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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 ــور انتقال یافته ه 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 1392گــردآوري 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 هفتمیــن ســري از ایــن مجموعــه هــا، حاصــل تــالش بخشــي از فعالیت هــای محققــان 
در ســطح مؤسسات/پژوهشــکده ها / مراکــز تحقیقاتــي تابعــه وابسته ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاوزي مــي 
باشــد کــه گــزارش نهایــي پــروژه هــاي تحقیقاتــي ایشــان در ســال 1384 شــماره فروســت اخــذ نمــوده انــد. ادامــه ایــن 
ــي در ســال هــاي  ــروژه هــاي تحقیقات ــي پ ــج از گــزارش هــاي نهای ــج منت ــل تروی ــه هــاي قاب ــد و جمــع آوري یافت رون
آینــده، مجموعــه هــاي ذي قیمتــي را در اختیــار قــرار خواهــد داد کــه کمــك شــایان توجهــي بــه حــل مشــکالت بخــش 
مــي نمایــد. از طــرف دیگــر انتشــار ایــن مجموعــه محققــان را بــرآن مــي ســازد کــه فعالیــت هــاي خــود را بیشــتر بــر 
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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تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در مـورد محصـوالت کشـاورزي و بخصـوص گلهـاي زینتـي رفع مشـکالت پس از برداشـت ماننـد افزایش مدت 
نگهـداري و کاهـش هزینه هـاي آن از اهمیـت خاصـي برخـوردار اسـت. در گلـکاري معمـوالً با در نظـر گرفتن نقش 
مطلـق کیفیـت محصـول، آشـنایي دقیق بـا نقش تمامـي عوامل مؤثـر در کیفیت محصـول و راههاي حفـظ کیفیت 
بـراي مـدت طوالنـي تـر از اهمیـت خاصـي برخـوردار اسـت. بطوریکـه عـدم توجه بـه این دو مهـم مي توانـد نوعي 
اتـالف سـرمایه و نیـروي کار بـه حسـاب آیـد. بنابرایـن بدیهي اسـت کـه در گلهاي شـاخه بریـده با در نظـر گرفتن 
هزینـه هـاي بـاالي تولیـد و حساسـیت زیـاد محصـول بـه شـرایط انبـارداري، به حداقـل رسـاندن ضایعـات پس از 
برداشـت بسـیار مهم اسـت. در این مطالعه با هدف بررسـي تأثیر برخي تیمارهاي شـیمیایي روي طول عمر گلهاي 
شـاخه بریـده میخـك رقـم بلژیکـی و رز رقـم ایلونـا، افزایش طـول عمر پس از برداشـت گلهـا بمنظور دسـتیابي به 
بازارهـاي جهانـي گسـترده تـر و جایگزین نمودن مواد شـیمیایي سـالم تـر از نظر زیسـت محیطي، تأثیـر چند ماده 
شـیمیایي مـورد بررسـي قـرار گرفـت تا در صـورت امکان بتـوان از مـوادي اقتصادي تر ، فراوانتر و سـالمتر اسـتفاده 
نمود.لـذا باتوجـه بـه میـزان اثـر بخشـی تیمارهـا و هزینه انجـام هر تیمـار، مقایسـات اقتصادی نیـز بین آنهـا انجام 

گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بعـد از برداشـت گلهـاي شـاخه بریده و قـرار دادن آنهـا در آب یا محلول نگهـداری، میکروارگانیسـم هایي که در 
محلـول نگهـداری گل رشـد مي کنند شـامل باکتریهـا، مخمرها و قارچها مي باشـند و فعالیت آنهـا در محلول باعث 
مسـدود شـدن آوندهـاي گل مـي گـردد. گاهـي نیـز اتیلن یا مواد سـمی تولیـد مي نمایند کـه پیري گل را تسـریع 
مـي کنـد. از سـوی دیگـر اغلـب مـواد کنتـرل کننـده باکتریها سـمی بـوده و یا بـرای محیط زیسـت مضر هسـتند، 
ولـی برخـي مـواد نظیـر ترکیبـات مس مانع از رشــد باکــتریها در محلول مي شـوند. برای این منظـور نیترات مس 
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بـه میـزان 0/5 گـرم در لیتـر و یـا سـولفات مـس به مقـدار 0/4 گرم در لیتـر داخل آب مناسـب برای نگهـداری گل 
حـل شـده و سـپس گلهـا بمـدت سـه سـاعت در آن قرار داده می شـوند. بعد از سـه سـاعت گلها از محلـول خارج و 
هماننـد شـرایط عـادی داخـل آب معمولـی نگهـداری می شـوند. بهتر اسـت گلهـا بعد از برداشـت داخل سـردخانه 
و در دمـای حداکثـر 4 درجـه سلسـیوس نگهـداری شـوند. درصـورت تصمیـم بـه نگهـداری گل بصـورت دائمی در 

محلـول ترکیبـات مـس بایـد غلظـت محلول بـه نصف تا یك سـوم غلظـت ذکر شـده کاهش داده شـود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 400 ppm 500 و سـولفات مـس ppm نتایـج ایـن یافتـه نشـان داد که ترکیبـات مس بویژه تیمـار نیترات مس
بیشـترین تأثیـر را در مانـدگاری گل میخـك و حفـظ کیفیت آن داشـتند و از سـوی دیگـر با در نظـر گرفتن میزان 
ضایعـات گل و همچنیـن هزینـه هـای اجـرای تیمـار ایـن دو ترکیـب اقتصـادی تریـن تیمارهـای پـس از برداشـت 
بـرای نگهـداری گل میخـك بودنـد. در ایـن یافتـه مـدت نگهـداری گل از 11 روز در تیمار شـاهد یعنـی مصرف آب 
خالـص بـه بیـش از 16 روز بـا اسـتفاده از ایـن دو ترکیـب افزایـش نشـان داد. یعنی مـدت نگهـداری گل نزدیك به 

50 درصـد افزایـش یافت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مقايسه كيفيت گلها در تيمارهای سولفات مس و نيترات مس با شاهد )آب( در روز دوازدهم پس از برداشت گل



12

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
عنوان: تنظیم کننده هاي رشد و غلظت مناسب ساکارز برای ریزازدیادي گیاه سوسن چلچراغ و فصل مناسب برداشت آن

یافته منتج از پروژه شماره: 2-121-300000-00-0000-81019          مدت اجراي پروژه: 2/5 سال
مجری مسئول:پژمان آزادی                                                                   رتبه علمي: استادیارپژوهش 

azadip22@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
لیلیـوم یکـي از گلهـاي پیـازی مهـم بـوده و اکنـون بـه صورت گسـترده در بـازار جهاني گل اسـتفاده مي شـود. 
ایـن گل در سـال 2016 بـا ارزش 161 میلیـون یـورو در رده چهـارم گل هـای شـاخ بریده بـازار آلسـمیر هلند بوده 
اسـت. ایـن جنـس داراي 120 گونـه  بـوده کـه در نقـاط مختلف دنیا پراکنـده اند. سوسـن )Lilium( یکـی از 220 
جنـس متعلـق بـه خانـواده Liliaceae و تـك لپـه اسـت. این جنس در ایـران دارای یـك گونه بنام سوسـن چلچراغ 
)Lilim ledebourii( اسـت کـه در گیـالن، مازنـدران و  اردبیـل مـی روید. سوسـن چلچـراغ یکـی از گیاهان خودرو 
بومـی ایـران اسـت کـه نسـل آن در خطـر انقراض اسـت و پتانسـیل بسـیار باالیـی را به عنـوان یك گل بسـیار زیبا 

بـرای عرضـه به بـازار گل ایران و جهـان دارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- پیازچـه هـای سوسـن چلچـراغ برای نگهـداری تا زمان کشـت در پیت خیس شـده قرار داده شـده و در دمای 

چهار درجه سلسـیوس نگهداری شـوند. 
- بـرای آمـاده سـازی نمونـه هـا و ضدعفونی سـطحی، ابتدا فلسـهای خارجی جدا شـده و از فلسـهای میانی پیاز 

برای ضدعفونی و کشـت اسـتفاده شود.
- ابتـدا ریـز نمونـه هـا پـس از قـرار گرفتـن در زیـر آب جاری بـه همراه مایع ظرفشـویی بـه مـدت 30 دقیقه و 
طـی یـك مرحلـه اسـتریل مقدماتی شـامل غوطـه وری در الکل 70% بـه مدت 30 ثانیـه یکبار با آب مقطر اسـتریل 
شسـته شـده و در آخـر در 2% هیپوکلریـت سـدیم بـه مـدت 30 دقیقه قرار داده می شـوند پس از طـی کردن زمان 

الزم بـا آب مقطـر اسـتریل در 2 مرحلـه 5 و 10 دقیقه ای شسـته می شـوند.
- پـس از طـی مرحلـه ضـد عفونی سـطحی،قطعات مختلف فلـس در اندازه های 1×1 سـانتی متری بریده شـده 

و از سـطح پشتی-شـکمی در سـطح محیط قرار گرفتند. 
- کشـت قطعـات فلـس جهـت القاء پیازچـه زایی در لوله آزمایش به میزان 13 سـی سـی و در هـر لوله آزمایش 

یك نمونه کشـت شوند.
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- شرایط دمایی برای همه مراحل و تیمارها یکسان و شامل دمای 1±24 درجه سلسیوس بوده و از نظرشرایط 
محیطی تیمارها در شرایط 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی قرار داده شوند، به جز جنین زایی که در مرحله 

اول تیمارها در تاریکی مطلق به مدت 10 روز قرارداده شوند. 
پروتکل ریزازدیادی: 

پروتکل ریزازدیادی در فصل های مختلف برداشت تهیه شد. کشت درون شیشه ای فلس این گونه با استفاده از 
پیازهای سه فصل برداشت )بهار، تابستان، زمستان( انجام شد. بین تیمارهای گوناگون بررسی شده، محیط MS دارای 
mg/l NAA 0.1 و mg/l BA 0.1 و 6% ساکارز در همه فصول برداشت نسبت به دیگر تیمارها بهتر بود. بهترین نتایج 

را برای وزن تر پیازچه ها، پارامترهای ریشه زایی و میزان بقای نمونه ها پس از انتقال به گلخانه از پیازهای برداشت 
شده در اوایل زمستان بدست آوردند و پیازهای برداشت شده در تابستان باالترین تعداد پیازچه را در هر ریزنمونه 
  4برای 2 تا 8 هفته به فاصله 2 هفته قرار 

oCتولید کردند. پیازچه ها در انتهای دوره کشت تحت تأثیر تیمار سرمایی
گرفتند و پس از آن به مخلوطی از شن، خاک برگ و پیت ماس )V/V 1:1:1( منتقل شدند. 

mg/l NAA 0.5 و 3% ساکارز  و   0.5 mg/l BA دارای  با 83.3% در محیط  پیازچه  بیشترین درصد تشکیل 
مشاهده شد. بیشترین تعداد پیازچه ها )5.41( بر روی محیط دارای mg/l BA 0.1 و mg/l NAA 0.1 و 3% ساکارز 
تنظیم  وجود  داد.  کاهش  ریزنمونه  هر  در  را  پیازچه ها  تعداد  ساکارز   )%9( غلظت  باالترین  همچنین  آمد.  بدست 
 mg کننده های رشد بطور معنی داری رشد پیازچه ها در مقایسه با شاهد افزایش داد. بیشترین وزن تر پیازچه ها با
237 در محیط MS دارای mg/l BA 0.1 و mg/l NAA 0.1 حاوی 6% ساکارز بدست آمد. محیط حاوی  NAA و 
BA تأثیر معنی داری در درصد تشکیل پیازچه نداشتند در حالیکه اثر ساکارز معنی دار بود. همه محیط های دارای 

3% ساکارز منجر به تشکیل 100% پیازچه شدند که مشابهاً در محیط دارای mg/l BA 0.1 و mg/l NAA 0.1 با %6 
ساکارز هم تشکیل 100% پیازچه مشاهده شد. بیشترین تعداد پیازچه ها )14.8( در همان محیط بدست آمد. ترکیب 

mg/l NAA + 0.5 mg/l BA 0.5 با 6% ساکارز منجر به بیشترین وزن تر پیازچه ها )74.3( شد.

انتقال به خاک 
ذیل شرح  به  خاکی  ترکیبات  می شوند.  خاک  وارد  نظر  مورد  سرمایی  تیمارهای  کردن  طی  از  پس   پیازچه ها 

 می باشد
پیت، ماسه، خاک برگ،خاک چای )1:1:1:1(

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با این روش امکان تکثیر انبوه این گیاه بسیار مهم و در حال انقراض وجود دارد. این پروتکل می تواند از سوی 

سازمان حفاظت محیط زیست مورد بهره برداری قرار گیرد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
با این روش امکان تکثیر انبوه این گیاه بسیار مهم و در حال انقراض وجود دارد. این پروتکل می تواند از سوی 

سازمان حفاظت محیط زیست مورد بهره برداری قرار گیرد.
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گياه سوسن چلچراغ

تأثير محيط MS دارای mg/l BA 0.5 و mg/l NAA 0.5 همراه با )c( %6 )b( %3 )a( 9% ساكارز در ريزازديادی 
Lilium ledebourii )Baker( Boiss بعد از 16 هفته كشت

سازگاری گیاهچه های کشت بافتی در شرایط گلخانه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
  Orius spp. (Hem.: Anthocoridae(عنوان : مدیریت کنترل تریپس روی میخك گلخانه ای با کاربرد سن شکارگر

در قالب یك برنامه مدیریت تلفیقي 
یافته منتج از پروژه شماره:03-76-11- 100                 مدت اجراي پروژه:  5 سال 
مجری مسئول: سید حسن ملکشی                               رتبه علمي:  استادیار پژوهش 

مجریان: عباسعلی نصرالهی، اصغر حسینی نیا و محمد مشهدی جعفرلو 
m.malkashi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 Frankliniella occidentalis (Pergande( یکی از مهمترین آفات میخك تریپس پیاز می باشد تریپس غربي
تریپس پیاز Thrips tabaci Lindeman جزء آفات مهم محصوالت گلخانه اي دنیا و همچنین ناقل بیماري ویروسي 
Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) مي باشند)Deligeorgidis،2002). تریپس پیاز T. tabaci به همراه تریپس 

هاي  Frankliniella sp. nr. Helionthi و Thrips sp. nr. hawaiensis  به گیاهان زینتي، همچون رز، میخك، 
گالیول، آنتوریوم و … در محالت و ورامین خسارت جدي وارد مي کند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج روز 21 نشان داد که دلتامترین و فن پروپاترین به ترتیب با تلفات 96/45 و 93/93 درصد بیشترین تلفات 
با %80/47،  با 87/31%، رهاسازي )8 سن در متر مربع(  بوته(  با 90/52%، رهاسازي )3 سن در  ایمیداکلوپرید  و 
کارت چسبنده زرد با 69/84% و کارت چسبنده آبي با 63/51% به ترتیب در گروه هاي بعدي قرار دارند. طبق نتایج 
سال1382 تیمار تلفیقي با 90/22% مؤثرتر از تیمار بیولوژیك با 81/07%  و تیمار شیمیایي با 70/5% تلفات تریپس 
بود. در آزمایش تحقیقي- ترویجي سال هاي 1384 و 1385 در گلخانه میخك خاکي با روش رهاسازي سن یك 
هفته پس از سمپاشي تعداد تریپس به 0/4 تریپس در گل و در گلخانه میخك هیدروپونیك به 0/25 تریپس در گل 
کاهش یافت که زیر سطح زیان اقتصادي مي باشد. بنابر این در این طرح در روش کنترل تلفیقي در صورت مداومت 
رهاسازي دیگر احتیاجي به سمپاشي نیست و در دراز مدت هزینه سمپاشی کاهش پیدا مي کند لذا با مدیریت صحیح 

مي توان هزینه هاي تولید از جمله هزینه هاي سمپاشي را به طور قابل مالحظه اي کاهش داد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با استفداه از سن  شکارگر بدون استفاده از سموم مخرب شیمیایی می توان این آفت را کنترل نمود و با استفاده 
در چند گلخانه از کشاورزان این امر به خوبی بیان شد. البته شرکت های دانش بنیان با حمایت دولت نیاز است تا با 

روش های زیست محیطی مناسب این پروژه اقدام نمایند.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

Orius albidipennis )Reuter( تصويرچپ- سن شكارگر  Thrips tabaci Lindeman تصوير راست- تريپس پياز
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
عنوان: جایگزیني پیت با مواد آلي مختلف در بسترهاي کشت گیاهان گلداني پتوس و دیفن باخیا و مقایسه اقتصادي آن

یافته منتج از پروژه شماره:79007 ـ )19ـ15ـ12( ـ121                       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید محمد بني جمالي                                                رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: محمد رضا شفیعی، علی کالیی
smbanijamali@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یك بستر خوب گلداني بایستي توانائي حفظ و تأمین آب و مواد غذائي، تهویه، و استقرار ریشه گیاه را داشته 
باشد. عواملي چند از جمله هزینه ،  وزن مخصوص و سهولت دسترسي به این مواد نیز باید مورد نظر گرفته شود. با 
عنایت به اینکه پیت یك منبع غیر قابل تجدید شونده و محدود بوده و روزي منابع آن به اتمام خواهد رسید، لذا با 
افزایش تقاضا، کمیابي و گراني و همچنین وارداتي و ارز بر بودن این ماده براي کشور ما، تحقیق در جهت جایگزیني 

آن با مواد کیفیت باال و قیمت پایین را توجیه مي نماید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
دو فرمول عمومی بستر گیاهان گلداني شامل F1 )فرمول اول(: یك قسمت )نوع ماده آلي( + یك قسمت )ورمي 
کولیت( و  F2 )فرمول دوم(: یك قسمت )پرلیت( + 2 قسمت )نوع ماده آلي( + 2 قسمت )ورمیکولیت( بود. به منظور 
بررسي و مقایسه اقتصادي نتایج به دست آمده در آزمایش از روش منفعت به هزینه و نیز محاسبه برخي شاخص 

هاي بهره وري هزینه و مرغوبیت محصول استفاده گردید.
نتایج اندازه گیري دمای توده هاي کمپوست شده در سال اول نشان داد که مدت زمان حدوداً 90 روز جهت 
پوسیدن این مواد آلي در شرایط مطلوب مناسب است. در مورد دیفن باخیا نتایج  نشان داد  ترکیب آلي شماره 4 
)ترکیب ضایعات چاي )2قسمت( + خاک اره صنوبر از منطقه محالت )یك قسمت(( در  فرمول اول )F1( مناسبترین 
عوامل رشد گیاه را داشته و باعث برتري آماري معني دار نسبت به پیت و دیگر  تیمارهاي ماده آلي گردید. در باره 
پتوس ترکیب آلي شماره 2 )ضایعات کارخانه  چاي شمال ایران( در فرمول دوم )F2( نسبت به پیت و سایر تیمارهاي 

مواد آلي برتري معني دار آماري داشت. 
 



