پنبه با غذاي مصنوعي 

یافته منتج از پروژه شماره:  016- 80- 24 – 100                              مدت اجراي پروژه: 1 سال 
مجری مسئول: روح اهلل فائز                                                             رتبه علمي: مربی پژوهش

Faez0111@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تولید  با تست حشره کشها،  ارتباط  در  بزرگ  تجاري  از کمپاني هاي  بسیاري  بوسیله  از کلني حشرات  امروزه 
گیاهان  مقاومت  و  ژنتیك  مهندسي  ویروسها،  فرمونها،  )همانند  کنترل محصوالت کشاورزي  در  حشرات جایگزین 
میزبان متداول( استفاده مي شود.. اخیراً بعضي از کمپانیها از پرورش حشرات به روش مصنوعي بعنوان واسطه در 
تولید محصوالت کشاورزي و داروئي از جمله شامل تکنولوژي ترکیبات DNA استفاده مي کنند. بنابراین پر واضح 
است که در پرورش حشرات کیفیت باال از اهمیت خاصي برخوردار است. گونه هاي جنس Helicoverpa از آفات 
کلیه ي پنبه و برخي دیگر از محصوالت زراعي در ایران است که براي کنترل خسارت ناگزیر به استفادة  بیشتر از 
 )Conservation( و حفاظت و حمایت دشمنان طبیعي )Augmentation( سموم مي باشد. تکثیر دشمنان طبیعي
کرم قوزه پنبه، الزاماً روي آفت میزبان امکان پذیر مي باشد و غالباً براي پرورش انبوه حشرة میزبان از محیط غذاي 
مصنوعي استفاده مي گردد. لذا با توجه به زیان اقتصادي هر ساله این آفت به عملکرد پنبه و اهمیت پرورش مصنوعي 
این آفت جهت تولید و تکثیر عوامل مفید بیولوژیکي کنترل کننده آن، این پژوهش را براي یافتن مناسبترین روش 
جهت پرورش آزمایشگاهي آفت با تجهیزات ساده و صرفة اقتصادي انجام دادیم تا با هزینه کم، حداکثر تولید این 

آفت جهت تکثیر عوامل بیولوژیك داشته باشیم..

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
جهت پرورش و نگهداري جمعیت باالي الروها در شرایط آزمایشگاهي جهت پرورش مصنوعی پیشنهاد مي گردد 
که ابتدا الروهای تازه تفریخ شده از تخم را در ظروف یکبار مصرف با ظرفیت پرورش 50 عدد الرو ریز پرورش داده و 
سپس در زمان 8 روز پس از تفریخ تخم ها )تقریباً سن 3 الروي(، بدلیل کاهش هم خواري الروها و جلوگیري از عفونت 

هاي ویروسي و باکتریایی و نیز کپك مواد غذایي در محیط پرورش، الروها بصورت تك الروي پرورش داده شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
از مزایای پرورش مصنوعی Helicoverpa armigera در شرایط آزمایشگاه از روش پرورش تك سلولي یا تك 
الروي در زمان جدا سازي 8 روز پس از تفریخ تخم ها این است که، از هزینه های اضافی و تلف شدن الروها در 
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محیط پرورش مصنوعی جلوگیری می شود. لذا با اعمال این روش مي توان در صورت مهیا بودن مواد و لوازم مورد 
نیاز و همچنین فضاي کافي، حجم باالیی از الروها را پرورش داد و در تکثیر عامل کنترل بیولوژیك استفاده کرد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 

مرحله الروی
 

مرحله ظهور پروانه ها
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 نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: زمان مناسب محلولپاشي با عناصر ریزمغذي و فواصل آبیاري برای بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه

یافته منتج از پروژه شماره: 009- 82-24- 117                       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: عبدالرضا قرنجیکی                                           رتبه علمي: مربی پژوهش

agharanjiki@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گیاه برای تولید محصول به تمام عناصر غذایی ضروری نیاز دارد. کمبود عناصر غذایی در مورد عناصر کم مصرف 
محتمل است زیرا این عناصر اغلب توسط ذرات خاك تثبیت شده و به همین علت به ندرت براي ریشه هاي گیاه 
قابل جذب مي باشد. این وضعیت در شرایط کشور ما بیشتر محتمل است، زیرا در خاکهاي آهکي و خاکهاي داراي 
pH هاي باالتر از حد خنثي که شرایط غالب خاکهاي کشور را تشکیل مي دهد، حاللیت این عناصر آنقدر پایین است 

که غالباً  نیاز غذایي گیاه را برآورده نمي کند. امروزه اکثر محققین عقیده دارند که در بیشتر اراضي کشاورزي دنیا، 
محلولپاشي برگي تقریباً بهترین روش مصرف کودهاي حاوي عناصر کم مصرف است. بین دور و مقدار آب آبیاري و 
وضعیت تغذیه گیاه رابطه مستقیمي وجود دارد. در واقع، گیاهاني که دچار تنش آبي هستند، کارایي و بازده کودهاي 
مصرفي در آنها کمتر از گیاهاني مي باشد که از شرایط رطوبتي مناسبي برخوردارند. از طرف دیگر، گیاهاني که تغذیه 
مناسبي دارند، در برابر تنش آبي مقاومت بیشتري نشان مي دهند. در این آزمایش اثرات محلولپاشی با کود کامل 

میکرو بدون بر و دوره های مختلف آب آبیاری مورد آزمایش قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کود کامل میکرو بدون بور به صورت یکبار محلولپاشی در زمان غنچه دهی تا قبل از شروع گلدهی مورد استفاده 
قرار گیرد. این محلولپاشی همزمان با آبیاری اول صورت گیرد. دور مناسب آب آبیاری 15 روزه توصیه می شود. در 
محلولپاشی رعایت این نکات ضروری است: محلول پاشی با غلظت 3 تا 4 در هزار توصیه می گردد. محلول پاشی باید 
انجام شود. به محلول آماده محلول پاشی، کمی ماده کاهنده کشش  یا نزدیك غروب آفتاب  در هوای خنك صبح 
سطحی )Surfactant( مانند ماده سیتووت )Citowett( یا مایع ظرفشویی با غلظت 2/0 در هزار اضافه شود. هنگام 
محلول پاشی سرعت باد زیاد نباشد. درجه حرارت محیط در هنگام محلو-ل پاشی باید کمتر از 29 درجه سلسیوس باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
- افزایش تولید محصول