1۸

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مواد و ضایعات آلي کمپوست شده داخلي مي توانند جایگزین پیت در بستر بعضی از گیاهان گلدانی گردند که 
عالوه بر جلوگیري از خروج ارز از کشور و هزینه کمتر تولیدات داخلی مي توان در امر صادرات از آنها استفاده نمود.

عکس/عکس هاي شاخص یافته: 

1( انواع تركيبات كمپوست شده بستر جايگزين پيت آماده شده در آزمايش در مرحله قبل از كاشت ديفن باخيا. 

2( برتری رشد ديفن باخيا در تركيب آلي شماره 4 [شامل: تركيب ضايعات چاي )2قسمت( + خاك اره صنوبر )يك 
)F1( در فرمول اول )قسمت(] )سمت چپ تصوير( در مقايسه با بستر شاهد پيت)سمت راست تصوير
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20

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده سبزی و صیفی
عنــوان:  کاربــرد تــوأم نیــم تونــل و خاکپــوش  هــاي پلــي اتیلــن و مناســب  تریــن زمــان کاشــت خیــار هــوای 

آزاد بهــاره
مدت اجرای پروژه: 2 سال یافته منتج از طرح شماره:  81286 - 12 - 103      

رتبه علمی: استادیار پژوهش   مجری مسئول: علی فرهادی     
farhadi_siv@yahoo.com:آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ــه و هــوای آزاد کشــت مــي شــود. تقریبــاً در  ــواده کدوئیــان اســت کــه در گلخان خیــار یکــي از گیاهــان خان
تمــام فصــول ســال در میــوه فروشــی  هــا خیــار عرضــه می شــود زیــرا ســرانه مصــرف آن در ایــران طــی ســالیان 
اخیــر فزونــی یافتــه اســت لــذا اعمــال روش  هــای مناســب در افزایــش عملکــرد و تــداوم تولیــد در اقتصــاد خانــواده 
بهــره  بــردار موثــر خواهــد بــود. درجــه حــرارت خــاک و هــوا مــی توانــد عاملــی بــرای ســرعت بخشــیدن بــه جوانــه 
زدن بــذور وتولیــد محصــول پیــش رس باشــد. بــا تغییــر تاریــخ کاشــت، اثــر درجــه حــرارت مــی  توانــد بوضــوح 
مشــخص گــردد. بــرای خنثــی کــردن اثــرات دماهــای پاییــن کــه منجــر بــه ســرمازدگی و حتــی در بعضــی ســال 
ــوان  ــه عن ــن ب ــي اتیل ــاي پل ــچ ه ــا مال ــا ب ــم تونله ــي همچــون نی ــرد روش های ــخ زدگــی مــی  شــوند کارب ــا ی  ه
پوشــش خــاک ســبب کنتــرل و افزایــش دمــا شــده و منجــر بــه زودباردهــي و رســیدن بــه ســود بیشــتر محصــول 

تحــت کشــت مــي گــردد.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کارگیری: 
چهــار تاریــخ کاشــت )پانزدهــم و ســي ام بهمــن، پانزدهــم و پایــان اســفند مــاه( و ســه ســطح پوشــش خــاک 
نیــم تونــل بــا خاکپــوش مشــکي، نیــم تونــل بــا خاکپــوش شــفاف و نیــم تونــل بــدون خاکپــوش )شــاهد(  طــی 
دو ســال بــرای محصــول خیــار هــوای آزاد اجــرا گردید.پــس از تســطیح پشــته هــا و دیــواره هــاي آن،  ورقــه هــاي 
مالــچ پالســتیکي مشــکي و شــفاف در بســتر کشــت پهــن شــدند بــه نحــوي کــه نیــم متــر از ســطح پشــته هــا 
و تمــام دیــواره  پشــته و کــف جــوي را پوشــش دادنــد در ایــن صــورت آب از روي پالســتیك جریــان داشــته و 
ــود، آب نفــوذ عمقــي مــي  نمــود. بعــد از  ــه شــده ب ــز کــه در ســطح پالســتیك تعبی ــه توســط ســوراخ هاي ری ب
اتمــام کشــت،  مفتــول  هــاي نیــم دایــره بــه طــول 2 متــر روي جــوي هــا نصــب کــرده و بــا ســیم نــازک مفتــول 
 هــا در ســه نقطــه بــه همدیگــر متصــل شــدند. ســپس پالســتیك شــفاف روي آن قــرار داده و لبــه آن زیــر خــاک 
قــرار گرفــت. برایــن اســاس نیــم تونــل  هــا بــر پــا شــدند و هــر تاریــخ کشــت بــه همیــن طریــق اجــرا شــد. نیــم 
تونــل  هــا تــا پایــان فروردیــن مــاه روي بســتر بودنــد، امــا از اوایــل فروردیــن بــه مــرور هوادهــي و عملیــات مقــاوم 
ســازي بوتــه هــا صــورت گرفــت و اوایــل اردیبهشــت از روي بســتر حــذف شــدند، ولــي مالــچ هــا تــا پایــان دوره 
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برداشــت باقــي ماندنــد.
جوانــه زدن بــذور در کشــت اواســط بهمــن در شــرایط اصفهــان بــه دلیــل ســرد بــودن هــوا بــا تأخیــر )11 روز( 
انجــام شــد. بــا نزدیــك شــدن بــه پایــان فصــل و گــرم شــدن هــوا گیاهچــه هــا ســریعتر ظاهــر شــدند )7/5 روز(. 
تاریــخ کاشــت دوم )پایــان بهمــن مــاه( بیشــترین میــزان محصــول پیــش رس را تولیــد نمــود. مالــچ پلــي اتیلــن 
شــفاف بــا نیــم تونــل و تاریــخ کاشــت پایــان بهمــن و نیمــه اســفند مؤثرتریــن تیمــار در پیــش رســی و عملکــرد 
کل شــناخته شــد. مهمتریــن ویژگــي کاربــرد مالــچ در بســتر نیــم تونــل افزایــش عملکــرد اســت کــه نــه تنهــا 
هزینــه خریــد و کاربــرد پالســتیك را جبــران مي-نمایــد، بلکــه ارزش افــزوده خوبــي بــراي زارعیــن در بــر دارد. بــا 
بکارگیــري توأمــان نیــم تونــل و مالــچ هــاي پلــي  اتیلــن نــه تنهــا موجــب افزایــش عملکــرد و پیــش رســي محصول 
مــي  گــردد، بلکــه تحــت مالــچ  هــاي پلــي اتیلــن علــف هــرز رشــد نمــي نمایــد. لــذا رقیبــي بــراي گیــاه اصلــي 
وجــود نــدارد و هزینــه وجیــن از هزینــه هــاي تولیــد حــذف مــي  گــردد. در حالیکــه در شــرایط نیــم تونــل بــدون 
مالــچ الزم اســت حداقــل تــا زمانــي کــه نیــم تونــل ســرپا اســت دو نوبــت پالســتیك را کنــار زده و علــف  هــاي 
هــرز حــذف گردنــد. همچنیــن در کشــت مرســوم زارعیــن )بــدون مالــچ و نیــم تونــل(  و حتــي در کشــت هایــي 
کــه نیــم تونــل اســتفاده مــي کننــد، مقــدار زیــادي شــن و ماســه مصــرف مــي کننــد کــه هزینــه زیــادي بــراي 
کشاورزداشــته و حاصلخیــزي خــاک نیــز کاهــش مــي یابــد. بــا کاربــرد مالــچ تحــت نیــم تونــل نیــاز بــه مصــرف 
شــن و ماســه برطــرف مــي  گــردد. در کشــت  هایــي کــه از نیــم تونــل اســتفاده مــي  شــود، ممکــن اســت عمــل 
مقــاوم ســازي یــا Hardening بــه خوبــي انجــام نشــود و پــس از حــذف نیــم تونــل گیاهــان بــا اســترس محیطــي 
مواجــه شــده و وقفــه رشــدي ایجــاد شــود. در صورتیکــه مالــچ هــا بهتریــن محافــظ بــراي گیاهــان هســتند و پــس 
از حــذف نیــم تونلهــا تحــت اســترس خاصــي قــرار نمــي  گیرنــد. بیشــترین EC خــاک از تیمــار نیــم تونــل بــدون 
مالــچ بــا 8/1 دســی زیمنــس بــر متــر حاصــل شــد. ایــن مقــدار تقریبــاً  دو برابــر نســبت بــه تیمــار نیــم تونــل بــا 
مالــچ بــوده اســت. خاکپــوش  هــاي پلــي اتیلــن مانــع از تبخیــر و نهایتــا تجمــع نمــك در ســطح پشــته هــا شــده 
انــد. تیمــار نیــم تونــل بــا مالــچ شــفاف بیشــترین رشــد رویشــي را داشــته اســت. در نهایــت بــرای مناطقــی کــه 
گلخانــه توســعه نیافتــه اســت و بــه منظــور تولیــد خیــار و محصــوالت جالیــزی دیگــر همچــون طالبــی، خربــزه و 

هندوانــه در تولیــد خــارج فصــل مــی  تــوان از نیــم تونــل  هــا و خاکپــوش  هــای پلــی  اتیلــن اســتفاده نمــود.

عکس /عکس هاي شاخص از یافته: 

           كشت خيار در تاريخ های مختلف در شرايط                          مرحله مقاوم سازی بوته ها به
                       نيم تونل و خاكپوش                                                                   شرايط بيرون از تونل
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده پسته
عنوان: کاهش زودخنداني پوست سبز پسته با اجراي کم آبیاري تنظیم شده در باغ

یافته منتج از پروژه شماره: 6-79007-22-115             مدت اجراي پروژه: 4 سال و 6 ماه
مجری مسئول : ناصر صداقتي                                     رتبه علمي: استادیارپژوهش 

nsedaghati2010@gmail.com ، n-sedaghati@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکـي از علـل اصلي آلودگي پسـته به زهرابه آفالتوکسـین تشـکیل پسـته هاي زودخنـدان )Early split( مي باشـد. 
در تعـداد کمـي از پسـته هـا کـه بـه نام زودخندان شـناخته مي شـوند، پوسـت سـبز در طـول محل خندان شـدن 
پوسـت اسـتخواني شـکاف بـر مي دارد و علت آن این اسـت که پوسـت اسـتخواني زودتـر از زمان معمـول آن و قبل 
از اینکه پوسـت سـبز کامال از آن جدا شـود، خندان شـده اسـت. در پسـته هاي زودخندان، شـکاف در پوسـت سـبز 
رویـي منفـذي بـه طـرف مغـز بـراي ورود اسـپور کپك هـاي هـوازي، حشـرات و دیگر حیوانـات کوچـك نظیر کنه 
هـا کـه امـکان دارد حامـل اسـپور قارچ باشـند، ایجـاد مي کنـد. نکته اي کـه باید به آن توجـه نمود، این اسـت که، 
تـرک خوردگـي نامنظم پوسـت سـبز )Hull Cracking( پسـته، نباید با زودخنداني اشـتباه شـود. پسـته هاي ترک 
خورده نامنظم، پسـته هایي هسـتند که پوسـت سـبز آن ها بطور نامنظم و نه در محل خنداني پوسـت اسـتخواني، 
تـرک بـر مـي دارد. ایـن ترک ها ممکن اسـت در هر جاي پوسـت سـبز میـوه ایجاد شـود. میـزان زودخنداني از یك 
بـاغ بـه بـاغ دیگـر و از سـالي بـه سـال دیگر بسـته به نوع خـاک، تغذیـه، رقـم، شـرایط آب و هوایي و رژیـم آبیاري 
متغیـر مـي باشـد. بنابرایـن انتخـاب بهتریـن روش آبیـاري جهت کاهـش زودخنداني پسـته مي تواند نقش اساسـي 

در کم شـدن آلودگي به افالتوکسـین داشـته باشـد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جهت کاهش درصد زودخنداني پسته به توصیه هاي زیر توجه شود:

 دور آبیاري مناسب بر اساس بافت خاک، کیفیت آب، شوري خاک، سن درخت و روش آبیاري انتخاب گردد.
 انجام آبیاري منظم و پرهیز از قطع آبیاري خصوصا در اواخر فصل بهار.

 آبیـاري بـر اسـاس نیـاز آبـي گیـاه تنظیـم شـود. در صورتي کـه بـه دلیل کمبـود آب امـکان آبیاري بر اسـاس 
نیـاز آبـي نیسـت، بهتـر اسـت کـه آبیاري بطـور یکنواخـت و بـا دور آبیـاري منظم در طـول فصل انجام شـود.

 بـه عنـوان جملـه پایانـي مـي تـوان بیـان داشـت، کـم آبیـاري در اواخـر فصـل بهـار بـه طـور معنـي داري میـزان
پسـته هـاي زودخنـدان را افزایـش داده و در نتیجـه باعـث افزایش خسـارات ناشـي از هجوم کپك ها و حشـرات بر 

روي مغز مـي گردد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
دور آبیـاري طوالنـي )45 روز( و قطـع آب از اواسـط اردیبهشـت تا اواسـط خـرداد باعث افزایش قابـل توجهي )تا دو 
برابـر( در میـزان پسـته هـاي زودخنـدان مـي گـردد. حداکثرمیـزان زودخندانـي مربوط به باغ هاي پسـته اي اسـت 
کـه در اواسـط خـرداد دچـار تنش خشـکي شـده اند. متوسـط زهرابـه آفالتوکسـین نـوع B1 و B2 در پسـته هاي 
زودخنـدان بـه ترتیـب ppb 223/4 و ppb 25/47 اسـت. در مورد پسـته هاي ترک خورده نامنظم نیز متوسـط سـم 
نـوع B1 و B2 بـه ترتیـب ppb 111/06 و ppb 9/71 مـي باشـد. این در حالیسـت که در پسـته هاي سـالم، زهرابه 
آفالتوکسـین کمتـر وجـود دارد. بنابرایـن، انتخـاب روش آبیاري منظم و انجـام توصیه هاي فوق باعـث کاهش درصد 

زودخندانـي پسـته و کاهـش آلودگـي به آفالتوکسـین مي گردد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                            پسته هاي زودخندان                                                  پسته هاي ترك خورده نامنظم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان:  آبیاري درختان پسته با استفاده از روش زیر سطحي با لوله هاي اسفنجي تراوا

یافته منتج از پروژه شماره: 001-77-22-115                      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:
محـدود بـودن مقـدار آب در مناطـق پسـته کاري کشـور به ویـژه در اسـتان کرمان، لزوم اسـتفاده بهینـه از منابع 
آبـي موجـود را قـوت بخشـیده و اسـتفاده از سیسـتم هاي مـدرن آبیـاري را امـري اجتنـاب ناپذیـر نمـوده اسـت. 
روش هـاي آبیـاري رایـج درختـان پسـته در منطقـه بـه دو دلیل ماهیـت ذاتي روش و نیـز به کارگیـري غیر صحیح، 
راندمـان پائینـي دارد. لـذا در شـرایط بحرانـي کنونـي، توسـعه اصولـي سیسـتم هاي آبیـاري بـا انجـام تحقیقـات 
محـوري روي موضوعـات مرتبـط با تحت فشـار قـدم موثري در بـاال بردن راندمـان کاربرد آب در باغ هـاي منطقه به 
شـمار مـي رود. از جملـه سیسـتم هاي نویـن آبیـاري کـه اخیـرا به آن هـا توجه ویژه اي شـده اسـت، آبیـاري قطره اي 
)به صـورت سـطحي و زیـر سـطحي(، بابلـر، کوزه اي)لوله هـاي سـفالین( و زیـر سـطحي بـا لوله هـاي سـیماني و پي 
وي سـي مي باشـند. نـوع دیگـري از سیسـتم آبیـاري زیر سـطحي با لوله هـاي متخلخل تـراوا وجـود دارد که حدود 
20 سـال پیـش مطـرح گردیـد، اما به دلیل مشـکالت ناشـي از عـدم تولید لولـه هاي اسـتاندارد، مورد اسـتقبال قرار 
نگرفـت. توجـه بیشـتر بـه این سیسـتم آبیـاري در کنار سـایر روش هاي نویـن آبیاري، کمـك به افزایـش بهره وري 

آب در باغ هـاي پسـته مي باشـد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
معمـوالً عمـق نصـب لوله هـاي زیـر سـطحي بـر اسـاس عمق توسـعه ریشـه و بافـت خاک تعییـن مي گـردد. این 
عمـق در گیاهـان مختلـف از 30 تـا 50 سـانتیمتر گزارش شـده اسـت. بر این اسـاس، توصیه مي شـود تـا لوله هاي 
آبیـاري زیـر سـطحي بـه فاصله 90 سـانتي متـر از تنه درختـان )تقریباً در مرکز سـایه انداز( در دو طـرف و در عمق 
50 سـانتي متري از سـطح خاک، براسـاس عمق توسـعه ریشـه درختان پسـته کارگذاري شـوند. براسـاس مطالعات 
انجـام شـده بـر روي مقـدار آب مـورد نیاز درختان پسـته با اسـتفاده از روش آبیاري زیر سـطحي با کاربـرد لوله هاي 
تـراوا در منطقـه کرمـان، مشـخص گردیـد بـا بـه کار گیـري ایـن سیسـتم آبیـاري، مي تـوان آبیـاري یك هکتـار باغ 
پسـته را بـدون کاهـش محصـول، از فروردیـن تا پایان آبان بـا مصرف 4788 متـر مکعب )جدول( انجـام داد. توصیه 
مـي شـود در فصـل زمسـتان پـس از دادن کودهـاي شـیمیایي و آلـي بـه بـاغ هـاي پسـته یك تـا 2 نوبـت آبیاري 

)براسـاس حقابـه( به صـورت سـطحي روي چالکود و در سـطوح سـایه انداز درختان پسـته انجـام گیرد. 
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جدول - آب مورد نياز آبياري درختان پسته در ماه هاي مختلف سال در شرايط پسته كاري كرمان )متر مكعب درهكتار(.