- مدیریت مناسب آب آبیاری
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مزرعه پنبه با محلولپاشی شده با عناصر ريزمغذی و فواصل آبياری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات پنبه کشور 
عنوان: روش مناسب کاربرد و نوع کودهاي فسفره در زراعت پنبه

یافته منتج از پروژه شماره: 054 – 80 24 – 24 - 117              مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: عبدالرضا قرنجیکی                                            رتبه علمي: مربی پژوهش

agharanjiki@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کودهاي شیمیایي که امروزه با اسامي گوناگون حاوي یك یا چند عنصر مورد نیاز گیاه به بازار عرضه مي شوند، 
تنوع وسیعي دارند. در این بین، کودهاي فسفره بعد از ازت پرمصرف ترین کودهایي هستند که به طور وسیع مورد 
استفاده کشاورزان قرار مي گیرند. فسفر موجود در این کودها از عناصر اصلي مورد نیاز گیاه بوده و نیز مهمترین عنصر 
در تولید محصول است. از آن جا که امروزه انواع کودهاي فسفره در بازار مصرف عرضه مي گردد، شناسایي و طبقه 
بندي آنها از نظر راندمان و کارایي در گیاه از اهمیت ویژه اي برخوردار مي باشد. هر چندکه پایه اصلي تمام این کودها 
همان عنصر فسفر بوده و بخش عمده ترکیب کودي را تشکیل مي دهد، اما اختالف در سایر اجزاي ترکیب ممکن 
است که کارایي و بازدهي زراعي آنها را تحت تأثیر قرار دهد. کودهاي فسفره عمدتاً به دو صورت پخشي و نواري 
مورد استفاده قرار مي گیرند. با اینکه عقیده کلي بر این است که مصرف نواري کود فسفره مخصوصاً هنگامیکه فسفر 
قابل استفاده خاك کم و مقدار کود مصرفي نیز محدود باشد، مؤثرتر و بهتر از مصرف پخشي آن مي باشد، ولي مزیت 
نسبي این دو روش مصرف نسبت به یکدیگر تابع خصوصیات فیزیکي ـ شیمیایي و بیولوژیکي خاك و به طور خاص 

تابع نوع محصول گزارش شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای مصرف کودهای فسفره به پتانسیل عملکرد مورد انتظار توجه کنید. برای عملکرد باالی 4 تن در هکتار و 
فسفر قابل استفاده متوسط یا کمتر از کودهای فسفره استفاده شود. نوع کود فسفره تاثیری بر عملکرد ندارد. با توجه 
به قیمت پایین کود سوپر فسفات تریپل، مصرف این نوع کود توصیه می شود. در اراضی با کمبود شدید فسفر از روش 

نواری مصرف کود استفاده شود. کودهای فسفره در یك مرحله و هنگام کاشت استفاده گردد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
- افزایش تولید محصول

- صرفه جویی در مصرف کود فسفره
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

 



25۸

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات پنبه کشور 
عنوان: برنامه ریزی آبیاری پنبه با تشت تبخیر

یافته منتج از پروژه شماره:80033 -000-00-24000-117-2             مدت اجراي پروژه: 3 سال
نام مجري مسئول: قربان قربانی نصرآباد                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش 

gh.ghorbani@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
برنامه ریزي صحیح و علمي براي  با توجه به سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان و محدودیت منابع آبي، 
اعمال  با  توان  نیاز مي  آبیاري و میزان آب مورد  با تعیین زمان دقیق  آبیاري ضروري است.  از آب  بهینه  استفاده 
مدیریتهاي صحیح آبیاري عالوه بر صرفه جویي در مصرف آب، هزینه ها را کاهش داده و در مواقع کم آبي استفاده 
بهتر و مؤثرتري از آب موجود نمود. براي تعیین زمان آبیاري روش هاي زیادي وجود دارد که بعضي از آنها ساده و 
بعضي دیگر پیچیده بوده که وسایل اندازه گیري مخصوص و دقت زیادي را مي طلبد. استفاده از داده هاي تشت 
تبخیر یکي از روش هاي کاربردي جهت تعیین زمان آبیاري و مقدار آب آبیاري مي باشد به همین منظورتیمارهاي 
زمان آبیاري پس از 80، 110 و 140 میلي متر تبخیر تجمعي از تشت با مقادیر آب آبیاري 40، 70 و 100 درصد 

تبخیر از تشت بر روی ارقام ساحل و ساي اکرا مورد مقایسه قرار گرفتند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
تبخیر روزانه از تشت تبخیر بصورت روزانه اندازه گیری شده و هر زمان تبخیر تجمعی به 140میلي متر رسید 
زمان شروع آبیاری است. میزان آب آبیاری براساس نتایج بدست آمده به اندازه 40 درصد تبخیر تشت می باشد. برای 

تعیین میزان آب بایستی میزان تبخیر 140 میلیمتر در 40 درصد و ضریب تشت 0/75 ضرب شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج نشان داد که بین تیمارهاي زمان آب آبیاري از نظر عملکرد، وزن قوزه، درصد زودرسي،کارایي مصرف آب، 
درصدکیل، استحکام، کشش و ظرافت اختالف معني دار وجود نداشت، اما از نظر طول الیاف و یکنواختي اختالف 
معني دار وجود داشت. مقدار آب آبیاري تاثیري بر عملکرد، وزن قوزه و خواص کیفي الیاف پنبه نداشت اما از نظر 
زودرسي و کارایي مصرف آب بین تیمارهاي مقدار آب آبیاري اختالف معني دار وجود داشت. عملکرد و کارایي مصرف 
آب در رقم سپید به ترتیب به میزان 7/6 و 9/2 درصد از رقم ساحل بیشتر بود. بین دو رقم پنبه از نظر درصد کیل، 

یکنواختي و ظرافت اختالف معني دار وجود داشت.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

آبياری سيفونی تيمارها

 

تشت تبخير كالس الف
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 نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: تعیین تابع تولید سه رقم پنبه 

یافته منتج از پروژه شماره:80032 -0000-00-240000-100-0         مدت اجراي پروژه: 3 سال
نام مجري مسئول: قربان قربانی نصرآباد                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش 

gh.ghorbani@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
افزایش آب نه تنها باعث  پنبه گیاهي است که به مقدار آب آبیاري واکنش زیادي نشان مي دهد به طوریکه 
افزایش عملکرد، بلکه گاهي اوقات باعث کاهش عملکرد نیز مي گردد. با توجه به کمبود آب در استان هاي گلستان 
و خراسان و لزوم استفاده بهینه از واحد آب مصرفي، الزمست رابطه بین آب مصرفي و عملکرد مشخص شود. به 
همین منظور از سیستم آبیاري باراني کالسیك به شکل Line source در گرگان و کاشمر اجرا گردید. با توجه به 
الگوي مثلثي توزیع آب آبپاشها 6 تیمار آبیاري در طرفین خط باراني و موازي آن بفاصله 2/5 متري در نظرگرفته 
شد. به طوریکه تیمار I1 بیشــترین و تیمار I6کمتــرین میـــزان آب و تیمار I2 به اندازه نیاز آبي، آب دریافـت 
مــي کرد. این آزمایش روی ارقام ساحل، سپید و 312 ـ 818  در گرگان و ارقام ورامین، سیندوز و312 ـ 818 در 

کاشمر استفاده گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
زمینی انتخاب می شود که دارای سیستم آبیاری تحت فشار باشد. یك خط لوله آبیاری بارانی کالسیك به شیر 
آبیاری وصل شده و هر 6 متر روی خط لوله، آبپاش نصب می شود. کشت پنبه عمود بر خط لوله آبیاری بارانی انجام 
می گیرد. نمونه خاك از 3-4 متری خط لوله جهت تعیین زمان و مقدار آب آبیاری گرفته می شود و آبیاری بر 
اساس کمبود رطوبت خاك صورت می گیرد. مبنای آبیاری به اندازه نیاز آبی، تیمار دومی بفاصله 2/5 متری از خط 

لوله می باشد.   

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج آزمایش درگرگان نشان داد که بیشترین عملکرد مربوط به تیمار I3 و رقم سپید بود. بیشترین وزن غوزه 
مربوط به تیمار I3 و زودرس ترین تیمار آبیاري، تیمار آبیاري I6 بود. از نظر آب مصرفي تیمار آبیاري I3 به اندازه  
27 درصدکمتر از نیاز آبي دریافت کرد. یشترین طول الیاف مربوط به تیمار   I1 و I3 بود که اختالف آن با تیمارهاي 
I5 و I6 معني دار بود ولي با سایر تیمارها معني دار نبود و کمترین ظرافت مربوط به تیمار I1 بود که با تیمارهاي 
 I2 و I3 در سال اول و تیمار I2 در سال دوم اختالف معني دار نداشت ولي با تیمارهاي I5 ، I4 و I6 اختالف 
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معني دار داشت. در بین ارقام پنبه درسال اول بیشترین طول الیاف و درصدکیل مربوط به رقم سپید بود و در سال 
 دوم بین دو رقم ساحل و سپید از نظر درصد کیل و طول الیاف اختالف معني دار وجود نداشت اما اختالف آنها با رقم

312 ـ 818  معني دار بود. رقم ساحل داراي کمترین ظرافت در طي دو سال نسبت به دو رقم دیگر بود. نتایج 
آزمایش درکاشمر نیز نشان دادکه بیشترین عملکرد مربوط به تیمارI3 بود که اختالف آن با تیمار I4 معني دار نبود، 
ولي با سایر تیمارها معني دار بود. بین ارقام پنبه از نظر عملکرد اختالف معني دار وجود نداشت. بین تیمارهاي آبیاري 

و ارقام پنبه از نظر وزن غوزه اختالف معني دار وجود نداشت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 
سيستم آبياری بارانی بشكل الين سورس

 

نحوه اندازه گيری آب هر تيمار
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موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کنجاله پالم به عنوان منبع پروتئینی در جیره پروار گوساله

مدت اجرای پروژه: 2 سال یافته منتج از پروژه شماره:80-0210504000-17                
مجری مسئول: اکبر اسدیان                                                        رتبه علمی: استادیار پژوهش

مجری: احمدرضا رنجبری 
Asadian_e@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کنجالـه پالـم از منابـع پروتئینـي ارزان قیمـت جهاني اسـت که بطور متوسـط حـاوي 23 – 14 درصـد پروتئین 
خـام )بـا 50 – 40 درصـد پروتئیـن عبـوري( ، 10 – 8 درصد چربي )کـه بیش از 80 درصد آن از نوع اشـباع بوده(، 
22 – 18 درصـد فیبـر خـام و میـزان 6/7 – 11/7 مـگاژول انـرژي قابل متابولیسـم اسـت. این نوع خـوراك بصورت 
سـنتي )هماننـد سـبوس گنـدم در ایـران(، در صنعـت دامپـروري اروپا بصـورت روزمره مصرف مي شـود. بـه منظور 

شـناخت بیشـتر ایـن نـوع خـوراك و ایجاد تنوع در خـوراك هـاي وارداتي کشـور، این پژوهش انجـام گرفت.   

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
در تهیه کنسانتره  گوساله هاي پرواري مي توان  به راحتي 30 درصد  از این ماده خوراکي را مخلوط کرد.  

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
 ایـن پژوهـش نشـان داد کـه در صـورت اقتصـادي بـودن واردات کنجالـه پالـم مـي تـوان بخوبـي از آن در پروار

 گوسـاله هاي نـر بهـره گیـري کـرد. مصـرف آن تـا 30 درصـد کنسـانتره پـروار امـکان پذیر اسـت و ضریـب تبدیل 
جیـره بـه میـزان 10 درصـد بهبـود و جیـره را اقتصادي مـي کند.   