جمع کلآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینماه

4775986807437546035403934788نیاز آبي)متر مکعب در هکتار(

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
متاسـفانه به دلیـل عـدم تولیـد لولـه هـا با قیمـت مناسـب در بازار اسـتقبال خوبـي تا کنـون از این سیسـتم آبیاري 
 به عمـل نیامـده اسـت، لـذا چنانچـه برنامـه ریـزي مناسـبي از ایـن نظـر به عمـل آیـد اسـتفاده از ایـن روش آبیاري

مي تواند در افزایش بهره وري آب در باغ هاي پسته کشور موثر باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايي از  لوله اسفنجي آبياري زير سطحي تراوا

نمايي از نحوی قرار گيري ريشه درختان پسته در مجاورت لوله آبياري تراوا
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: کاهش بیماري پژمردگي ورتیسیلیومي پسته با مدیریت آبیاري

یافته منتج از پروژه شماره: 115-22-22-81-049             مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: امیرحسین محمدي                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: اکبر محمدي محمد آبادي و معصومه حقدل
ah-mohammadi@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ــان پســته وارد  ــه درخت ــادي را ب ــد خســارت زی بیمــاري پژمردگــي ورتیســلیومي در شــرایط مســاعد مي توان
ــر بیمــاري هــا، تنــش هــاي غیــر زنــده ماننــد شــوري و خشــکي  نمایــد. در مناطــق پســته کاري ایــران عــالوه ب
ــت  ــه پژمردگــي ورتیســلیومي، میــزان رطوب ــوده ب ــز باعــث کاهــش میــزان محصــول مي شــوند. در مناطــق آل نی
خــاک یکــي از مهمتریــن عوامــل تاثیــر گــذار بــر شــدت بیمــاري مــي باشــد. بنابرایــن، مدیریــت آبیــاري یکــي از 

راهکارهــاي مهــم مبــارزه بــا ایــن بیمــاري مــي باشــد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ــته، در  ــاي پس ــیلیومي در نهال ه ــي ورتیس ــزان آلودگ ــن می ــر، کمتری ــق حاض ــه در تحقی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــه  ــرایطي ک ــنهاد داد در ش ــوان پیش ــذا مي ت ــد، ل ــاهده گردی ــاري 25 روزه( مش ــرایط )دور آبی ــن ش ــك تری خش
صرفــاً نهــال پســته )درخــت پســته اي کــه بــه باردهــي نرســیده اســت( در مناطقــي بــا آلودگــي بــاال بــه بیمــاري 
پژمردگــي ورتســیلیومي کاشــته شــده اســت، حتــي المقــدور فواصــل بیــن آبیــاري را طوالنــي تــر نمــود تــا بدیــن 
ترتیــب میــزان آلودگــي ریشــه بــه  قــارچ ورتیســلیوم کاهــش یابــد. ایــن در حالــي اســت کــه دور مناســب آبیــاري 
در نهال کاري هــاي پســته بــا شــرایط معمولــي و اغلــب بــا بافــت شــني لومــي خــاک، بیــن 15 تــا 25 روز قابــل 
توصیــه اســت. لــذا باتوجــه بــه نتایــج اخــذ شــده از ایــن پــروژه توصیــه مــي شــود کــه  باغــدار در چنیــن شــرایطي 
ــي  ــتقبال فراوان ــورد اس ــراً م ــه اخی ــاي زیرســطحي، ک ــاري ه ــتفاده از آبی ــاند. اس ــه 25 روز برس ــاري را ب دور آبی
قــرار گرفتــه و در حــال گســترش مــي باشــد، موجــب مي گــردد کــه ناحیــه 30 ســانتیمتري بــاالي خــاک، کــه 
معمــوالً داراي جمعیــت باالیــي از قــارچ ورتیســلیوم نیــز مــي باشــد بــه مــدت طوالنــي تــري خشــك بمانــد کــه 
ایــن شــرایط خشــکي مــي توانــد منجــر بــه کاهــش آلودگــي ورتیســیلیومي ریشــه درختــان بــارور پســته گــردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ــه بیمــاري پژمردگــي ورتیســلیومي مــي باشــند،  ــوده ب ــارور و آل ــاغ هــاي کــه داراي نهال هــاي پســته غیرب در ب
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ــوع  ــن ن ــردد. ای ــاري مي گ ــدي بیم ــل 50 درص ــش حداق ــب کاه ــدود 25 روز موج ــه ح ــاري ب ــاندن دور آبی رس
مدیریــت آبیــاري عــالوه بــر کاهــش مصــرف آب مي توانــد خســارت ناشــي از ایــن بیمــاري )حــدود 500 تــن( را 
نصــف کنــد کــه ارزش مالــي آن حــدود 5/7 میلیــارد تومــان مــي باشــد. در بــاغ هــاي بــا درختــان پســته بــارور نیــز 
اســتفاده در سیســتم هــاي آبیــاري زیرســطحي عــالوه بــر افزایــش راندمــان مصــرف آب، موجــب کاهــش آلودگــي 

ریشــه درختــان پســته بــه بیمــاري پژمردگــي ورتیســلیومي مــي گــردد.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

              مرگ ومير نهال هاي پسته آلوده به قارچ                           زنده ماندن نهال هاي پسته آلوده به قارچ
                     ورتيسيليوم بدون تنش خشكي                                          ورتيسيليوم با تنش خشكي
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: محلول پاشي کربوهیدرات ها برای افزایش عملکرد درختان پسته رقم اوحدي

یافته منتج از پروژه شماره: 014-80-22-115                             مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: علي تاج آبادي پور                                              رتبه علمي: مربي پژوهش

مجري: کورس خوشبخت
tajabadi@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اگر چه میزان تولید محصول پسـته در کشـور بسـیار باالتر از سـایر کشورهاسـت، اما متوسـط عملکرد در هکتار 
پسـته در کشـور مـا در بسـیاري از مناطـق، بسـیار کمتر از سـایر کشـورهاي تولید کننده مي باشـد. ایـن خود زنگ 
خطـري اسـت کـه بایـد بـه آن توجـه خـاص مبذول داشـت. بـه منظـور افزایش عملکـرد در هکتـار ایـن محصول و 
همچنیـن افزایـش و بهبـود سـایر صفـات مهـم همانند درصـد خنداني، بایسـتي راهکارهاي مناسـبي مورد اسـتفاده 
قـرار داد. کربوهیـدرات هـا از جملـه مـوادي هسـتند کـه بـا تأثیر روي توسـعه رشـد و نمـو جوانه گل و میـوه باعث 
افزایـش وزن و درصـد خندانـي میـوه هـا مـي شـوند. نیـاز شـدید بـه ایـن ترکیبات باعـث ایجـاد رقابت شـدید بین 
میـوه هـا شـده و ایـن موضوع سـبب کاهش کمـي و کیفي میـوه ها مي شـود. با محلول پاشـي ایـن ترکیبات ضمن 

کاهـش رقابـت، مـي تـوان فاکتورهاي کمـي و کیفي را بهبود بخشـید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
محلـول پاشـي روی بـرگ بـا ترکیـب کربوهیدراتي سـاکارز سـه در هـزار، فروکتوز سـه در هزار، گلوکـز 1/5 در 
هـزار، رافینـوز و اینوزیتـول یـك در هـزار لیتـر آب در زمـان رشـد مغـز باعـث افزایـش عملکـرد و وزن صـد دانـه و 

درصدخندانـي مـي شـود. همچنیـن میـزان پوکـي و پسـته هـاي ریز نیـز کاهش مـي یابد.
مالحظـات مصـرف: محلـول پاشـي کربوهیدارتهـا در غلظـت هاي ذکر شـده هیچ گونه عـوارض جانبي نداشـته و به 
دلیـل اینکـه محلـول پاشـي روي بـرگ در زمان رشـد مغز سـریعا خشـك مـي شـود. بنابراین هیـچ گونـه نگراني از 

جهـت رشـد عوامـل قارچي وجـود ندارد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بـا توجـه بـه افزایـش کمـي و کیفـي محصـول پسـته بـا اسـتفاده از ترکیـب کربوهیدراتـي سـاکارز 3 درصـد ، 
فروکتـوز 3 درصـد ، گلوکـز1/5 درصـد ، رافینـوز و اینوزیتـول 1 درصد، اسـتفاده از ایـن ترکیـب کربوهیدراتي باعث 
 افزایـش 40 درصـدي در محصـول تولیـدي، 20 درصـد افزایـش در انـدازه دانـه و افزیـش 20 درصـدي خندانـي



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

31

 مي شـود. اسـتفاده از ایـن ترکیـب مخصوصـا در سـال هـاي پربـار اثـرات قابل توجهـي را بـه دنبال خواهد داشـت. 
بـا توجـه بـه فقیـر بـودن خاک اکثـر مناطـق پسـته کاري کشـور، اسـتفاده از ایـن ترکیـب کربوهیدراتي مـي تواند 
حداقـل افزایـش 20 درصـدي کمـي و کیفـي محصول گـردد که میزان تولید پسـته کشـور را از متوسـط 200 هزار 

تـن کنونـي بـه 240 هـزار تن افزایـش دهد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

خوشه پسته تيمار شده با محلول پاشي تركيب كربوهيدراتي
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
 عنوان: استفاده از حشره کش های تیاکلوپرید )کالیپسو( و اسپیرودیکلوفن )انویدور( برای کنترل پسیل معمولي

         پسته )شیره خشك( 
یافته منتج از پروژه شماره: 011-82-22-115             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:
پسـیل معمولي پسـته )شـیره خشـك( آفت کلیدي درختان پسـته کشـور مي باشـد که هر ساله خسـارت زیادي 
را بـه باغـات پسـته کشـور وارد مي کنـد. قـدرت تولیـد مثل باال و همچنیـن تعداد نسـل متعدد این آفت باعث شـده 
اسـت کـه در اغلـب سـال ها در یـك یا چنـد نوبت جمعیت بسـیار باالیـي را تولید کرده و خسـارت فوق العـاده اي به 
درخـت و محصـول وارد نمایـد. حالـت طغیانـي این آفت عـالوه بر کاهش محصول سـال جاري باعث ریـزش جوانه-

هـاي سـال آینـده، ریـزش برگ هـا و ضعف درخـت مي گردد. فعـاًل مبـارزه شـیمیایي عملي ترین روش بـراي کاهش 
جمعیـت آفـت و جلوگیري از خسـارت آن اسـت. تاکنون حشـره کش هاي متعددي علیه آفت پسـیل پسـته آزمایش 
شـده اند. مصـرف متوالـي ایـن سـموم در یـك دوره چنـد سـاله بدلیـل چنـد نسـلي بـودن و قـدرت زادآوري باالي 
ایـن آفـت و همچنیـن رعایـت نکردن سـطح زیـان اقتصـادي و سمپاشـي هاي بي رویه کشـاورزان باعث بـروز پدیده 
مقاومـت، از بیـن رفتـن دشـمنان طبیعي آفـات و طغیان شـدیدتر آفات مي گردد. بنابراین الزم اسـت حشـره کش ها 
بـا تنـاوب مصـرف گـردد تـا از بروز پدیـده مقاومت و عـوارض دیگر جلوگیري شـود. همچنیـن با اسـتفاده آگاهانه از 
سـموم و توجـه بـه اثـرات آن روي آفت و حشـرات مفیـد و با کاربرد سـموم انتخابـي و چند منظـوره در قالب اصول 

مدیریـت تلفیقـي آفات، پسـیل معمولي پسـته را کنترل نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اثـر حشـره کش تیاکلوپریـد )کالیپسـو( بـا دوزهـاي 300، 400 سـی سـی در هـزار لیتـر آب روي آفت مناسـب 
اسـت. اثـر ایـن حشـره کش 2 روز پـس از سمپاشـي مناسـب بـوده و لـذا بـراي پاییـن آوردن سـریع جمعیـت آفت 
کاربـرد دارد. حشـره کش اسـپیرودیکلوفن )انویـدور( از گـروه سـموم بازدارنده سـوخت و سـاز چربی اسـت، بنابراین 
اثـر ایـن حشـره کـش با تاخیر اسـت و بعـد از 7 روز شـروع می گردد. اثـر این حشـره کش دوزهاي 300، 400 سـی 
سـی در هـزار لیتـر خـوب بـوده اسـت. زمانـی که جمعیت پسـیل پسـته مخلـوط تخم و پوره های سـن 1 و 2 باشـد 
از ایـن حشـره اسـتفاده شـود و در جمعیـت بـاال و که احتمال خسـارت طـي یك هفته وجـود دارد، اسـتفاده نگردد.

از آن جایي که تیاکلوپرید )کالیپسـو( اثر زیادی روی دشـمنان طبیعي دارد، بنابراین بهتراسـت این حشـره کش 



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

33

در تنـاوب بـا سـمومي کـه اثـرات جنبـي کمتـري دارند، اسـتفاده شـود تا صدمه بـه دشـمنان طبیعي کمتـر گردد. 
همچنیـن مي تـوان در اواسـط فصـل )تیـر و مـرداد( کـه فعالیـت دشـمنان طبیعـي کـم اسـت اسـتفاده نمـود. اثـر 
اسـپیرودیکلوفن )انویدور( روی دشـمنان طبیعي بسـیار کم اسـت. بهتر اسـت این سـم برای کنترل این آفت بیشـتر 
اسـتفاده شـود تـا عـالوه بـر کنترل آفت دشـمنان طبیعي حفظ شـود. بخصـوص در ماه های اردیبهشـت و خرداد که 

فعالیت دشـمنان طبیعي زیاد اسـت بـکار رود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بـا توجـه بـه اینکـه حالـت طغیاني ایـن آفت عالوه بـر کاهش محصول سـال جاري باعـث ریـزش جوانه هاي گل 
سـال آینـده، ریـزش برگهـا و ضعف درخـت مي گردد. بـا اسـتفاده از حشـره کش تیاکلوپریـد )کالیپسـو( مي توان در 
جمعیت هـاي طغیانـي، جمعیـت آفـت سـریع را کاهـش داد و از خسـارت آفـت جلوگیـري نمود. همچنین حشـره-

کـش اسـپیرودیکلوفن )انویـدور( بـه دلیل این که اثر بسـیار کمی روی حشـرات مفیـد دارد در کنتـرل تلفیقی آفات 
پسـته قابل اسـتفاده است.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

پوره پسيل معمولي پسته

                    حشره كامل پسيل معمولي پسته                              تخم پسيل معمولي پسته
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده پسته
عنوان: غلبه بر کمبود نیاز سرمایي درختان پسته با استفاده از ترکیبات مختلف

یافته منتج از پروژه شماره: 003-81-1-81-22-115              مدت اجراي پروژه:  3 سال
مجري مسئول: امان اله جوانشاه                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