عکس/عکس های شاخص از یافته:

    
                                     كنجاله پالم                         نمايی از محل اجرای پروژه كاربرد كنجاله پالم  در گوساله ها
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از بوته گوجه فرنگی در تغذیه بزغاله های پرواری

مدت اجرای پروژه: 2  سال   یافته منتج از پروژه شماره: 74-0210206006-01               
مجری مسئول:  امیر ارسالن کمالی                                                رتبه علمی: مربی پژوهش

aakamali52@yahoo.com و  aakamali52@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از جمله منابعي که مي توانند سهم مهمی در تأمین خوراك دام داشته باشند، بقایاي محصوالت کشاورزي هستند 
دام  تغذیه  در  معمول  مواد خوراکي  براي  مناسبي  استفاده صحیح، جایگزین  و در صورت  داشته  باالیي  ارزش  که 
مي باشند. استان بوشهر به دلیل وجود بیش از 2/5 میلیون واحد دامي و حدود 1/5 میلیون هکتار مرتع که بیش از 
نیمي از آنها مراتع فقیر و شور هستند، به شدت در معرض کمبود علوفه قرار دارد. بوته )شاخ و برگ( گوجه فرنگی، 
جبران  راستای  در  مي تواند  آن،  غذایی  ارزش  شناخت  صورت  در  که  است  کشاورزي  محصوالت  بقایاي  جمله  از 
کمبود منابع خوراکی در استان و حتی در کل کشور کمك نماید. در حال حاضر ساالنه بیش از 100 هزار تن بوته 
گوجه فرنگی در استان به دست می آید که پس از برداشت محصول بدون استفاده باقی می ماند. لذا با توجه به لزوم 
شناسایی کامل منابع خوراکی بالقوه استان به عنوان منابع جدید برای تأمین بخشی از کمبود خوراك دام و به دنبال 
آن کاهش هزینه های تغذیه دام در دامداری های استان، این تحقیق به منظور آگاهی از ارزش غذایی بوته گوجه فرنگی 

و استفاده از آن در تغذیه بزغاله های پرواری انجام شد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
1- پس از برداشت محصول گوجه فرنگی، ابتدا باید بوته )شاخ و برگ( موجود در مزرعه جمع آوری شده و خشك شود.

2- بوته های خشك شده توسط خرمنکوب خرد شود و سپس برای نگهداری داخل گونی  ریخته شود.
3- شروع مصرف باید به تدریج باشد تا دام ها به آن عادت نمایند.

4- برای خوش خوراکی، به میزان 15 درصد وزن بوته های خشك شده، به آن مالس اضافه شود.
5- بوته خشك گوجه فرنگی آغشته به مالس را می توان تا 30 درصد به جیره غذایی بزغاله های پرواری اضافه نمود.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- استفاده بهینه از بوته گوجه فرنگی تولیدی در استان که در حال حاضر، پس از برداشت محصول بدون استفاده 

روی زمین باقی می ماند.  
2- کاهش هزینه های تغذیه دام در دامداری های استان به علت پایین بودن قیمت تمام شده بوته گوجه فرنگی 

نسبت به سایر علوفه های موجود در استان.
3- با توجه به قیمت کنونی مواد خوراکی، جایگزین کردن بوته خشك گوجه فرنگی با علوفه در جیره بره های 

پرواری، هزینه هر کیلوگرم جیره را 3000 -2500 ریال کاهش می دهد. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 
عنوان: روش تهیه و  استفاده از باگاس غنی شده با اوره در تغذیه گاومیش های شیرده 

یافته منتج از پروژه شماره:  15-0210106103-73            مدت اجرای پروژه: یك سال
رتبه علمی: مربی پژوهش   مجری مسئول:  محمدرضا مشایخی                                

 mashayekhi2004@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
باگاس یکي از محصوالت فرعي گیاه نیشکر بوده و ارزش غذایی پایینی دارد. استفاده از باگاس بصورت غني نشده 
در تغذیه نشخوارکنندگان بدلیل الیاف زیاد آن و میزان پروتئین خام و قابلیت هضم پایین، محدود مي باشد. جهت 
بهبود ارزش غذایي و استفاده بیشتر از این منبع خوراکي خشبي، مي توان از روشهاي مختلف غني سازي استفاده 
کرد. اوره یك منبع مفید آمونیاك براي غني سازي مواد لیگنوسلولزي و افزایش ارزش غذایي آنهاست و در عین حال 
اوره یك منبع معادل ازت غیر پروتئیني در جیرة نشخوارکنندگان است و موجب افزایش مصرف مواد علوفه اي داراي 
کیفیت پایین مي  .شود این آزمایش جهت بررسی استفاده از باگاس غني شده با اوره به همراه مالس، در جیره غذایي، 

روي میزان و ترکیبات شیر تولیدي گاومیشهاي شیرده، انجام شد.                                                       

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
تهیه محلول اوره: جهت غني سازي به ازاي هر یك هزار کیلوگرم باگاس تازه از مخلوط 25 کیلوگرم کود اوره با 
150 لیتر آب استفاده می شود. باگاس تازه از کشت و صنعت ها تهیه و به محل دامداری منتقل می شود. با گاس را 
بطور یکنواخت در کف سیلو در الیه هایی با قطر تقریبی 10 سانتی متر پهن کرده و توسط آب پاش دستی و یا سم 
پاش محلول اوره روی باگاس پهن شده پاشیده می شود. همین کار برای الیه های بعدی تکرار شده و در نهایت پس 
از اتمام کار روی سیلو با یك الیه پالستیکي پوشانده می شود. مدت زمان سیلو کردن 3 هفته در نظر گرفته می شود.  
هنگام مصرف باگاس غنی شده، مقدار 3 درصد مالس به باگاس غنی شده اضافه شده و با آن مخلوط می شود. به ازای 
هر یك هزار کیلوگرم باگاس غنی شده تازه مقدار 30 کیلوگرم مالس را وزن کرده و با 60 لیتر آب حل کرده و توسط 
آب پاش روی باگاس غنی شده پاشیده شده و با آن مخلوط می شود. بدلیل اینکه ممکن است بوي آمونیاك باعث 
کاهش مصرف خوراك گردد توصیه مي شود باگاس غني شده ای را که مالس به آن افزوده شده است، یك شبانه روز 
  .در هواي آزاد قرار داده، و سپس مصرف کرد مي توان باگاس غني شده با اوره و مالس را به مقدار 23/5 درصد جیره یا 
حدود 3/6 کیلوگرم بر اساس ماده خشك و یا حدود 7/2 کیلوگرم بر اساس وزن تازه سیالژ غنی شده باگاس در جیره 
غذائي گاومیش هاي شیرده استفاده کرد.  جهت عادت پذیری دام به خوراك جدید و جلوگیری از اختالالت گوارشی، 
توصیه می شود طی مدت دو هفته به تدریج باگاس غنی شده را به جیره مصرفی افزوده، تا به مقدار ذکر شده برسد.                                                      
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نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- افزایش مصرف و خوش خوراکی باگاس 