 Javanshah@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بررســي نرمــال پارامترهــاي جــوي در مقایســه بــا متوســط هــاي آمــاري در مناطــق مختلــف کشــور، حکایــت از 
افزایــش دمــا در ســال هــاي اخیــر دارد و شــدت ایــن افزایــش دمــا در مــاه هــاي ســرد ســال بیشــتر اســت. افزایش 
دمــا در طــول دوره رکــود درختــان، باعــث عــدم برطــرف شــدن کامــل نیــاز ســرمایي جوانــه هــاي درختــان میــوه 
مناطــق معتدلــه شــده و متعاقبــاً موجــب بــروز ناهنجــاري هایــي در رشــد و نمــو، گلدهــي و میــوه دهــي درختــان 
ــم اکبــري دچــار مشــکل جــدي  ــر باغــات پســته رق ــر، اکث ــوه در دوره رشــد مــي شــود. در ســال هــاي اخی می
شــدند، بــه نحــوي کــه بســیاري از ایــن بــاغ هــا فاقــد محصــول بودنــد و در ســال هــاي بعــد نیــز پاییــن بــودن 
محصــول رقــم اکبــري در برخــي مناطــق، بــاغ داران را بــر آن داشــت تــا بــا صــرف هزینــه هــاي گــزاف، ارقامــي 
بــا نیــاز ســرمایي کمتــر را جانشــین رقــم اکبــري کننــد. بــا توجــه بــه نتایــج موفقیــت آمیــز تحقیقــات صــورت 
گرفتــه در رابطــه بــا برطــرف کــردن قســمتي از نیــاز ســرمایي درختــان میــوه معتدلــه، بــه ویــژه درختــان پســته، 
بــا اســتفاده از بعضــي تیمارهــاي شــیمیایي، در صــورت عــدم تامیــن نیــاز ســرمایي یــك رقــم در یــك ســال، مــي 

تــوان بــا مصــرف ایــن مــواد تــا حــدي از خســارات وارده جلوگیــري نمــود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
محلــول پاشــي ترکیبــات روغــن ولــك )کمتــر از 30 در هــزار(، روغــن ســویا )کمتــر از 40 در هــزار( بــه همــراه 
نیتــرات پتاســیم و بنــزوات ســدیم چهــار هفتــه قبــل از بیــدار شــدن درختــان در تاریــخ 15 تــا 30 بهمــن مــاه بــه 
منظــور رفــع نیــاز ســرمایي ارقــام تجــاري )داراي نیــاز ســرمایي بــاال( انجــام شــود. همچنیــن موجــب یکنواختــي 
رشــد میــوه هــا، کاهــش انــس، کاهــش پوکــي و افزایــش وزن محصــول تــر مــي شــود. الزم بــه توضیــح اســت 
ــدار  ــان بی ــر زم ــارت دیگ ــي شــود. بعب ــاه م ــع گی ــه موق ــدار شــدن ب ــاز ســرمایي موجــب بی ــردن نی برطــرف ک
ــیم،  ــته باش ــاره داش ــررس به ــرماي دی ــه س ــي ک ــود و در صورت ــي ش ــام م ــي انج ــاس روال طبیع ــر اس ــدن ب ش
خســارت ســرما زدگــي حــادث خواهــد شــد. امــا اگــر نیــاز ســرمایي برطــرف نشــود حتــي در صــورت عــدم وقــوع 

ســرمازدگي درختــان محصولــي نخواهنــد داشــت. 
نسبت ترکیبات و غلظت هاي مورد استفاده به صورت زیر مي باشد
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نوع ترکیباتردیف
روغن ولك2% + روغن سویا 2% + نیترات پتاسیم 5 در هزار + بنزوات سدیم 0/5 در هزار1
روغن ولك 3% + روغن سویا 3 2%
روغن ولك 4% + نیترات پتاسیم 5 در هزار3
روغن سویا 5% + نیترات پتاسیم 5 در هزار + بنزوات سدیم 1 در هزار4
روغن ولك 5% + نیترات پتاسیم 5 در هزار + بنزوات سدیم 1 در هزار5
روغن ولك 6%4
روغن ولك 7%6
روغن سویا ۸%4
روغن سویا 9%6
نیترات پتاسیم 4 در هزار10
نیترات پتاسیم8 در هزار11
روغن ولك 4% + بنزوات سدیم 4 در هزار12
شاهد )بدون محلول پاشي(13
روغن ولك 4% + بنزوات سدیم 1 در هزار14
روغن ولك 3% + بنزوات سدیم 1 در هزار15

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه: 
مطالعــات انجــام شــده در اســتفاده از ترکیبــات شــیمیایي مختلــف در تامیــن نیــاز ســرمایي رقــم پســته اکبــري 
ــیمیایي  ــات ش ــتفاده از ترکیب ــا اس ــاال دارد، ام ــرمایي ب ــاز س ــم نی ــن رق ــه ای ــم اینک ــي رغ ــد عل ــي ده ــان م نش
ــك و ســویا باعــث  ــاي ول ــن ه ــد. اســتفاده از روغ ــران کن ــاز ســرمایي را جب ــرات برطــرف نشــدن نی توانســت اث
ــر از  ــك کمت تســریع در برگدهــي و گلدهــي )بیــن 15-10 روز( مــي شــود. اســتفاده از غلظــت هــاي روغــن ول
ــه نیتــرات پتاســیم و بنــزوات ســدیم باعــث تســریع در گلدهــي  ــا ســایر ترکیبــات از جمل 30 در هــزار همــراه ب
ــا ایــن وجــود،  و تقویــت جوانــه گل مــي شــود و همچنیــن باعــث افزایــش درصــد تشــکیل میــوه مــي گــردد. ب
ــاالي روغــن ولــك )بیشــتر از 30 در هــزار( باعــث ایجــاد  بایســتي توجــه نمــود کــه اســتفاده از غلظــت هــاي ب
اثــرات منفــي روي درختــان پســته از جملــه خــروج صمــغ از محــل تنــه هــا، خشــکیدگي سرشــاخه هــا و ایجــاد 
شــاخه هــاي نابجــا بــر روي تنــه اصلــي مــي شــود. اســتفاده از غلظــت هــاي بــاالي روغــن ســویا )بیشــتر از 40 
در هــزار( نیــز اثراتــي مشــابه روغــن ولــك ایجــاد مــي کنــد بــا ایــن تفــاوت کــه روغــن ســویا باعــث ایجــاد شــاخه 
هــاي نابجــا روي تنــه هــا نمــي شــود. روغــن ســویا در مقایســه بــا روغــن ولــك داراي اثــرات منفــي کمتــري روي 
درختــان پســته مــي باشــد، ترکیــب روغــن ســویا 6% و ترکیبــات بنــزوات ســدیم 1 در هــزار + نیتــرات پتاســیم 5 
در هــزار + روغــن ولــك 5% بــه ترتیــب موجــب کاهــش انــس بــه میــزان1/38 و 1/01، درصــد پوکــي بــه میــزان 
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3/5 و 2/28 درصــد و موجــب افزایــش وزن صــد دانــه بــه میــزان 7/1 و 5/6 گــرم، وزن محصــول تــر در هــر درخــت 
بــه میــزان 2/83 و 7 کیلوگــرم مــي گــردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نتيجه عدم تامين نياز سرمايي، عدم يكنواختي و تاخير در رشد و شكوفايي جوانه هاي گل
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: پیش آگاهي سرماي بهاره برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی روی درختان پسته

یافته منتج از پروژه شماره: 010-81-22-115                      مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجري مسئول: امان اله جوانشاه                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجری: یوسف قلي پور  
Javanshah@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مقاومـت بـه سـرما در طول زمسـتان و اوایـل بهار قابل تغییر بـوده و تحت تاثیـر برخي پارامترها قـرار مي گیرد. 
بافـت هـا زمانـي کـه داراي رشـد فعالـي هسـتند، مقاومـت اندکي به سـرما نشـان مـي دهند. آسـیب هاي ناشـي از 
یخبنـدان زمسـتانه، کمتریـن نقـش را در ایـن بیـن داشـته و بیشـترین تمرکـز بـر روي سـرماهاي ناخواسـته و غیر 
طبیعـي اواخـر زمسـتان اوایـل بهـار خواهد بـود. بنابرایـن کاهش دمـا در اوایل بهار به ویـژه اگر مصادف با باز شـدن 
جوانـه هـا و گل هـا باشـد، خسـارات قابـل توجهـي در تولید محصول برجـاي مي گـذارد. مطالعه سـرمازدگي که در 
آن هـدف تعییـن دماهـاي بحرانـي بـروز خسـارت در هـر مرحلـه اونتوژني گیـاه و نحوه و میـزان خسـارت به وجود 
آمـده باشـد، بـه پیـش آگاهـي در مورد بروز اسـترس بـراي انجام عملیات پیشـگیرانه و نیـز اعمـال تیمارهاي خاص 

بـراي جبـران خسـارت و همچنیـن بـراي تعیین محدوده هـاي جغرافیایـي هنگام احـداث باغ کمك مـي نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در سـرمازدگي طبیعـي، دماهـاي بحرانـي وقـوع آسـیب در سـه مرحلـه گل، جوانـه در حـال بـاز شـدن و جوانه 
رکـود بـه ترتیـب2+، 2- و 4- درجـه سلسـیوس به شـرط قرارگیـري درخت به مدت حـدود 2 سـاعت در این دماها 
تعییـن گردیـد. شـاخص هاي خسـارت در سـطح اندام-بافت شـامل تغییر رنگ بافت ها )نشـان دهنده آسـیب اولیه 
و احتماال قابل برگشـت(، قهوه اي شـدن )شـاخص آسـیب جدي و غیر قابل برگشـت سـلولها و بافتها( و سـیاه شدن 

)نابـودي کامـل بافت هـاي مربوطه( مي باشـد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه: 
افـت دمـا در اردیبهشـت مـاه بـر روي راندمـان گرده افشـاني و لقـاح تاثیـر منفـي دارد. در سـرمازدگي طبیعي، 
میـزان پوکـي میـوه افزایـش و عملکـرد کلـي درختـان کاهش مي یابـد. با توجـه به دماهـاي بحراني بروز خسـارت، 
گل هـاي بـاز شـده حساسـترین و جوانـه هاي باز نشـده، مقـاوم ترین انـدام در مقابل اسـترس افت دما هسـتند. لذا 
شـناخت از زمـان و میـزان وقـوع سـرما و مرحله رشـد گیـاه مي توانـد، کمك بزرگـي در جلوگیري از بروز خسـارت 
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داشـته باشـد. در صورتـي کـه بتـوان وقـوع افـت دمـا را پیـش بینـي کرد، مـي توان بـا اعمـال روش هـاي زراعي و 
شـیمیایي یـا بـه تاخیـر انـدازي زمـان بـاز شـدن جوانـه و گل جلـوي وارد آمـدن آسـیب هاي ناشـي از افـت دما را 

گرفت. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

پژوهشکده مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: افزایش عملکرد کمي و کیفي رقم نارنگي پیج با استفاده از پتاسیم 

یافته منتج از پروژه شماره:  76025- 25- 120          مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: علیرضا شیخ اشکوری                          رتبه علمي: مربی پژوهش

alirezasheikha@yahoo.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
رقـم نارنگـی پیـج از ارقـام انتخابـی و اقتصـادی جدیـد معرفی شـده برای شـمال ایران بوده و سـطح زیر کشـت 
آن بـا توجـه بـه بازار پسـندی و اسـتقبال باغـداران منطقه بـا تبدیل باغات قدیمی در حال توسـعه بـوده و همینطور 
جنبـه هـای صادراتـی و ارزش اقتصـادی آن حائـز اهمیـت مـی باشـد. از طرفـی از آنجاییکـه پتاسـیم نقـش مهمی 
بـرای تولیـد میـوه در واحـد سـطح بـا کیفیـت عالـی دارد و بـا عنایـت به ایـن که باغـداران منطقـه از کود پتاسـیم 
اسـتفاده ننمـوده و یـا در صـورت مصـرف، کاربـرد آن بـر پایـه و معیـار درسـت علمـی پایه گـذاری نشـده، بنابراین 
تعییـن مناسـب ترین میـزان مصـرف پتاسـیم بـرای رقـم نارنگـی پیـج جهت رسـیدن به حداکثـر محصـول از لحاظ 

کمـی و کیفـی در واحـد سـطح در ایـن تحقیق مـورد نظر می باشـد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براسـاس ارزیابـی صـورت گرفتـه اسـتفاده از مقـدار 1500 گرم کود سـولفات پتاسـیم بـه ازاء هر درخـت پانزده 
سـاله باالتریـن عملکـرد کمـي و کیفي را با اختالف معني داري در سـطح 1% بـه خود اختصاص داده اسـت، بنابراین 
مقـدار 100 گـرم کـود سـولفات پتاسـیم ضرب در سـن درخـت برای رسـیدن به حداکثـر محصول از لحـاظ کمي و 

کیفـي در واحد سـطح بـرای رقـم نارنگی پیج مـورد توصیه می باشـد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایـش کودپتاسـیم درخاک هـای فقیـر موجـب بـاال رفتن غلظت ایـن عنصـر در بخش های مختلف خاک شـده 
و سـپس بـا جـذب آن توسـط درختـان نارنگـی پیـج، قطـر و طـول میـوه و در نهایـت عملکرد یـا تولیـد محصول و 
همچنیـن بهبـود کیفیـت میـوه افزایش مـی یابد. بنابرایـن از طریق اصـالح وضعیت پتاسـیم خاک امکان دسـتیابی 
بـه تولیـد مـداوم بـا کیفیـت بـاال در اراضـی تحت کشـت نارنگی پیـج با حفـظ حاصلخیزی خـاک به صـورت پایدار 
وجـود خواهـد داشـت. لـذا باتوجـه بـه تجزیـه و تحلیل اعـداد به دسـت آمده در ایـن ارزیابـی، بـرای خاک هایی که 
کمبـود پتاسـیم در آنهـا بـا تجزیـه خـاک مشـخص شـود، مقـدار 100 گـرم کـود سـولفات پتاسـیم ضرب در سـن 
درخـت نـه تنهـا در تامیـن عنصـر مـورد نیـاز درختـان نارنگی پیـج بلکه در بهبـود کیفیت میـوه و افزایـش عملکرد 

نیـز نقـش مؤثـري داشـته، کـه در نهایـت می توانـد در اقتصـاد تولید کننـده مؤثر واقع شـود.
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عکس/عکس های شاخص از یافته : 

ميوه نارنگی پيج توليد شده روی درخت در اثر مصرف
 1500 گرم كود سولفات پتاسيم به ازاء هر درخت پانزده ساله 



42

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
 عنـوان: افزایـش عملکـرد کمـي و کیفي پرتقال تامسـون نـاول با اسـتفاده از ترکیب کـود اوره با پوشـش گوگردی 

           و کود حیوانی
یافته منتج از پروژه شماره: 76126 - 25- 120                مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: علیرضا شیخ اشکوری                              رتبه علمي: مربی پژوهش

alirezasheikha@yahoo.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پرتقـال تامسـون نـاول از ارقـام انتخابـي و اقتصـادي جدید معرفي شـده براي شـمال ایـران بوده و در سـال هاي 
اخیـر بـه جنبـه هـاي صادراتـي آن نیز توجه خاصي شـده اسـت. پایه سـیتروملو به دلیـل مقاومت نسـبي در مقابل 
سـرما و بیمـاري ویروسـي تریسـتزا و بیمـاري شـبه ویروسـي اگزوکورتیـس و همینطور به علت سـریع الرشـد بودن 
آن در خزانـه بـذري کـه عمـر تولیـد نهـال پیونـدي را از 2/5 بـه 1/5 سـال کاهـش مي دهـد بـه عنـوان پایـه امیـد 
بـراي ارقـام تجارتـي بویـژه پرتقـال تامسـون نـاول در شـمال ایـران معرفي شـده و مـورد اسـتقبال شـدید باغداران 
منطقـه قـرار گرفتـه اسـت. از طرفـی بـا توجـه بـه حرکـت نیترات هـا در داخـل خـاک تصمیـم گیـري در انتخـاب 
صحیـح کودهـاي ازتـه جهـت افزایش راندمـان ازت مصرفي و نیـز جلوگیـري از آلودگي محیط زیسـت امري حیاتي 
اسـت. بنابرایـن ضـرورت دارد کـه منابـع مختلف کودهـاي ازته )سـولفات آمونیوم، اوره با پوشـش گوگـردي، نیترات 
آمونیـوم و کـود حیوانـي( نـه تنهـا بـه سـبب مـوارد ذکر شـده بلکـه از جهت رسـیدن بـه حداکثر محصـول بمنظور 
دسـتیابي بـه حداکثـر محصـول از لحـاظ کمـي و کیفـي در واحد سـطح بـرای ایـن رقم روي پایـه سـیتروملو مورد 

ارزیابـی قـرار گیـرد. کـه در نهایـت مي توانـد در اقتصـاد تولیـد کننده نیـز موثر واقع شـود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براسـاس ارزیابـی صـورت گرفتـه بیشـترین عملکـرد مربـوط بـه کـود اوره بـا پوشـش گوگـردی با ترکیـب کود 
حیوانـی بـوده اسـت. بنابرایـن مقـدار 60 گـرم کـود اوره بـا پوشـش گوگردی ضربـدر سـن درخـت + 25 کیلو گرم 
کـود حیوانـی بـرای رسـیدن بـه حداکثر محصول از لحـاظ کمي و کیفـي در واحد سـطح برای رقم پرتقال تامسـون 

نـاول روی پایـه سـیتروملو مـورد توصیه می باشـد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
آبشـوئی نیتـرات از مهمتریـن راه هـای اتـالف ازت بـه شـمار رفتـه و تبدیل سـریع آمونیـوم به نیترات نیز سـبب 
تسـریع هدررفـت ازت مـی شـود. بدیـن لحاظ کوشـش های زیادی بـرای کند کـردن تبدیل ازت آلی بـه ازت معدنی 
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و کاهـش سـرعت دگرگونـی آمونیـوم بـه نیتـرات و در نتیجـه افزایش بـازده کودهای ازته مبذول شـده اسـت. یکی 
از مناسـب ترین کودهـای کندرهـا، اوره بـا پوشـش گوگـردی اسـت. لـذا ازت موجـود در داخل پوشـش گوگردی به 
آهسـتگی آزاد شـده و بدیـن ترتیـب ازت بـرای مـدت طوالنـی تر در اختیـار گیاه قرار مـی گیرد. لذا بـا توجه به این 
مـوارد پژوهـش حاضـر نشـان داد کـه اسـتفاده از کـوده اوره بـا پوشـش گوگردی بـا ترکیب کـود حیوانـی مي تواند 
نـه تنهـا در تامیـن عناصـر مـورد نیـاز درختـان مرکبات بلکـه در بهبـود کیفیت میـوه و افزایـش عملکـرد نیز نقش 

است. داشـته  مؤثري 

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

ميوه پرتقال تامسون توليد شده روی پايه سيتروملو
 در اثر مصرف تركيب كود اوره با پوشش گوگردی با كود حيوانی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: بیماری بالست مرکبات و روش های کنترل آن

یافته منتج از پروژه شماره:  80062-25-120                   مدت اجراي پروژه:  4  سال 
مجری مسئول:  مرتضی گل محمدی                                رتبه علمي:  استادیار پژوهش

Mgolm2009@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و  اهمیت موضوع:
ــاری  ــن بیم ــزارش شــده اســت. ای ــان گ ــز جه ــات در بســیاری از مناطــق مرکبات خی ــاری بالســت مرکب بیم
بوســیله باکتــری ســودوموناس ایجــاد می شــود. در ســال هایی کــه شــرایط رطوبتــی و دمایــی بــرای فعالیــت ایــن 
ــای نکروتیــك  ــه صــورت لکــه ه ــم ب ــد. عالی ــات وارد می کن ــه مرکب ــادی ب ــری مناســب باشــد خســارت زی باکت
کشــیده روی بــرگ هــا، دمبــرگ، سرشــاخه و میــوه ظاهــر می شــود. روی میــوه ارقــام حســاس لکه هــای ســیاه و 

ــوند.   ــوده خشــك می ش ــاخه های آل ــود سرش ــر می ش ــه ظاه ــرو رفت ف

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 در ســال هایی کــه شــرایط آب و هوایــی مناســب شــامل بارندگــی زیــاد و بــروز ســرما بــرای فعالیــت باکتــری 
ــی و  ــال، نارنگ ــر پرتق ــات نظی ــاس مرکب ــام حس ــاری درارق ــارت بیم ــد، خس ــته باش ــود داش ــاری وج ــل بیم عام

ــد.  ــاد می باش ــا زی لمون ه
ــد قابــل توجــه باشــد.  ــاد و شــرایط مناســب، خســارت باکتــری می توان ــه دلیــل تراکــم زی  در نهالســتان ها ب
ــه  ــس ب ــرور م ــی کل ــد اکس ــی مانن ــموم مس ــاز س ــاری می توان ــل بیم ــرل عام ــگیری و کنت ــرای پیش ــن ب بنابرای
ــت دوم از اواخــر  ــا اواخــر دی و نوب ــان ت ــل آب ــت اول سمپاشــی از اوای ــت )نوب ــزار در دو نوب نســبت 3-2/5 در ه

ــل اردیبهشــت( اســتفاده نمــود و خســارت بیمــاری را کاهــش داد.  ــا اوای بهمــن ت
ــاخه موجــب  ــرگ و سرش ــر ب ــالوه ب ــری ع ــد، باکت ــته باش ــه داش ــاره ادام ــای به ــه بارندگی ه ــی ک     در صورت
ــرور  ــر اکســی کل ــای مســی نظی ــرد قارچکش ه ــا کارب ــه ب ــن مرحل ــز می شــود. در ای ــا نی ــزش گله ــی و ری آلودگ
مــس یــا محلــول بــردو بــه ترتیــب بــه نســبت 2- 2/5 در هــزار در آب می تــوان از گســترش بیمــاری و خســارت 

آن کــم کــرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
بــر اســاس بررســی های انجــام شــده عامــل بالســت مرکبــات باکتــری ســودوموناس می باشــد کــه بیشــترین 
جمعیــت آن در اواخــر زمســتان تــا اواســط اردیبهشــت مــاه می باشــد. در صــورت بکارگیــری توصیه هــای فنــی از 
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میــزان خســارت بیمــاری بــه درختــان پرتقــال، نارنگــی در ســطح وســیعی کاســته می شــود بــه خصــوص اگــر در 
فصــل بهــار همــراه بــا بارندگــی متنــاوب باشــد، خســارت بیمــاری بیشــتر می شــود. همچنیــن در صــورت عــدم 
کنتــرل بیمــاری، شــاخه های بیمــار موجــب رشــد بیمارگرهــای دیگــر خواهنــد شــد کــه در ایــن صــورت نیــاز بــه 
کنتــرل آنهــا نیــز خواهــد داشــت. گســتره خســارت بیمــاری اســتان های مازنــدران، گیــالن و گلســتان می باشــد. 
در صــورت عــدم مبــارزه، جمعیــت باکتــری در فصــول زمســتان بــاال خواهــد بــود و موجــب افزایش خســارت ســرما 

و یخبنــدان می شــود.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری



4۸

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: روش مناسب هرس باردهی برای درختان هلو

یافته منتج از پروژه شماره:    77399-12-102-2          مدت اجراي پروژه: 6 سال
مجری مسئول: قاسم حسنی                                       رتبه علمي: مربی پژوهش 

gh.hasani91@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سیسـتم باردهـي در هلـو بـا درختـان میـوة هسـته دار دیگـر کامـال“ متفـاوت اسـت. جوانـه هـاي گل در هلو بر 
روي شـاخه هـاي یکسـاله قـرار دارنـد، لـذا بایسـتي بوسـیلة هـرس سـاالنه در زمسـتان، درختـان را وادار بـه تولید 
شـاخة یکسـاله نمـود. در صـورت عـدم هـرس، شـاخه هـاي یکسـاله از تنه و شـاخه هـاي اصلـي دورتر شـده و این 
باعـث خـم شـدن شـاخه ها گردیـده و در نهایـت باعـث اتـالف انـرژي مورد نیـاز بـراي انتقال مـواد غذائي بـه اعضاء 
رویشـي و زایشـي خواهـد شـد و درخـت زودتر فرسـوده و پیـر خواهد شـد. یکي از دالیـل کوتاه بودن عمـر درختان 
هلـو، عـدم انجـام هـرس و یـا هرس غلـط می باشـد. اغلب باغـداران با انتخـاب تعداد زیـادي بازو روي تنه سـعي در 
تولیـد حداکثـر محصـول دارنـد. بـه هرحـال تحمیـل بار زیـاد با هرس کـم و برجا گذاشـتن تعـداد زیادي بـازو روي 

درخـت سـبب تضعیـف درخـت شـده و عمـده محصول تولیـد شـده از کیفیت قابـل قبولی برخـوردار نخواهـد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پـس از کاشـت نهـال پیونـدی در زمیـن اصلـی و انتخـاب 4 بازو نسـبت به تربیت و تشـکیل اسـکلت درختان به 
فـرم جامـی در سـالهای اولیـه اقـدام می شـود. پس از رسـیدن به سـن باردهـی، هرس شـدید در تعدادی از شـاخه 
هـای یکسـاله در جهـت تضمیـن باردهـی سـال آینـده و باقی گذاشـتن شـاخه جانشـین 3-4 جوانـه ای اعمال می 
شـود و ایـن عملیـات هـر سـال بایـد تکـرار شـود. در سـال بعد از شـاخه جانشـین 2 شـاخه بـارده انتخاب و شـاخه 

باقیمانـده هـرس شـدید کـرده و به عنـوان جانشـین نگهداری می شـود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
هـرس نسـبتا“ شـدید بـراي درختـان هلـو ضـروري اسـت. از آنجایي کـه باغداري هلـو با پدیـده اي به نـام زوال 
سـریع درختـان هلـو مواجه اسـت و باردهي سـنگین هلو در سـالهاي اولیه سـبب تضعیـف درختان جوان مي شـود، 
بنابرایـن بیـش از سـایر درختـان بایـد بـه مسـئله هـرس و تربیـت آن توجـه شـود. بعـالوه، تحمیـل بار سـنگین به 
درختـان هلـو در سـالهاي اولیـه احـداث بـاغ حتي در سـال هاي بعد ضرر غیـر قابل جبرانـي را به درختـان هلو وارد 
خواهـد کـرد. بـکار گیـری هـرس صحیح در هلـو باعث افزایـش عمر اقتصـادی درختـان و درآمد باغدار خواهد شـد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

باردهی درختان هلو
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: رقم سازگار توت فرنگی برای کشت هوای آزاد در کرج

یافته منتج از پروژه شماره: 80228-12-107                            مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:رحیم قره شیخ بیات                                           رتبه علمي: مربی پژوهش

rahim2002bayat@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشـت وپـرورش تـوت فرنگـی در کشـور اهمیت اقتصـادی و ارزش تغذیـه ای درخـور توجهی دارد. اسـتان البرز 
از دیربـاز بـه دلیـل اقلیـم مناسـب معتدلـه، داری طرفدارانـی بـرای تولیـد ایـن محصول در فضـای باز و نیـز گلخانه 
داشـته اسـت. بـا توجـه بـه نیاز متقاضیـان برای آشـنایی با ارقـام متنوع خارجـی و نیز توسـعه رقم بومی کردسـتان  
و امـکان کشـت و کار ایـن ارقـام در شـرایط اقلیمـی کـرج،  الزم بود تـا موضوع سـازگاری در قالب پـروژه تحقیقاتی 
مـورد بررسـی قـرار گیـرد. وجـود ارقـام روز خنثـی امـکان افزایش دامنـه کشـت و کار را ایجـاد کـرده و محدودیت 
هـای فصلـی را تـا حـدودی برطـرف میکند. در این راسـتا تعداد سـیزده رقم هـای قدیمی تجاری وقـت دنیا )2000 

میـالدی( همـراه بـا رقـم داخلی کردسـتان، در شـرایط فضـای آزاد کرج مـورد آزمایش قـرار گرفتند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در خاتمـه توصیـف نامـه بـرای تمامـی نمونـه هـای مورد اسـتفاده در پـروژه تهیه شـد که مـی تواند مورد اسـتفاده 

تولیدکننـدگان تـوت فرنگـی در شـرایط کشـت بـاز مورد اسـتفاده قـرار گیرد. ایـن ارقـام عبارت اند از: 

،Mc.Donance-7 ،Missionary-6 ،Tenn.Beauty- 5 ،Tioga– 4 ،Aliso-3 ،Fresno-2 ،Sequia-1

SP1-13 ،Yalova-12 ،Kordestan– 11 ،Chandler-10 ،Blackmore-9 ،Catschill– 8

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در نتیجـه اجـرای ایـن پـروژه، تعـداد ده صفـت برای ارقـام مورد مطالعـه مورد نظر قـرار گرفت و بـرای هر کدام 
از ایـن صفـات ده گانـه گـروه های ارقام تخصیص داده شـدند. به ایـن ترتیب امـکان انتخاب ارقام برای بهـره برداران 
متناسـب بـا هـدف تولید و کشـت و کار ممکن و میسـر اسـت. با اینحـال با توجه بـه قدیمی بودن نمونـه های مورد 
مطالعـه و جایگزینـی آنهـا بـا ارقام جدیـد، در حال حاضر رقم کردسـتان به دلیـل ویژگی های خـاص خودش یعنی 

عملکـرد مناسـب در شـرایط خـاک های ایران، عطـر و طعم فـوق العاده قابل توصیه می باشـد 
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عکس/عکس های شاخص از یافته : 

 رقم كردستان- دارای عملكرد مناسب )حداكثر تا 10 تن در هكتار كشت فضای باز(،
 اندازه ميوه متوسط، عطر و طعم فوق العاده. مناسب برای بازارهای نزديك
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: پایه  و فاصله کشت مناسب  برای ارتقا صفات کمی و کیفی سیب، رقم رد دلیشیز در مشکین شهر
یافته منتج از پروژه شماره:1610-78-12-126                      مدت اجراي پروژه: 5 سال

مجری مسئول: عادل پیرایش                                              رتبه علمي:  محقق 
apfg1346@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
امـروزه جایـگاه پایـه هـای بذری سـیب به دلیل داشـتن معایـب زیاد به تدریـج ضعیف تر شـده و توجه محققین 
بـه اسـتفاده هـر چه بیشـتر از پایه های رویشـی جلب شـده اسـت. در حـال حاضر در باغات سـیب تجـاري دنیا پایه 
هـاي رویشـي کـه مزایـاي زیـادي نسـبت بـه پایـه هاي بـذري دارنـد، اسـتفاده مي شـود. معایـب پایه هـاي بذري: 
متفـاوت بـودن سـازگاري پایـه هـاي بـذري با پیونـدک؛ تفـاوت در زمان رسـیدن میوه هـا روي پایه هـاي بذري که 
برداشـت را بـا مشـکل مواجـه مـي کند؛ دیر به بار نشسـتن پایه هـاي بذري؛ پایین بـودن کیفیت میوه هـا روي پایه 
هـاي بـذري؛ بـزرگ بـودن اندازه درختـان روي پایه هـاي بذري؛ غیـر یکنواخت بودن رنـگ، اندازه و شـکل میوه ها 
روي پایـه هـاي بـذري مـی باشـد. بنابرایـن اسـتفاده از پایـه هاي رویشـي به جـاي پایه هاي بـذري در احـداث باغ 
هـاي جدیـد سـیب بـراي باغـداران بسـیار مقـرون به صرفـه مي باشـد. اما بـا توجه بـه اینکه اثـر پایه هاي رویشـي 
مالینـگ و مالینـگ مرتـون روي ارقـام مختلـف متفاوت مـي باشـد، بنابراین اجراي این پـروژه به منظـور تعیین پایه 
مناسـب بـراي رقـم رد دلشـیز در منطقـه مشـگین شـهر کـه یکـي از مناطق مهم تولید سـیب در کشـور مي باشـد 

الزم و ضـروري بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایـج ایـن پرو ـژه نشـان داد ترکیـب پیوندي سـیب رقم رد دلیشـیز بـا پایه رویشـي M9 با فاصله کاشـت 4×2 
متـر داراي عملکـرد بیشـتري نسـبت بـه دو پایه دیگر یعنـي M26 و MM106 داشـت. همچنین اندازه میوه سـیب 

رد دلیشـیز روي پایـه M9 بزرگتـر از دو پایـه دیگر بـود. بنابراین توصیه مي شـود:
- براي توسعه باغات سیب در منطقه مشگین شهر از پایه M9 با فاصله کشت 4×2 متر استفاده شود.