2- استفاده بیشتر از بقایای نیشکر )باگاس( به عنوان یك منبع غذایی ارزان قیمت در جیره غذایی گاومیش

عکس/عکس های شاخص از یافته:

ريختن محلول اوره توسط آب پاش روی باگاس در سيلو           سيلوی پر شده و پوشيده شده توسط اليه پالستيكی
 

           

       سيالژ باگاس غنی شده  با اوره                                    سيالژ باگاس غنی شده پس از اضافه كردن مالس
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 
عنوان: استفاده از سورگوم بومی استان سیستان و بلوچستان در جیره غذایی جوجه های گوشتی

یافته منتج از پروژه مصوب شماره:    05-0210513000-81        مدت اجرای پروژه:   یکسال و 6 ماه
مجری مسئول: علی اصغر جوان                                                 رتبه علمی:  استادیارپژوهش 

مجری: امیرحسین علیزاده قمصری       
amir3279@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
امروزه بخش عمده خوراك طیور دارای منشأ گیاهی بوده و از ذرت و سویا تأمین می شود. با توجه به محدودیت 
کشت این دو گونه گیاهی در ایران هر ساله منابع ارزی هنگفتی جهت واردات این محصوالت از کشور خارج می شود. 
لذا الزم است در این زمینه حداکثر استفاده از منابع جایگزین داخلی صورت گیرد. در این رابطه سورگوم دانه سفید 
بومی از جمله منابعی است که طبق آخرین آمار جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، در سطح 450 هکتار 
از اراضی منطقه با مقدار تولید 3 تن دانه در هکتار و ارزش غذایی مطلوب )95 درصد ارزش غذایی دانه ذرت( کشت 
می شود. با توجه به مقاومت این گیاه به کم آبی، امید است که کشت آن در سال های آینده گسترش یابد. هدف از 
اجرای این پروژه بررسی ارزش غذایی و اثرات جایگزینی سطوح مختلف دانه سورگوم بومی سیستان و بلوچستان به 

جای ذرت بر عمکرد جوجه های گوشتی بود.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
-  برای استفاده از دانه سورگوم سفید معروف به عصایی منطقه سیستان و بلوچستان می توان آن را به میزان 100 

درصد جایگزین دانه ذرت در جیره غذایی جوجه های گوشتی نمود )حداکثر به میزان 65 درصد کل جیره(. 
- به این ترتیب که دانه سورگوم را پس از آسیاب کردن با کنجاله سویا و سایر اجزای جیره مخلوط نموده )به 
صورت دستی یا داخل میکسر به مدت 20 دقیقه( و پس از یکنواخت شدن در اختیار جوجه های گوشتی قرار می گیرد.
- ارزش غذایی این دانه تقریباً معادل ذرت بوده و بر اساس ماده خشك دارای 9/8 درصد پروتئین خام، 2/5 درصد 
الیاف خام، 1/45 درصد خاکستر، 3/2 درصد عصاره اتری، 3812 کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل متابولسیم حقیقی 

)TMEn( و مقدار ناچیز )0/075 درصد( تانن است که از این داده  ها در زمان جیره نویسی می توان استفاده کرد. 

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
جایگزینی کامل )100 درصدی( دانه سورگوم بومی سیستان و بلوچستان به جای ذرت هیچ گونه اثر منفی بر 
صفات تولیدی جوجه های گوشتی از جمله وزن بدن و افزایش وزن روزانه نداشته و از نظر صفات عملکردی مشابه 

ذرت است؛ لذا می توان از آن بدون هیچ محدودیتی به جای ذرت در جیره جوجه های گوشتی استفاده کرد.
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 عکس/عکس های شاخص از یافته: 
 

سورگوم دانه ای بومی مورد استفاده در تغذيه طيور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: اثر ویتامین C در افزایش پرورش نوزاد و تولید عسل در کلني زنبورعسل 

یافته منتج از پروژه شماره: 78-0210400000-05                مدت اجرای پروژه:   2 سال
مجری مسئول: مرحوم سیدداود جواهري                                    رتبه علمی: مربی پژوهش

مجریان: ناصر تاج آبادی و حامد رضائی
ntajabadi@yahoo.com، hrezaei208@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجریان

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ویتامین ها مبحث مهمي را در تغذیه زنبورعسل تشکیل مي دهند و براي رشد و نمو طبیعي نوزادان اهمیت اساسي 
دارند. زنبورعسل مانند تمام جانوران دیگر به ویتامین ها نیازمند است که با سایر مواد مغذي بخصوص پروتئینها در 
تعادل مطلوب باشند. عدم وجود این مواد در غذا منجر به انواع نارسائي ها و بیماریها مي شود و بیشتر کوآنزیمها داراي 
یك ویتامین به عنوان قسمتي از ساختمان خود هستند که بدون شك مسئول ایجاد نقشي ضروري براي ویتامینها 
مي باشند. براساس منابع موجود ویتامین C یك ضرورت غذایي براي بیشتر حشرات تغذیه کننده از منابع گیاهي 
بخصوص زنبورعسل بوده و نقش مهمي را در زندگي زنبوران عسل بالغ و پرورش الروها دارا مي باشد. این ویتامین 
بمقدار کافي در گرده گل تازه وجود دارد ولي با ذخیره شدن آن در شانها و در درجه حرارت کندو به سرعت اکسیده 
شده و از شکل فعال ویتامین )اسید اسکوربیك و اسید دهیدرواسکوربیك( به شکل غیر فعال آن تبدیل شده و مقدار 
آن بتدریح کاهش یافته و از دسترس خارج مي شود بنابراین توصیه مي شود که این ویتامین بصورت دستي در 

جیره هاي غذایي تکمیلي و تحریکي زنبوران عسل اضافه شود.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
از اوایل اسفند تا اواخر فروردین:

1- مقدار 24 گرم ویتامین ث خالص پیشنهادي جهت غني سازي شربت بهاره برای هر کلنی در نظر گرفته شود.
2- با مساعد شدن هوا از اوایل اسفند ماه، ویتامین ث به مدت چهل روز به تعداد هشت بار )هر پنج روز یکبار( و 

هر بار بمقدار 3 گرم در یك لیتر براي هر کندو بصورت محلول در شربت شکر یك به یك استفاده شود.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1. افزایش پرورش نوزاد زنبورعسل و ازدیاد جمعیت، شادابي و فعال شدن کلنیها، فعالیت چراگري بیشتر و رفتار 

دفاعي شدیدتر کلني ها
2. هزینه غني سازي شربت مورد مصرف کلني ها در تغذیه بهاره با مقدار 24 گرم ویتامینC پیشنهادي براي 
هرکلني، در مقابل مزایاي این عمل مخصوصاً افزایش 85 درصدي تولید عسل کلنیهاي مصرف کننده شربت غني 
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شده با این ویتامین نسبت به کلنیهاي گروه شاهد، رقمي ناچیز مي باشد. بنابراین توجیه اقتصادي این عمل کاماًل 
واضح بوده و افزایش دستي ویتامین C بمقدار پیشنهاد شده به تغذیه بهاره کلني ها توصیه می گردد.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

    ظرف هاي حاوي شربت داراي سطوح مختلف ويتامين C خالص      نحوه اضافه كردن ويتامين C به داخل شربت
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گروه تحقیقات اقتصادی ،اجتماعی و ترویجی  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی  
 عنوان:  اصالح نظام بازاریابی سنتی و کاهش ضایعات برنج از طریق تاسیس شرکت سهامي بازرگاني برنج در استان 

           کهگیلویه و بویراحمد 
یافته منتج از پروژه شماره:   009-81-19-116                        مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجری مسئول:   بهروز حسن پور                                            رتبه علمي:  استادیار پژوهش 
beh_hassanpour@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر کشت برنج هفتمین استان کشور است. شالیکاري از دیرباز اهمیت و جایگاه 
بسزایي در بخش کشاورزي این استان داشته  است. بطوري که در سال زراعي 82-1381 این استان با تولید 52206 
تن شلتوك از انواع محلي و اصالح شده بعد از محصول گندم و جو در بین سایر محصوالت کشاورزي استان، مقام 
سوم را از نظر میزان تولید به خود اختصاص داده  است. لذا تولید، تبدیل و فرآوري این محصول به برنج سفید توسط 
شالیکاران و عوامل بازاریابي و توزیع و فروش آن به بازارهاي مصرفي داخل و خارج از استان، از نظر اقتصادکشاورزي 
حائز اهمیت است. هدف عمده این تحقیق، بررسي مشکالت و تنگناهاي نظام بازاریابي فعلي برنج و برآورد ضایعات 
از  استفاده  با  و  بوده  پیمایشي  این مطالعه بصورت  باشد. روش تحقیق در  بازاررساني می  برنج در مراحل مختلف 
نمونه گیري تصادفي طبقه بندي شده از 142 برنجکار در دو منطقه سردسیری و گرمسیری استان مصاحبه و توسط 
پرسشنامه اطالعات جمع آوری گردید. همچنین برای تخمین ضایعات برنج از 43 واحد برنجکوبي نمونه های برنج 

و ضایعات آن اندازه گیری گردید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نتایج این تحقیق نشان داد که تولید محصول بصورت خانوادگي و معیشتي بوده و نحوه برداشت و فرآیند تبدیل با 
دستگاههاي بسیار قدیمي انجام مي گیرد. سهم خریداران محلي و داللها و سلف خران در خرید برنج به ترتیب 42/2، 
21/8 و 15/5 درصد و ضریب هزینه بازاریابي 31 درصد و میزان ناکارآیي در نظام بازاریابي برنج در استان 45/3 
درصد محاسبه گردید. بطور متوسط سهم تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش از قیمت خرده فروشي، به ترتیب 
69، 15/4و 15/6 درصد بوده است. با محاسبه نسبت حاشیه خالص بازاریابي به قیمت خرده فروشي، سهم واسطه ها از 
قیمت خرده فروشي، 15/5 درصد برآورد گردید. همچنین، متوسط حاشیه هاي عمده فروشي، خرده فروشي و بازاریابي 
یك کیلو برنج به ترتیب 760، 770 و 1530 ریال محاسبه شد. بیشترین حاشیه بازاریابي با مقدار 2020 ریال مربوط 
به برنج "چمپا" و کمترین حاشیه بازاریابي با مقدار 1020 ریال مربوط به برنج "گرده" مي باشد. میزان ضایعات کمي 
و کیفي برنج در شرایط موجود نظام بازاررساني، ساالنه بالغ بر 15661/8 تن شلتوك به ارزش 3/23 میلیارد تومان 

به قیمت ثابت سال 1382 است که این میزان خسارت، متوجه بخش کشاورزي استان خواهد شد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
صاحبان  و  برنجکاران  مشارکت  و  دولت  حمایت  با  مي گرددکه  پیشنهاد  تحقیق،  این  یافته هاي  به  توجه  با 
برنجکوبي هاي استان که اکثراً بصورت سنتي عمل مي نمایند، ساختار نظام بازاررساني موجود از طریق تشکیل شرکت 
سهامي بازرگاني برنج به صورت نمودار تغییر یابد. به طوري که ضمن کاهش ضایعات برنج، کلیه عملیات بازاررساني 

از مرحله تولید تا تبدیل و فروش بدست آن انجام گردد و از نفوذ واسطه ها و دالل ها در بازار برنج جلوگیري  شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته
      

  
 

نمودار 1: نمودار سمت راست، مسير سنتی و فعلي بازاررسانی برنج و نمودار
 سمت چپ، مسير پيشنهادي بازاررسانی برنج بعد از اصالح نظام بازاريابی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي : گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی  
عنوان:  افزایش تولید دانه های روغنی در استان کرمان

یافته منتج از پروژه شماره: 83016-0000-01-030000-053-2            مدت اجراي پروژه:2 سال      
مجری مسئول: الدن شفیعی                                                            رتبه علمي: مربی  پژوهش                                                            