 - بـا توجـه بـه نتایـج ایـن تحقیـق، چـون ریشـه هـاي پایـه M9 سـطحي و شـکننده اسـت، بنابرایـن توصیـه
 مي شود برای جلوگیري از شکسته شدن درختان حتماً از قیم استفاده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بـا توجـه بـه زود باردهـي و بـاال بودن عملکرد سـیب رد دلیشـیز روي پایه M9  اسـتفاده از این یافتـه باعث افزایش 

درآمـد باغداران منطقه خواهد شـد.
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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: کاهش شدت خسارت عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما با پوشش دار کردن میوه

یافته منتج از پروژه شماره: 0016-80-23-100                    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجریان مسئول: محمود ایزدی و حسین پژمان                      رتبه علمي: استادیارپژوهش 

m.izadi2003@gmail.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در دهه هاي اخیر عارضه پژمردگي و خشکیدگي خوشه خرما خسارت زیاد و غیرقابل جبراني را به این محصول 
وارد کرده است. اما تاکنون علت )علل( اصلی ایجاد عارضه شناسایی نشده است. برخی از پژوهشگران افزایش دما 
و کاهش رطوبت نسبی را عامل ایجاد عارضه دانسته و برخی دیگر نقش تنش های زنده و به ویژه قارچ ها را منتفی 
نمی دانند. مدیریت باغ از جمله پوشش خوشه ها می تواند عالوه بر افزایش کیفیت میوه، خصوصاً در کاهش آلودگی 
به ریزگردها و کاهش خسارت آفات از جمله زنبورها در کاهش خسارت عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما 
موثر باشد. در این پروژه ها از انواع پوشش خوشه شامل پوشش حصیر، گونی کنفی و پالستیکی، تور پارچه ای، فویل 

آلومینیم و کیسه پارچه ای استفاده گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
-  تهیه کیسه های پارچه ای یا سبدهای حصیری

-  قرار دادن پوشش ها روی خوشه ها در اواسط مرحله خالل
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صورت پوشش دار کردن خوشه ها با کیسه های پارچه ای از جنس متقال یا سبد حصیری تهیه شده از برگ 
خرما عالوه بر افزایش کیفیت میوه ها از نظر رنگ، کاهش الودگی ریز گرده و کاهش خسارت آفاتی چون زنبور و 
پرندگان شاهد کاهش خسارت عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه و در مجموع به طور متوسظ کاهش 10 تا 30 

درصدی ضایعات خواهیم بود.
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    پوشش حصيری خوشه ها                                             پوشش پارچه ای خوشه ها 

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان: مناسب ترین روش خارزنی نخل خرما

یافته منتج از پروژه شماره:0 16-81-23-110                 مدت اجرای پروژه : 2 سال
مجری مسئول: احمد مستعان                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

ahmadmostaan@gmail.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله واهمیت موضوع:
خارزنـی بـه معنـای حـذف خاربرگهـای نخل خرمـا، اثر ویـژه ای بر کیفیـت محصـول دارد. این عملیـات امروزه 
در کشـور و سـایر نقاط خرماخیز جهان به روش سـنتی و با اسـتفاده ازانواع تیغه های کمانی شـکل همچون داس، 
عکفه،کجکـو... انجـام مـی شـود. درچنیـن روش هایی سـختی عملیات و احتمال زخمی شـدن کارگر زیاد می باشـد 
و حـذف خارهـای هـر نخـل بـه طور متوسـط 5 الـی 10 دقیقه به طول مـی انجامد. ازاین رو اسـت که ایـن عملیات 
امـروزه کمتـر مـورد توجـه مـی باشـد. در این تحقیـق ابزاری دسـتی جهت حـذف خاربرگهـای نخل خرمـا با هدف 

افزایـش سـرعت و ایمنی عملیات، طراحی و سـاخته شـد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای سهولت و تسریع در خارزنی نخل های خود از ابزار دستی خارزنی استفاده نمایید.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه
یـك کارگـر بـه تنهایـی قـادر بـه اسـتفاده از ایـن ابـزار مـی باشـد و نیـازی به نیـروی محرکـه خارجی نیسـت. 
ارزیابـی اولیـه عملکـرد ابـزار نشـان داد که با اسـتفاده از آن زمان عملیات تـا کمتر از 3 دقیقه بـرای هر نخل کاهش 
مـی یابـد و همچنیـن زخـم هـای حاصـل از ابـزار بر بـرگ نخل بسـیار انـدک می باشـند. حداکثـر ارتفـاع عملیاتی 

ایـن ابزارحـدود 2/5 متر می باشـد
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان:مناسب ترین زمان و روش پیوند درخت ُکنار

یافته منتج از پروژه شماره:8001-23-110                   مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول:عزیز تراهی                                          رتبه علمي: مربی پژوهش

aziztorahi@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله واهمیت موضوع:
درخت ُکنار مقاوم ترین درخت میوه به شرایط سخت محیطي به ویژه شرایط خشکي و کم آبي، شوري و درجه 
حرارت هاي باال مي باشد. ریشه هاي عمیق آن، گیاه را قادر مي سازد تا در شرایط استرس رطوبتي شدید و حتي در 
زمانیکه خاک سطحي کاماًل خشك شده باشد، زنده بماند. این درخت میوه، گیاهي چند منظوره بوده عالوه بر استفاده 
آبمیوه،  از جمله ترشي، مربا،  فرآورده هاي جانبي  تهیه  تازه خوري و همچنین کاربرد آن در  به صورت  از میوه آن 
اسکواش، شیریني، شیره و پودر میوه، کاربردهاي دیگري از قبیل تهیه الوار، هیزم، علوفه، داروهاي گیاهي، حفاظ 
و بادشکن براي این درخت ارزشمند قابل ذکر است. این درخت بسیار کم توقع، نیازمند حداقل مراقبت و نگهداري، 
داراي قدرت رشد زیاد، قوي و سریع است و در شرایط بسیار سخت و طاقت فرساي محیطي قادر به تولید انبوه میوه 
مي باشد. به همین دلیل در سال هاي اخیر اغلب کشورهاي مناطق گرم و خشك جهان، رویکرد قابل توجهي به کشت 
و پرورش این درخت نشان داده اند و سطح زیر کشت آن در این کشورها به شدت در حال افزایش است به گونه اي 

که در کشورهاي مزبور تحت عنوان “درخت میوه آینده” مشهور گشته است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در اوایل شهریورماه که مناسب ترین زمان پیوند درخت ُکنار است، پیوندک ارقام مطلوب که شامل جوانه های 
متورم )باز نشده( شاخه های فصل جاری است را تهیه و در الی کیسه های کنفی مرطوب نگه  دارید و بالفاصله 
با تهیه شکافی به شکل تي معکوس )┴( در ارتفاع 25 سانتی متری نهال ها یا شاخه های جوان و پوست ده فصل 
جاری، عملیات پیوند جوانه را انجام دهید. سپس محل پیوند را با نوارهای نازک پالستیکی کامال  ببندید )البته روی 

جوانه پیوندک پوشانده نشود(.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه
نتایج نشان داد که مناسب ترین زمان پیوند ُکنار شهریورماه با 80/26 درصد گیرایي و مناسب ترین روش پیوند، 

پیوند تي معکوس با 86/15 درصد گیرایي مي باشد.



5۸

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:

 نحوه پيوند تی نهال ُكنار    

گيرايی محل پيوند            
     

رشد پيوندك پس از پيوند موفق
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موسسه تحقیقات خاک و آب
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: غنی سازی دانه گندم با روی در منطقه سیستان 

یافته منتج از پروژه شماره: 2-129-150000-00-0000-82009      مدت اجراي پروژه: 2/5 سال  
مجری مسئول: محمدرضا پهلوان راد                                             رتبه علمي: استادیارپژوهش 

 pahlavanrad@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نتایـج مطالعـات شناسـایی وضعیـت حاصلخیزی خاک در دو شهرسـتان زهك و هیرمند منطقه سیسـتان نشـان 
داده اسـت کـه در ایـن دو شهرسـتان، مقـدار روی قابـل جـذب بـا میانگیـن 0/28 میلـی گـرم در کیلوگرم، بشـدت 
دچـار فقـر ایـن عنصـر غذیـی هسـتند. کمبـود ایـن عنصـر در خاک سـبب کاهـش غلظت و جـذب ایـن عناصر در 
محصـوالت مختلـف می گـردد کـه در نهایـت سـبب ایجاد سـوء تغذیه در سـاکنان این منطقـه می-شـود. pH باال و 
کم بـودن مـواد آلـی خـاک از عوامـل اصلـی کمبـود ایـن عنصـر در خاک های منطقه سیسـتان می باشـد. بـا مصرف 
بهینـه کـود روی می تـوان غلظـت و جـذب ایـن عنصـر را در محصـوالت مختلـف بخصوص دانـه گنـدم افزایش داد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
محلول پاشـی سـولفات روی بـا غلظـت نیم درصـد در دو زمـان ابتـداي سـاقه دهـي و ابتداي خوشـه دهـي برای 
گنـدم توصیـه می گـردد. محلول پاشـی در منطقـه سیسـتان در اوایل صبح و یا هنـگام غروب توصیه می شـود و پس 

از محلول پاشـی آبیـاری انجـام شـود. از محلول پاشـی در زمـان وزش بـاد در منطقه اجتناب شـود.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
محلول پاشـی سـولفات روی سـبب افزایـش غلطـت و جـذب ایـن عنصـر بـه میـزان 2 برابـر در دانه گندم شـد. 
مقـدار غلظـت روی دانـه در تیمـار شـاهد 31 میلـی گـرم در کیلوگـرم بود که بـا محلول پاشـی به مقـدار 62 میلی 
گـرم در کیلوگـرم افزایـش یافـت. مقـدار جـذب روی از مقـدار 146 گـرم در هکتـار بـه مقـدار 298 گـرم در هکتار 
در تیمـار محلـول پاشـی افزایـش یافـت. غنی سـازی روی در دانـه گنـدم در منطقه سیسـتان سـبب بهبود سـالمت 

سـاکنان منطقـه می گردد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: کاربرد تلفیقي محلول پاشي و مصرف خاکي روي و آهن برای افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد گندم چمران
یافته منتج از پروژه شماره:  2-110-150000-00-0000-82006     مدت اجراي پروژه: 2سال و 6 ماه

مجری مسئول: علیرضا جعفرنژادی                                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش 
arjafarnejady@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تغذیـه بهینـه گیـاه و مصـرف متعـادل عناصر غذائی نقش بسـیار موثـری در افزایش محصوالت کشـاورزی و پایداری 
خـاک دارد. ریزمغـذی از جملـه عناصـر موثر در افزایـش کمیت و کیفیت محصوالت کشـاورزی هسـتند که به دلیل 
عـدم اطـالع و آگاهـی الزم در ایـن خصـوص در برنامـه غذایـی و کـودی محصـوالت قـرار نمـی گیرند. ایـن موضوع 
باعـث فقـر عناصـر مذکـور در محصـوالت تولیـدی و تخلیـه بنیه حاصلخیـزی خاک از عناصـر مذکور گردیده اسـت. 
بـا توجـه بـه نقـش گنـدم در جیـره غذائـی جامعـه بـه منظـور افزایـش عملکـرد کمـی و کیفی ایـن محصـول، این 

انجام شـد. پژوهش 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصـرف عنصـر روي بصـورت خـاک کاربـرد )آزمـون خـاک( و محلول پاشـي عنصر آهن )پنـج در هـزار( و در مرحله 

سـاقه دهي ابتداي 
کاربـرد نتایـج ایـن یافتـه در خاک هایـی آهکـی و دارای کمبـود عنصـر روی قابـل جذب )کمتـر از 1 میلـی گرم در 
کیلوگـرم( قابـل توصیـه اسـت. میـزان مصـرف روی در ایـن آزمایـش بر اسـاس آزمون خاک بـه مقـدار 25 کیلوگرم 

در هکتـار سـولفات روی اسـتفاده گردید. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایـش عملکـرد محصـول گنـدم در واحد سـطح شـامل: افرایش 3/5 درصدی شـاخص برداشـت و افزایـش حداقل 

250 کیلوگـرم دانـه در هکتار نسـبت به شـاهد.
افزایـش کیفیـت دانـه گنـدم :کاهـش 25 درصدی نسـبت مولی اسـید فیتیـك بـه روی در دانه، افزایـش 3 درصدی 
پروتئیـن دانـه نسـبت بـه شـاهد، افزایـش غلظـت 10 درصـد عنصـر آهـن دانـه و 9 درصـد عنصـر روی دانـه گندم 

نسـبت به شـاهد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مقدار نیتروژن مورد نیاز مزارع گوجه فرنگی در شرایط شور 

یافته منتج از پروژه شماره: 2-106-150000-00-0000-80025         مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مختار زلفی باوریانی                                                 رتبه علمي:  استادیار پژوهش 

molfi2001@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ــژه در  ــه وی ــاورزی ب ــوالت کش ــد محص ــده تولی ــدود کنن ــل مح ــن عوام ــاک و آب از مهمتری ــع خ ــوري مناب ش
اســتان بوشــهر می باشــد. گوجه فرنگــی جــزء گیاهــان نیمــه حســاس بــه شــوری اســت و آب بــا قابلیــت هدایــت 
ــرد آن  ــش عملک ــبب کاه ــزان 50% س ــه می ــط ب ــور متوس ــانتی متر بط ــر س ــس ب ــی 5000 میکروزیمن الکتریک
خواهــد شــد. جــذب آب و عناصــر غذایــی توســط گیــاه در شــرایط شــور نســبت بــه غیرشــور کاهــش می یابــد. 
لــذا بــا افزایــش شــوری آب آبیــاری مقــدار مصــرف کودهــای شــیمیایی بایســتی تــا حــدی افزایــش یابــد. کمبــود 
ــن عنصــر  ــاوی ای ــای ح ــوده و مصــرف کوده ــایع ب ــه خشــك ش ــای مناطــق خشــك و نیم ــروژن در خاک ه نیت
غذایــی در مــزارع گوجه فرنگــی امــری ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر اســت. عــالوه بــر خصوصیــات خــاک، در نظــر 
گرفتــن شــوری آب آبیــاری بــه منظــور تعییــن مقــدار مــورد نیــاز نیتــروژن مزرعــه گوجــه فرنگــی ســبب اســتفاده 

بهینــه از منابــع آب و خــاک شــور و افزایــش عملکــرد و کیفیــت محصــول در ایــن شــرایط خواهــد شــد.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ــا 6800 میکروزیمنــس  ــاً در دامنــه 3800 ت ــه اینکــه شــوری آب هــای آبیــاری اســتان بوشــهر عمدت ــا توجــه ب ب
ــه ازاء هــر 1000 واحــد افزایــش شــوری میــزان مصــرف  ــر ســانتی متر متغیــر اســت، در ایــن دامنــه شــوری ب ب
کــود نیتــروژن بایســتی 17 درصــد افزایــش یابــد. بــر ایــن اســاس جــدول ذیــل مقــدار نیتــروژن مــورد نیــاز را در 

ــد.  ــان می ده ــاری نش ــف آب آبی ــوری های مختل ش

مقدار نیتروژن مورد نیازقابلیت هدایت الکتریکی آب آبیاری
)کیلوگرم در هکتار()میکروزیمنس بر سانتی متر(

3800200
4800234
5800268
6800300
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نتایج این تحقیقات صرفاً در دامنه شوری های ذکر شده قابل استفاده است. در صورت افزایش شوری آب آبیاری 
به بیش از 6800 میکروزیمنس بر سانتی متر مصرف اضافی نیتروژن ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش مصرف  با  از کاهش عملکرد ناشی از شوری آب آبیاری  این یافته تحقیقاتی بخشی  نتایج  با بکارگیری 
آبیاری 6800  آب  در شوری  بطوریکه  مطلوب تری خواهد شد.  استفاده  آب شور  منابع  از  و  نیتروژن جبران شده 
بطور  آن  هکتار  در  کیلوگرم  به 200  نسبت  نیتروژن  هکتار  در  کیلوگرم  سانتی متر مصرف 300  بر  میکروزیمنس 
متوسط به میزان 16 درصد سبب افزایش عملکرد محصول گوجه فرنگی خواهد شد. در حالیکه در شوری آب آبیاری 
3800 میکروزیمنس بر سانتی متر مصرف 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار تفاوتی با 200 کیلوگرم در هکتار آن ندارد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: توصیه کودی عناصر غذایی روی و مس برای مزارع گوجه فرنگی

یافته منتج از پروژه شماره: 2-106-150000-00-0000-80040         مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مختار زلفی باوریانی                                                رتبه علمي:استادیار پژوهش 

molfi2001@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در  غذایی  عناصر  این  از  استفاده  قابلیت  است.  گیاه  نیاز  مورد  کم مصرف  غذایی  عناصر  جمله  از  مس  و  روی 
خاک های آهکی عموماً پایین بوده و به همین دلیل مصرف کودهای حاوی این عناصر در مزارع گوجه فرنگی که از 
جمله گیاهان حساس به کمبود روی و مس است، ضروری می باشد. عالوه بر عملکرد، کیفیت محصول و بویژه مقدار 
ویتامین ث میوه نیز تحت تأثیر مقدار روی و مس قابل استفاده در خاک است. همچنانکه کمبود این عناصر غذایی 
در کاهش عملکرد و کیفیت محصول مؤثر است مصرفی اضافی آنها نیز مشکل ساز می باشد. این دو عنصر غذایی با 
یکدیگر ضدیت داشته و مصرف اضافی هرکدام سبب بروز و یا تشدید کمبود دیگری خواهد شد. بطوریکه در حالت 
عادی ممکن است کمبود این عناصر وجود نداشته باشد، اما مصرف اضافی یکی سبب بروز کمبود دیگری در گیاه 
شود. مصرف این عناصر غذایی بر اساس آزمون خاک در مدیریت مصرف آنها و جلوگیری از مشکالت ناشی از کمبود 

یا مصرف اضافی آنها مؤثر است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مقدار مورد نیاز عناصر غذایی روی و مس براساس تجزیه خاک تعیین می شود. سولفات روی و مس از مهمترین 
کودهای شیمیایی این عناصر است که در خاکهای آهکی از کارآیی نسبتاً خوبی برخوردار است. این کودها بایستی 
در زمان قبل از کاشت بصورت نواری در زیر لوله های آبیاری )T-tape( و در عمق حدود 10–15 سانتی متری و به 
همراه کود دامی مصرف شود. جدول زیر مقدار مورد نیاز کودهای سولفات روی و مس را بر اساس آزمون خاک در 

مزارع گوجه فرنگی نشان می دهد. 
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توصیه کودی مس براساس آزمون خاكتوصیه کودی روی براساس آزمون خاك

 قابلیت استفاده روی
 در خاك

)میلی گرم در کیلوگرم(

مقدار سولفات روی 
مورد نیاز

)کیلوگرم در هکتار(

 قابلیت استفاده مس
 در خاك

)میلی گرم در کیلوگرم(

 مقدار سولفات مس
 مورد نیاز

)کیلوگرم در هکتار(

>130 - 15>0/515 - 10
1 - 215 - 00/5 -  110 - 0
<2-<10

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
-  با مصرف متعادل روی و مس در شرایط کمبود آنها در خاک، عملکرد محصول به میزان 20 درصد افزایش 

یافته و نیز غلظت ویتامین ث در میوه افزایش می یابد. 
-  از مصرف بیش از حد روی و یا مس که سبب به هم خوردن تعادل عناصر غذایی در خاک و گیاه شده و  در 

نتیجه کاهش عملکرد کمی و کیفی محصول را به دنبال دارد جلوگیری خواهد شد.  
-  به دلیل جلوگیری از مصرف اضافی کودهای شیمیایی هزینه تولید کاهش می یابد.



66

نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: افزایش خواص کمي و کیفي گلرنگ بهاره با کاربرد پتاسیم و منیزیم  

یافته منتج از پروژه شماره: 2-105-150000-00-0000-82059            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: فردین حامدی                                                           رتبه علمي: مربی پژوهش 

 Fardin_hamedi@yahoo.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گلرنگ گیاهی است که در گذشته بیشتر جهت تهیه رنگ از گل های آن کشت می شده اما امروزه از این گیاه 
بیشتر برای استخراج روغن استفاده می شود. بررسي ها نشان داده است که کشور ما )از جمله استان کرمانشاه( از 
پتانسیل الزم براي تولید مطلوب محصوالت روغني از جمله گلرنگ و کلزا برخوردار بوده که مي توان با داشتن برنامه 
و روش اجرایي مناسب به خودکفایي دست یافت. در این راستا مصرف متعادل کودهای منیزیمی و پتاسیمی که حاوی 
دو عنصر غذایي ضروري براي دانه هاي روغني و از جمله گلرنگ مي می باشد را باید مد نظر قرار داد. زیرا منیزیم در 
ساخت کلروفیل و تولید روغن در گیاه دخالت مستقیم دارد به طوری که کمبود آن باعث کاهش این دو ماده در گیاه 
می گردد. آنالیز گیاهي نشان داده که یك رابطه آنتاگونیسمي بین منیزیم و پتاسیم وجود دارد که در انتقال منیزیم 
از ریشه گیاه به قسمتهاي هوایي اختالل ایجاد مي نماید. بنابراین در صورت مصرف بیش از حد کودهای پتاسه قطعا 
در جذب منیزیم توسط گیاه اختالل ایجاد می گردد. بر این اساس مي توان با متعادل مصرف نمودن این کودها اثرات 

آنتاگونیسمی این دو عنصر را کاهش داده و در نهایت به عملکرد قابل توجهي دست یافت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای اجرایی شدن یافته این تحقیقات به دو شکل می توان اقدام نمود:

الف- در صورت انجام آزمون خاک: میزان مصرف کود سولفات منیزیم 50 درصد کود سولفات پتاسیم برآورده 
شده بر اساس آزمون خاک بوده که می بایست پس از آماده سازی زمین به خاک اضافه و با دیسك با خاک مخلوط 

و سپس اقدام به کشت گردد.
ب- در صورت عدم انجام آزمون خاک: مقدار 100 کیلوگرم سولفات پتاسیم به همراه 50 کیلوگرم سولفات پتاسیم 

می بایست پس از آماده سازی زمین به خاک اضافه و با دیسك با خاک مخلوط و سپس اقدام به کشت گردد.
نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

الف- در صورت مصرف کود سولفات پتاسیم نسبت به عدم مصرف آن مقدار عملکرد در حدود 700 کیلوگرم در 
هکتار افزایش و میزان روغن نیز در دانه در حدود 8 درصد افزایش خواهد داشت.

ب-  در صورت مصرف کود سولفات منیزیم نسبت به عدم مصرف آن مقدار عملکرد در حدود 500 کیلوگرم در 
هکتار افزایش و میزان روغن نیز در دانه در حدود 7 درصد افزایش خواهد داشت.    

ج- در صورت مصرف توام کود سولفات پتاسیم به همراه سولفات منیزیم نسبت به عدم مصرف آنها مقدار عملکرد 
در حدود 1000 کیلوگرم در هکتار افزایش و میزان روغن نیز در دانه در حدود 12 درصد افزایش خواهد داشت.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مصرف نیتروژن و پتاسیم در زراعت ارقام پیاز در خراسان رضوی

یافته منتج از پروژه شماره: 3-109-151200-00-0000-80074             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد قاسم زاده گنجه ای                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش 

 farshidganjehie@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پیاز با سطح زیر کشت حدود 3500 هکتار و میانگین عملکرد 30 تن در هکتار، یکی از مهم استان خراسان 
رضوی می باشد. اطالع نداشتن از وضعیت حاصلخیزی و عناصر غذایی نیتروژن و پتاسیم موجود در خاک، باعث شده 
کشاورزان همه ساله مقادیر متنابهی از کودهای ازته و فسفاته را وارد خاکهای زیر کشت پیاز نمایند. این کار مشکالت 
زیادی را برای خاک و محصول پیاز به وجود آورده و از نظر اقتصادی باعث ضرر و زیان شده است. عدم تعادل عناصر 
غذایی در پیاز، باعث کاهش عملکرد شده و افت خصوصیات کیفی پیاز مانند خاصیت انبارداری، سفتی بافت، بازار 
پسندی را به دنبال خواهد داشت. مصرف بیش از حد کودهای نیتروژن و عدم مصرف کودهای پتاسه در زراعت پیاز 
باعث افزایش میزان نیترات در غده پیاز شده که برای انسان سمی خواهد بود. ارقام مختلف پیاز نسبت به تجمع 
نیترات در غده، متفاوت می باشند. با توجه به نقش موثر و مثبت مصرف پتاسیم با نیتروژن، لزوم مصرف کودهای 

پتاسه به همراه کودهای نیتروژنه مشخص می گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ارقام متداول پیاز در استان خراسان رضوی شامل رقم آذرشهر تبریز و سفید کاشان بوده که رقمی با نیازهای 
تغذیه ای نرمال و پتانسیل عملکرد مطلوب است. در مزارع پیاز با بافت خاک متوسط و لومی مصرف مقدار 350 کیلو 
گرم اوره برای رقم سفید کاشان و 250 کیلو گرم در هکتار برای رقم قرمز آذرشهر به صورت تقسیط در پنج مرحله 
همزمان با کاشت، شروع دو برگی و مابقی طی سه نوبت )چهار برگی، شش برگی و هشت تا دوازده برگی( مصرف 
گردد. همچنین با توجه به میزان پتاسیم خاک )K=220 mg/kg)، بایستی از کود سولفات پتاسیم به مقدار 350 

کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت استفاده شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- افزایش 25 درصد عملکرد غده شده و نسبت ارتفاع به قطر پیاز کاهش پیدا کرد.

2- ضخامت گردن پیاز که یکی از صفات نامطلوب در پیاز به شمار میرود، 15 درصد کاهش یافت.
3- چند قلویی که یکی از صفات دیگر نامطلوب در پیاز است، با مصرف صحیح کودهای ازته و پتاسیم در هر دو 
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رقم 15 درصد کاهش یافت.
4- میزان تجمع ازت نیتراته در ارقام پیاز به طور محسوسی بین 30)رقم سفید کاشان( تا 40 درصد )رقم قرمز 

آذرشهر( کاهش یافت. 
5- استفاده از کود سولفات پتاسیم، بهترین خاصیت انبارمانی را در ارقام پیاز سبب گردید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 تصاوير مزرعه پياز در مزرعه ايستگاه تحقيقات نيشابور در حالتی كه مقدار 350 كيلوگرم در هكتار از كود اوره و
 350 كيلوگرم در هكتار كود سولفات پتاسيم استفاده شده است.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مدیریت مناسب آبیاري گندم

یافته منتج از پروژه شماره:. 2-119-150000-00-0000-74033              مدت اجراي پروژه:2سال
مجری مسئول: مرادعلي قنبرپوري                                                          رتبه علمي: محقق

moradghanbari@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آب مهمترین عامل محدود کننده در افزایش تولیدات کشاورزي مي باشد. برنامه ریزي دقیق در امر آبیاري سبب 
استفاده بهینه از منابع آب در جهت افزایش سطح زیر کشت آبي و همچنین عملکرد در واحد سطح خواهد شد. بیشتر 
مناطق اصلي گندم کاري دنیا بطور روتین بوسیله خشکسالي تهدید مي شوند. کمبودهاي آب از لحاظ رشد گندم از 

جوانه زدن بذر تا تشکیل دانه و عملکرد نهایي موثرند. 
تنش آبي در مراحل مشخصي از رشد نسبت به سایر مراحل دیگر خطرناک تر است. در محصوالت دانه اي دوره 
بحراني معموال قبل از تکثیر ، تشکیل اندام و درست بعد از گرده افشاني است. در استان لرستان سالیانه 70 تا 100 
هزار هکتار گندم آبي با متوسط عملکرد 3 تن در هکتارکشت مي گردد. این در حالي است که کیفیت خاک و وضیعت 
اقلیمي استان به گونه اي که انتظار عملکردهاي چند برابر را مي توان داشت. دلیل عملکرد پایین گندم آبي استان 
عمدتا در عدم اجراي بهینه عملیات بهزراعي نهفته است. در این میان آبیاري به موقع و با اندازه مناسب نقش کلیدي 

ایفا مي نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تعیین بهترین فواصل زمان آبیاري از روي میزان تبخیر تشتك کالس A براي بدست آوردن حداکثر محصول و 

توصیه به زارعین و تعیین آب مورد نیاز آبیاري در دورهاي مختلف آبیاري از مهمترین اهداف این یافته می باشد.
مقدار آب مصرفي، دور و تعداد آبیاري براي تیمارهاي مختلف به شرح ذیل است: 

- براي تیمار آبیاري پس از 40 میلي متر تبخیر مقدار آب مصرفي 4670 متر مکعب در هکتار با دور 5 روز و 11 بار آبیاري.
- براي تیمار آبیاري پس از 70 میلي متر تبخیر مقدار آب مصرفي 4147 متر مکعب در هکتار با دور 8 روز و 7 بار آبیاري.
-  براي تیمار آبیاري پس از 100 میلي متر تبخیر مقدار آب مصرفي 3664 متر مکعب در هکتار با دور 11 روز و 5 بار آبیاري.
- براي تیمار آبیاري پس از 120 میلي متر تبخیر مقدار آب مصرفي 3485 متر مکعب در هکتار با دور 14 روز و 3 بار آبیاري

مي باشد.  گرم   27/39 و   49/30  ،32/66  ،33/91 ترتیب  به  آبیاري  مختلف  تیمارهاي  دانه  هزار  وزن  میانگین 
همچنین میانگین درصد پروتئین دانه تیمارهاي مختلف آبیاري به ترتیب 13/78، 13/18، 12/84 و 12/92 مي باشد 
که مي توان نتیجه گرفت که تیمارهاي با عمق کم آبیاري و دفعات زیاد باعث افزایش درصد پروتئین دانه گشته و 
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در تیمارهاي با دور آبیاري طوالني تر و دفعات آبیاري کم درصد پروتئین دانه کاهش یافته است و با ایجاد تنش آبي 
بیشتر )تیمار 120 میلي متر( مجدداً درصد پروتیئن دانه گندم افزایش مي یابد. نتایج دو ساله نشان مي دهد که کارایي 
مصرف آب در تیمار آبیاري پس از 100 میلي متر حداکثر بوده که مقدار آن 1/35 کیلوگرم در متر مکعب مي باشد که 
با توجه به راندمان مصرف آب و تولید دانه بیشتر به ازاي هر متر مکعب آب مصرفي، لذا آبیاري پس از100 میلي متر 

تبخیر از تشتك با دور 11 روز براي گندمکاران منطقه بروجرد و مناطق مشابه توصیه مي گردد.
با توجه به اینکه میانگین دو ساله بارندگي از کاشت تا برداشت حدود 441/5 میلي متر بوده و میانگین تبخیر 
تجمعي دو ساله در دوره کشت 461 میلي متر مي باشد و در نظر گرفته بافت خاکهاي منطقه، )جدول( تعیین برنامه 
آبیاري گندم با استفاده از داده هاي اقلیمي، دور آبیاري 12-10 روز در ماههاي اردیبهشت و خردادماه مناسب ترین 
دور آبیاري مي باشد که حداکثر عملکرد دانه و کلش با توجه به تجزیه و تحلیل هاي اقتصادي از آن قابل انتظار است.

همچنین در صورت توزیع پراکنش بارندگي در طي دوره رشد گیاه در بعضي از سالها میزان رطوبت خاک تا اواخر 
فروردین ماه در خاک کافي بوده که با رعایت تاریخ کاشت مناسب و اجراي بهینه عملیات بهزراعي با عنایت به میزان 

بارندگي کافي در منطقه انتظار عملکردهاي چندبرابر را مي توان داشت.

جدول برنامه آبياري گندم در بروجرد با استفاده از داد ه هاي اقليمي

ماه
عمق خالص آب 
)mm( آبیاري

عمق نا خالص آب 
)mm( آبیاري

دورآبیاري 
)روز(

تعداد آبیاري

ذخیره رطوبت کافي است---فروردین
1تا 6592192اردیبهشت

6592103خرداد
گاهي یك نوبت دراوایل ماه65929تير

جدول برنامه آبياري گندم با استفاده از تشتك تبخير

ماه
عمق خالص آب 
)mm( آبیاري

عمق نا خالص آب 
)mm( آبیاري

دورآبیاري 
)روز(

تعداد آبیاري

ذخیره رطوبت کافي است---فروردین
29/40/59252اردیبهشت

33/60/676103خرداد

با تشتك  اقلیمي در مقایسه  از داده هاي  با استفاده  با توجه به نتایج جداول  در خصوص برنامه آبیاري گندم 
تبخیر )آبیاري پس از 70 میلي متر( نشان مي دهد که اختالف در آبیاري بسیار کم بوده، همچنین با توجه به نتایج 
حاصل شده در مورد افزایش کارایي مصرف آب در آبیاري پس از 100 میلي متر تبخیر از تشتك که به عنوان نتیجه 
کاربردي از این طرح توصیه گردیده است از نظر دور آبیاري و تعداد آبیاري با نتایج کسب شده ازد اده هاي اقلیمي 

کاماًل مشابه است.
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- آبیاري هاي با تعداد زیاد و فواصل کم باعث افزایش میزان تولید کاه و کلش زیاد مي شود. که ناشي از اثر 

آبیاري زیاد بر روي افزایش رشد رویشي و نهایتا تولید کلش بیشتر بوده است. 
2- آبیاري هاي با تعداد کم و فواصل زیاد )تیمار 120میلیمتر تبخیر تجمعي از تشتك( باعث مي شود که عالوه 

بر کاهش عملکرد،رنگ دانه هاي گندم قهوه اي تیره و شکل دانه هاي گندم بصورت الغر و چروکیده در مي آیند.
 3- مقدار آب آبیاري مصرفي 4147 متر مکعب در هکتار با 7 بار آبیاري با دور هشت روز براي تیمار 70 میلیمتر 
تبخیر از تشتك، مناسب تشخیص داده شد. با عنایت به مقادیر کارایي مصرف آب WUE در تولید دانه و همچنین 
مصرف کمتر آب مقدار آب آبیاري 3664 متر مکعب در هکتار با پنج بار آبیاري با دور 11 روز براي تیمار پس از 100 

میلیمتر تبخیر از تشتك قابل توصیه است. 
4- در صورت توزیع پراکنش مناسب بارندگي در طي دوره رشد گیاه در بعضي از سالها میزان رطوبت خاک تا 
اواخر فروردین ماه در خاک کافي بوده که با رعایت تاریخ کاشت مناسب و اجراي بهینه عملیات به زراعي با عنایت به 

میزان بارندگي کافي در منطقه انتظار عملکردهاي چند برابر را مي توان داشت. 
5- در دور آبیاري  11روز، 22 درصد کاهش آب مصرفي گندم نسبت به آبیاري کامل، در حالیکه 4 درصد کاهش 
عملکرد را به دنبال دارد و کارایي مصرف آب آبیاري 1/35کیلوگرم بر متر مکعب بوده در حالیکه در دور آبیاري 5 

روز و تعداد 11 بار آبیاري کارایي مصرف آب 1/08 کیلوگرم بر متر مکعب بدست آمده است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: الگوی کاشت مناسب برای افزایش خصوصیات کمي و کیفي ذرت علوفه اي رقم 704 تحت آبیاری با آب شور 

یافته منتج از پروژه شماره: 81112-0000-00-151200-107-3           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حمید مالحسینی                                                       رتبه علمي: مربی پژوهش

مجری: بهنام زند
molahoseini_h@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشور ایران با 27 میلیون هکتار اراضي شور در مقام اول کشورهاي آسیا قرار دارد. ایران از نظر اقلیمي در زمره 
مناطق خشك و نیمه خشك محسوب مي شود. از ویژگیهاي این نوع مناطق مي توان به تبخیر زیاد و بارشهاي جوي 
اندک و پراکنده اشاره کرد که در نهایت منجر به تجمع امالح مختلف درقشر سطحي خاکهاي کشور گردیده است. 
این روند به واسطه مدیریت نادرست آبیاري، تشدید و منجر به شورشدن خاک هاي زراعي شده است. کشت ذرت 
علوفه ای به دلیل دارا بودن محاسن زیاد به ویژه دوره رشد کوتاه، فصل کاشت، محصول فراوان و تولید علوفه یکی 
از زراعتهای مهم کشور محسوب می شود. لذا با توجه به بحران خشکسالی در اراضی مستعد کشاورزی و از طرفی 
شور شدن این اراضی و امکان دسترسی به منابع آبهای شور و نیمه شور، ارزیابی تاثیر الگوی کاشت مختلف این گیاه 