مجریان: علی حمزه نژاد و زهرا پورجوپاری
lshafie1351@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کلزا یکی از مهمترین دانه های روغنی می باشد که تقریباً از روغن آن در تمام کشور استفاده می شود. در حال 
حاضر کشت این محصول در اکثر نقاط رایج می باشد و با توسعه کشت این محصول می توان نه تنها نیاز جمعیت 
کشور به روغن خوراکی را در الگوی تغذیه تامین نمود بلکه با توجه به امکانات بالقوه و مزیت های نسبی موجود در 
برخی از مناطق عالوه بر تامین نیاز داخلی حضوری فعال در بازار جهانی نیز داشته باشد. در استان کرمان یکی از 
مسایل اساسی بارندگی می باشد. بنابراین کشت دانه های روغنی که به آب های تابستانه نیاز کمتری داشته باشد حائز 
اهمیت است. گیاه کلزا در مقایسه به سایر زمین های کشاورزی نیاز به آب ندارند. عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی 
موثر بر فرایند تصمیم گیری کشاورزان در کشت و عرضه کلزا برای تدوین و اتخاذ راهکارهای مناسب و توسعه کشت 

دانه های روغنی از اهمیت خاصی برای نظام برنامه ریزی و سیاستگزاری بخش کشاورزی برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با  با ترویج در قالب نشریات ترویجی، کالس های ترویجی، ارتباط     نتایج مطالعه نشان داد که متغیر ارتباط 
مروجین  و بروشور فیلم و عکس سبب افزایش  سطح  مهارت و کارایی فنی کشاورزان شده و تاثیر مهمی بر درصد 
افزایش سطح زیر کاشت دارد. ارتباطات منظم و مداوم مروجین با کشاورزان باعث اطمینان بیشتر و تقویت اعتماد 

به نفس در آنان می شود. 
- پیشنهاد می گردد که در سیاست توسعه کشت این محصول عمدتاً زارعین جوان تر به عنوان گروه-های هدف 
تعیین شده و عالوه بر آن اقدامات الزم برای آشنایی زارعین مسن تر با روش ها و فنون به زراعی کشت کلزا و نیز 

مزیت های درآمدی آن نسبت به سایر محصوالت به عمل آید.
اقدامات  زارعین  مدیریتی  مهارت های  بهبود  در جهت  ترویجی  یافته های  انتقال  با  کشاورزی  مراکز خدمات   -

شایسته ای به عمل آورند.
- به کارگیری کارشناسان مجرب و آشنا به دانش کاشت، داشت و برداشت کلزا  و تدوین نسخه های ترویجی 

مطلوب با قدرت تاثیرگذاری باال بسیار در این زمینه موثر است.
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- باال بردن سطح آگاهی کشاورزان از مزایای بیمه کلزا در ارتباط با عوامل خطر زا و غیر قابل پیش بینی
- ایجاد ساز و کاری مناسب برای ایجاد انگیزه و تشویق زارعین در کشت دانه های روغنی  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
- افزایش سطح آگاهي و مهارت شغلي کلزا کاران

-  افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی 
- کاهش میزان واردات دانه های روغنی

- کاهش مصرف آب

 



27۸

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي : گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی  
عنوان: راهکارهای عملیاتی افزایش کارایی اقتصادی باغات انبه استان هرمزگان

یافته منتج از پروژه شماره:   015-81-19-122          مدت اجراي پروژه:   1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: مهرنوش میرزایی                                رتبه علمي: استادیار پژوهش

mehr_mirza@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 با وجود سطح زیر کشت و قدمت طوالني و ارزش اقتصادي منحصر به فرد میوه انبه، این محصول ارزشمند مورد 
بي توجهي قرارگرفته است. آنچه در باغات انبه جنوب کشور به چشم مي خورد انبوه مشکالتي است که این درخت 
ارزشمند و اقتصادي دارد و به علت کمبود تحقیقات علمي بویژه از دیدگاه اقتصادي باعث رهاشدن باغات انبه و عدم 
رغبت باغداران به توسعه کشت این محصول بوده است لذا با عنایت به شروع برنامه سوم توسعه اقتصادي کشور و 
سیاست وزارت متبوع بر توسعه سطح زیرکشت نباتات گرمسیري به ویژه انبه و بمنظور ایجاد اشتغال در نواحي جنوب 
کشور و بهبود وضع معیشتي جامعه روستایي این مناطق و مهمتر از همه امکان تولید این میوه بمنظور صادرات، لزوم 
اجراي طرحهاي بررسي اقتصادي تولید این محصول کاماًل ضروري به نظر مي رسد. از میان راههاي مختلف افزایش 
تولید و شاید مناسب ترین راه براي تحقق نرخ رشد الزم در بخش کشاورزي بهبود و افزایش کارائي تولید کنندگان 
در این بخش می باشد. تجزیه و تحلیل کارایي مي تواند امکان افزایش تولید را با مجموع مشخصی از منابع و عوامل 

تولید تعیین کند.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه :
ترویجي در زمینه اصول صحیح   – آموزشي  برگزاري کالسهاي  فني،  کارایي  بر عدم  بررسي عوامل مؤثر  با   .1

باغباني انبه و به نژادی آن و استفاده از ارقام خارجی بازار پسند، کارایي فني را افزایش خواهد داد.
2. اصالح باغات قدیمی و اعمال مدیریت صحیح عملیات باغداری باعث افزایش همزمان کارایی فنی و اقتصادی 
می گردد. رعایت اصول بهداشتی در باغات انبه،  باعث می گردد که کارایی فنی باغداران نسبت به آنهایی که مدیریت 
خوبی در باغ اعمال نمی کنند به بیش از 50 درصد افزایش یابد بنابراین دولت می تواند مانند محصول خرما استراتژی 
در منطقه پیاده کند تا اصالح باغات انبه بنحو مطلوب صورت پذیرد،  با دادن تسهیالت اعطایی به باغداران و ترغیب 

آنها به بهینه کردن کشت محصول.
3. انبه هاي بذري مرغوب در منطقه توصیه گردد. هرچه بذر انبه مرغوب تر باشد اعمال مدیریت در باغات بنحو 

مطلوب تری صورت می گیرد.
4. چون هزینه نگهداری باغات انبه در زمانهای کاشت، داشت و برداشت خصوصٌا نیروی کار، آب مصرفی و ماشین 
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آالت باالست، دولت بایستی تصمیمی اتخاذ کند که این نهاده ها بنحو مطلوبی در دسترس بهره برداران قرار گیرد.
5. ارقام انبه ای کشت شود که کمتر دچار سال آوري مي شوند و کاهش محصول را به دنبال دارند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
1. کارایي فني باغداران در استفاده از نهاده هاي موجود در سطح مطلوبی است و پتانسیل باالیي در منطقه وجود 

دارد که این کارایي تا سطح 20 درصد افزایش یابد.
2. کارایي اقتصادي نیمی از بهره برداران باالي 50 درصد است.. 50 درصد بهره برداران عالوه بر استفاده بهینه از 
نهاده ها هزینه ها را نیز به نوعي کاهش داده اند و کارایي اقتصادي را  باال افزایش داده اند باز هم چون اختالف بین 
پایین ترین و باالترین کارایي اقتصادي در حدود 80% است مي توان در منطقه مورد مطالعه کارایي اقتصادي بهره 

برداران را به دو برابر افزایش داد.
3.  کارایي تخصیصي بهره برداران در تخصیص بهینه نهاده ها براي تولید بیشتر نیز بین 11 تا 99 درصد متغیر 
است. بنابر این پتانسیل زیادي نیز در منطقه وجود دارد که با ترویج مسائل به زراعي و به نژادي کارایي تخصیصي 

مصرف نهاده های تولید را نیز تا دو برابر افزایش داد.  



2۸0
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مرکز تحقیقات کرم ابریشم   



2۸2

   

                                                                                                                  
نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی:  مرکز تحقیقات ابریشم کشور                                                                        

عنوان: تعیین حد بحرانی کودهای شیمیایی )N.P.K( برای توتستان های استان گیالن
یافته منتج از پروژه شماره:   760013-27- 118                         مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول:  سید اسماعیل حسینی امام                                   رتبه علمي: محقق 
مجری: رضا صورتی 

 Hossini_omam@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
این طرح بمنظور بهینه کردن مصرف کودهای شیمیایی در بهبود کیفیت و کمیت برگ توت و به  تبع آن افزایش 
حجم سطح در آمد نوغاندار و حفظ محیط زیست انجام گردید. وجود اطالعات پراکنده و کمبود مدلهای زراعتی 
مبتنی بر فرایندهای اکوفیزیولوژیکی رشد گیاه و رعایت نکردن تعادل بین عناصرغذائی اصلی و ریزمغذی ها و افزایش 
نامتناسب کود های شیمیای و عدم استفاده از کودهای آلی، اختالالت  عمده ای در حاصلخیزی خاك های زراعی و 
باغی موجب گردیده است. از طرفی با تغییر کردن نسبت کربن، قدرت حاصلخیزی خاك در عرضه به موقع عناصر 
غذائی توسط خاك در طول دوره رشد و همچنین ظر فیت آب در خاك کاهش یافته و نتیجا"موانعی در راه افزایش 
تولید در واحد سطح ایجاد می نماید. هدف از کشت توت تولید برگ مرغوب، با میزان محصول بیشتر می باشد که 
منجر به افزایش تولید پیله و درآمد نوغانداران می-گردد. متغیرها ترکیبی از کودهای شیمیایی)اوره-فسفات آمونیوم 
و سولفات پتاسیم( با حفظ نسبتهای 4-3-6 بین عناصر N.P.K می باشند. اثر کودهای شیمیایی بر عملکرد غلظت 
عناصر در خاکهای مختلف متفاوت است که مربوط به خصوصیات گوناکون خاك و مقادیر مختلف عناصر غذائی 
موجود در کودها می باشد. با مصرف کودهای شیمیایی در اغلب خاکها در صد عملکرد نسبی مثبت بوده است. نتیجتاً 
حد بحرانی کودهای شیمایی برای توتستانهای مناطق گیالن برای ازت 2/. درصد و فسفر قابل جذب 15 پی پی ام 

و برای پتاس قابل جذب 186 پی پی ام تعیین گردیده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 

جدول حد بحرانی عناصر N.P.K  توتستانهای مناطق مختلف استان گيالن

قابل جذب پتاسPpmقابل جذب فسفرPpmدرصد ازتسال اجراء
15515/5130/.سال  اول
22113/2190/.سال دوم
22316/5238/.سال سوم

215186/.میانگین سه سال



یافته های قابل ترویج سال 1383 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2۸3

در گذشته تصور بر این بود که با افزایش مصرف کودهای شیمیایی عملکرد ارتقاء می یابد درحالیکه نوغانداری 
که نسبتاً یك فعالیت ارگانیك محسوب می شود، با کاهش مصرف کود و مصرف در حد نیاز خاك ضمن صرفه جویی 
در هزینه ها، عملکرد بهینه نیز بدست آید. نوغانداران عزیز توجه داشته باشند که بر اساس جدول فوق میانگین حد 
بحرانی عناصر اصلی خاك برای توتستان های مناطق مختلف گیالن درخصوص نیتروژن 2/. درصد، فسفر قابل جذب 
15 پی پی ام و برای پتاس قابل جذب 186 پی پی ام تعیین گردیده است. لذا همه ساله می توانند برای پایش خاك 
توتستان های خود و اطالع از وضعیت حاصل خیزی آن و تعیین حد بحرانی اقدام به نمونه برداری از خاك نمایند. 
بدیهی است در صورت پاشش کودهای شیمیایی بیش از حد نیاز مطابق تعیین حد بحرانی فوق، کود اضافه جذب 

خاك نمی گردد لذا بالاستفاده شده ضمن آلودگی محیط زیست، هزینه های تولید را نیز بیشتر می نماید. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
اجرای کارگاه های موردی و کالس های آموزشی و  ترویجی در سطوح کارشناسی و بهره برداران جهت توجیه این 
موضوع که مصرف بیش از اندازه کود شیمیایی نه تنها جذب نشده و عملکرد را بهبود نمی بخشد بلکه هزینه های 

تولید را افزایش داده وانگهی باعث آلودگی محیط زیست ، اهمیت دو چندان دارد.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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