تحت آبیاری با آبهای شور و نیمه شور جهت توسعه کشت این گیاه در اراضی شور و نیمه شور ضروری می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از انتخاب قطعه زمین برای کشت ذرت علوفه ای، ابتدا قبل از کشت یك نمونه مرکب از عمق 30-0 سانتی 
متری خاک زمین منتخب تهیه و حدود 2 کیلو گرم جهت انجام آزمون خاک و تعیین مقدار کربن آلی )درصد(، مقدار 
قابل جذب فسفر و پتاسیم )میلی گرم بر کیلو گرم(، مقدار قابل جذب آهن، منگنز، بور، روی و مس )میلی گرم بر 
کیلو گرم( و یك نمونه آب به آزمایشگاه ارسال شود. بر اساس دستاورد پژوهشی این طرح، در اراضی با شوری خاک 
حدود 8 تا 13 دسی زیمنس بر متر و شوری آب 5/5 دسی زیمنس بر متر، پس از توصیه عناصر غذایی بر اساس 
نتایج آزمون خاک توسط آزمایشگاه های مورد تایید موسسه تحقیقات خاک و آب، با کاشت ذرت روي شیب پشته، 
اثرات مضر شوري از جمله کاهش عملکرد ناشي از افزایش شوري تعدیل و امکان توسعه کشت ذرت در اراضی تحت 

آبیاری با آب نیمه شور )شوری 5/5 دسی زیمنس برمتر( فراهم می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1-امکان سبز شدن بهتر بذور کشت شده

2-امکان افزایش بهره وری آب و نهاده های مصرفی
3-امکان توسعه کشت ذرت علوفه ای در اراضی نیمه شور
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: کاربرد پتاسیم برای رشد و تحمل به شوري ارقام هندوانه  

یافته منتج از پروژه شماره: 82101-0000-00-121500-107-3             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:حمید مالحسینی                                                         رتبه علمي: مربی پژوهش

مجری: پیمان جعفری
molahoseini_h@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گسترش قابل توجه منابع آب و خاک نیمه شور در اقالیم خشك و نیمه خشك خصوصا ایران و افزایش قابل توجه 
جمعیت جهان، استفاده از این منابع آب و خاک را در جهت افزایش تولید و کشاورزی پایدار ضروری کرده است. با 
توجه به افزایش کشت محصوالت جالیزی با حساسیت متوسط به شوری در اراضی نیمه شور دشت ورامین خصوصا 
در نواحی جنوبی و حاشیه کویر، اعمال مدیریتهای زراعی در جهت افزایش تحمل به شوری این گیاهان یه خصوص 
ارقام پرمحصول ضروری به نظر می رسد. با توجه به وسعت اراضی نیمه شور در منطقه ورامین)حدود 15000هکتار( 
و کشت قابل توجه هندوانه با سطحی حدود 1000 هکتار در اراضی فوق، ارزیابي کاربرد پتاسیم در جهت افزایش 
تحمل به شوری ارقام پر محصول هندوانه و امکان کشت این ارقام در اراضی شور تحت آبیاری با آب های نیمه شور 

از اهمیت خاصی برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از انتخاب قطعه زمین برای کشت هندوانه،، ابتدا قبل از کشت یك نمونه مرکب از عمق 30-0 سانتی متری 
خاک زمین منتخب تهیه و حدود 2 کیلو گرم جهت انجام آزمون خاک و تعیین مقدار کربن آلی)درصد(، مقدار قابل 
جذب فسفر و پتاسیم )میلی گرم بر کیلو گرم(، مقدار قابل جذب آهن، منگنز، بور، روی و مس )میلی گرم بر کیلو 
گرم( و یك نمونه آب به آزمایشگاه ارسال شود. براساس دستاورد پژوهشی این طرح، در اراضی با شوری خاک حدود 
13 تا 15 دسی زیمنس بر متر و شوری آب 5 دسی زیمنس بر متر، پس از توصیه عناصر غذایی براساس نتایج آزمون 
خاک توسط آزمایشگاه های مورد تایید موسسه تحقیقات خاک و آب، با کاربرد پتاسیم )K( به میزان سه برابر توصیه، 
می توان ارقام پر محصول هندوانه نظیر چارلستون گري را در اراضی شور تحت آبیاری با آب نیمه شور کشت و از 

کاهش عملکرد ناشي از شوري جلوگیري نمود. البته ضروری است سایر عناصر مطابق توصیه مصرف شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- امکان افزایش بهره وری آب و نهاده های مصرفی

2- امکان کشت ارقام پرمحصول در اراضی شور
3- امکان افزایش عملکرد و کیفیت محصول
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: دور آبیاری بارانی مناسب برای افزایش خواص کمی و کیفی یونجه

یافته منتج از پروژه شماره: 2-111-150000-00-0000-75063               مدت اجراي پروژه: 4 سال 
مجري مسئول:  نایب دانشی                                                               رتبه علمي: مربی پژوهش

مجری: محمد عباسی
basimohamad7@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یونجـه گیاهـی چندسـاله اسـت کـه بـه واسـطه داشـتن مـواد غـذای  مختلـف مثـل کلسـیم، پروتئیـن و انـواع 
ویتامین هـا، کیفیـت و خـوش خوراکـی اهمیت زیـادی در تغذیـه دام دارد. یونجـه از محصوالت غالب اسـتان زنجان 
بـوده و بیشـترین سـطح زیـر کشـت اراضـی آبـی اسـتان بعـد از گنـدم بـه زراعت ایـن محصـول اختصـاص دارد. با 
توجـه بـه کاهـش منابـع آبی اسـتان لزوم توجـه به کارایی سیسـتم های آبیـاری در این محصـول وجـود دارد از این 
رو در ایـن پژوهـش بـه بررسـی تاثیـر دور آبیـاری بارانـی بـر عملکـرد و کیفیـت یونجه رقـم همدانی پرداخته شـد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در زراعـت یونجـه بـا سیسـتم آبیـاری بارانـی بـرای حصـول حداکثـر محصـول علوفـه تـر دور آبیـاری 6 روزه و 

مصـرف 12 هـزار متـر مکعـب در هکتـار آب آبیـاری توصیـه می شـود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایـج ایـن پژوهـش در سـال اول نشـان داد کـه اثـر اصلـی تیمارهای آبیـاری بر عملکـرد محصول تـر یونجه در 
سـطح آمـاری یـك درصـد کامـال معنـی دار بود و تیمـار آبیـاری بعـد از 75 میلیمتـر تبخیـر تجمعی بـا 88/87 تن 
در هکتـار طـی سـه چیـن دارای بیشـترین عملکـرد بـود. همچنیـن بیشـترین کارایـی مصـرف آب در ایـن تیمار با 
مقـدار 7/21 کیلوگـرم علوفـه تـر در اثـر مصـرف یـك متـر مکعب آب آبیـاری بدسـت آمد. در سـال دوم اثـر اصلی 
تیمارهـای آبیـاری بـر عملکـرد محصـول تر یونجه در سـطح آمـاری یك درصـد کاماًل معنـی دار بود و تیمـار آبیاری 
بعـد از 75 میلیمتـر تبخیـر تجمعـی بـا 90/5 تـن در هکتـار دارای بیشـترین عملکرد طی سـه چین بـود. همچنین 
بیشـترین کارایـی مصـرف آب بـا 7/3 کیلوگـرم بـرای هـر متـر مکعب آب آبیـاری در همیـن تیمار مشـاهده گردید. 
ادغـام نتایـج دو سـال بیانگـر برتـری تیمار آبیـاری بعـد از 75 میلیمتر تبخیـر تجمعی بـا میانگین عملکـرد 89/67 
تـن در هکتـار نسـبت بـه سـایر تیمارهـا بـود. همچنین نتایـج حاصـل از تجزیه علوفـه در آزمایشـگاه نشـان داد که 
مقـدار ازت گیـاه در تیمارهـای مختلـف آبیـاری از نظر آمـاری تفاوت معنـی داری ندارنـد. همچنین مقـدار پروتئین 
گیـاه در تیمارهـای آزمایشـی از نظـر آمـاری اختالف معنی داری نشـان نداد. حداکثـر مقـدار ازت و پروتئین طی دو 
 A سـال رکوردگیـری و تجزیـه در سـال دوم مربـوط بـه تیمار آبیـاری بعـد از 125 میلیمتر تبخیر از تشـتك کالس

بـه مقـدار 2/61 درصد بدسـت آمد. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: افزایش غده سازی در ریشه گیاه یونجه 

یافته منتج از پروژه شماره: 2-103-150000-00-0000-78091        مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مجتبی یحیی آبادی                                                رتبه علمي: مربی پژوهش 

yahyabadi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گیاهان لگوم طي پروسه اي که تثبیت ازت نام دارد با همزیستي با باکتریهاي ریزوبیوم خاک، مي توانند ازت مورد 
نیاز خود را بدست آورند. این فرآیند در غده هایي که روي ریشة این گیاهان رشد مي کند، باکتریهاي ریزوبیوم موجود 
در این غده ها نیتروژن اتمسفر را به آمونیم تبدیل مي کنند و به مصرف گیاه میرسانند. طي این فرآیند هر سال 90 
میلیون تن کود ازته حاصل مي شود. جایگزیني این میزان ازت توسط کودهاي شیمیایي سالیانه 30 میلیارد دالر 
برآورد مي شود. از این نظر نیتروژن تثبیت شده نه تنها ارزش زیادي دارد بلکه براي رسیدن به کشاورزي پایدار بسیار 
مهم است. این نوع ازت، نیاز ما به مصرف منابع تجدید ناپذیر را کاهش داده و نیتروژن حاصله، از آبشویي در امان 
مانده و آبهاي زیر زمیني را آلوده نمي کند. پتانسیل تثبیت نیتروژن مستقیماً به وجود باکتریهاي ریزوبیوم، غده سازي 
مؤثر در ریشه و فاکتورهاي رشد گیاه بستگي دارد. هر گونه شرایط نامساعد خاک یا تنشهاي محیطي که برروي رشد 

گیاه اثر منفي دارند، باعث کندي فرآیند تثبیت ازت مي شوند. 
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کشاورزان مي توانند از طریق مشاهد مزرعه، تا حدي به چگونگي و میزان تثبیت ازت در ریشه گیاه پي برند:

درصورتي که مدیریت کاشت صحیح بوده و بخصوص ازت استارتر در زمین استفاده شده اما گیاه استقرار یافته، 
رنگ پریده بوده و رشد کندي داشته باشد، باید به انجام پدیده تثبیت بیولوژیك ازت در مزرعه شك کرد. این مسئله 
معموالً در مزارع لوبیا و یونجه اتفاق مي افتد. در یك مزرعه جدید، عدم کارایي تثبیت نیتروژن بدلیل فقدان ریزوبیوم 
بومي در خاک و عدم غده زني ریشه مي باشد. با این حال عوامل دیگري همچون تغذیة ضعیف گیاه یا سایر تنش هایي 
باید روي ریشه  دو تا سه هفته بعد از جوانه زني، غده هاي کوچك  که به گیاه وارد مي شود، دخالت دارند. معموالً 

تشکیل شوند. در صورتي که هیچ غده اي مشاهده نشد، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرند.
الف - کشت مجدد بذر تلقیح شده با ریزوبیوم مؤثر

ب - تلقیح مزرعه از طریق سیستم آبیاري یا سایر روشها)این روش نیاز به مشاورت با یك متخصص دارد(
ج- مدیریت کوددهي ازت بازبیني شود تا احتیاجات کامل گیاه به ازت مورد رسیدگي قرار گیرد. ممکن است ازت 
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کافي در خاک قبل از شروع تثبیت ازت براي گیاهان جوان در دسترس نباشد. همچنین ممکن است عدم کارآیي 
ریزوبیوم هاي بومي خاک باعث تثبیت ازت ناموفق باشند.

2- اگر محصول استقرار یافته در زمین در اواسط فصل رشد با کمبود نیتروژن روبرو شد، درست هنگامیکه گیاه 
به ازت نیاز دارد، مي توان علت را در عدم تثبیت ازت یا عدم کارآیي مؤثر آن تشخیص داد. در اواسط فصل، غده ها 
باید کاماًل مشخص، به تعداد کافي و به رنگ قرمز و صورتي باشند. در صورتي که تعداد کمي غده وجود داشته باشد، 
تعداد ناکافي ریزوبیوم ها غده سازي را محدود کرده اند یا استرس هاي وارد شده به گیاه ممکن است از تثبیت ازت 
جلوگیري نمایند. در این زمان، یونجه کار، ممکن است بتواند بعضي استرس ها را حذف نماید اما اگر غده ها به رنگ 
سبز، خاکستري یا سفید باشند، تلقیح مزرعه، کارساز نخواهد بود. تنها راه باقیمانده ممکن است استفاده از کود ازته 
در مزرعه باشد. الزم به ذکر است که بالفاصله پس از چیدن محصول، بدلیل کاهش شدید فتوسنتز، تثبیت بیولوژیك 

ازت بشدت کاهش مي یابد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بعضي از عوامل محدود کننده غده زني ریشه یونجه و عدم کارآیي همزیستي لگوم- ریزوبیوم، در مناطق مورد 

مطالعه عبارت اند از:
عدم آشنایي کشاورزان، مروجین و بعضي کارشناسان با پدیده  همزیستي لگوم- ریزوبیوم.  •

سیاست هاي نادرست توزیع کودهاي شیمیایي و قیمت ارزان کودهاي ازته و مصرف بي رویه آنها.  •
عدم آشنایي کامل با ارقام و اکوتیپ هاي مختلف یونجه و توانایي آنها درایجاد همزیستي در شرایط اکولوژیك   • 

            مختلف.
شرایط نامساعد آب و هوایي بعضي مناطق.  •

نامناسب بودن خصوصیات فیزیکي، شیمیایي و بیولوژیکي خاک هاي تحت کاشت یونجه.  •
عدم مدیریت صحیح مزارع یونجه در مراحل کاشت، داشت و برداشت.  •

عدم توجه به اصول تغذیه گیاه یونجه و استفاده ناکافي از کودهاي آلي   •
عدم رعایت زمان مناسب برداشت و همچنین تعداد چین زیاد یونجه بدون در نظر گرفتن پتانسیل هاي   • 

            تولید.
چرانیدن دام روي مزاع یونجه در زمان هاي مکرر.  •

استفاده نامناسب و بیش از حد از سموم شیمیایي.  •
عدم وجود باکتري هاي مؤثر در خاک  •

وجود عوامل باکتریایي، قارچي، نماتدها و ریزوبیوفاژها در مزارع یونجه.  •
عدم تولید انبوه، ترویج و کاربرد مایه تلقیحي ریزوبیوم براي شرایط اکولوژیك مختلف.  •
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: نیاز کودی خرمای مرداسنگ به عناصر پر مصرف در میناب

یافته منتج از پروژه شماره: 2-122-150000-00-0000-7324            مدت اجراي پروژه: 6 سال
مجری مسئول: یعقوبعلی کرمی                                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

   mfm_karamigsa@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان هرمزگان از نظر سطح زیر کشت محصوالت باغبانی در رتبه 12 و از نظر میزان تولید در رتبه 11 کشوری 
قرار دارد. سطح باغات استان در سال زراعی 93 بالغ بر 71000 هکتار بوده است که در واقع 2/67 درصد سطح زیر 
کشت کشور را در بر می گیرد. خرما یکی از محصوالت عمده این استان است. سطح زیر کشت این محصول در این 
استان بالغ بر 29000 هکتار است و تولیدی برابر 126777 تن را در بر می گیرد. میناب از دیر باز یکی از مناطق اصلی 
پرورش خرما در استان هرمزگان بوده است و ارقام مختلفی نظیر هلیلی، مرداسنگ، زاهدی، خنیزی و..... در آن کشت 
می شود. براساس اظهارات معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 95 حدود 50% باغات کشور تغذیه 
نامناسب دارند. از آنجا که میانگین تولید در هکتار خرما در دنیا 6/8 تن و در ایران 5 تن می باشد و ساالنه مقادیر 

زیادی از عناصر خاک تخلیه می گردد، مصرف بهینه کودها در باغات خرما ضروری بنظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مقدار و نوع کود مصرفی:

در شرایط منطقه میناب نیاز غذایي خرمای مرداسنگ بارور به عناصر پر مصرف با مصرف 800 گرم ازت )1750 
گرم اوره(، 375 گرم P2O5 )800 گرم سوپرفسفات تریپل( و  700 گرم K2O )گرم 1400سولفات پتاسیم( به ازای 

هر درخت بر آورده مي گردد. 
روش و زمان مصرف:

در هر سال تمامي کود سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم و نصف کود اوره در اواخر بهمن ماه و نصف دیگر 
کود اوره در فروردین ماه مصرف شود. کود مصرفي در سایه انداز درخت بصورت یکنواخت در نواري بعرض 60-70 

سانتیمتري پخش و با خاک مخلوط گردد. بعد از کودپاشی آبیاری انجام گیرد.
نکات مدیریتی از نظر باغبانی:گرده افشاني و تلقیح در بهمن و اسفند و هرس و بستن خوشه ها در اردیبهشت و 

خرداد صورت گیرد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با بکارگیری این دستورالعمل امکان 30 درصد اضافه محصول وجود دارد.



7۸

نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
 عنـوان: بکارگیـری باقیمانده سـولفات روي و سـولفات منگنز برای محاسـبه نیاز غذایی کشـت سـویا در خاک هاي 

            استان مازندران
یافته منتج از پروژه شماره: 2-120-150000-00-0000-77100         مدت اجراي پروژه: 5 سال

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
به  عوامل دستیابي  از  یکي  عنوان  به  عناصر کم مصرف  کودهاي شیمیایي  انواع  از  استفاده  اخیر  در سال هاي 
عملکرد بهینه محصوالت زراعي و باغي مورد توجه خاص قرارگرفته و ترویج و استفاده از این کودها به سرعت رو به 
گسترش است. مؤسسسه تحقیقات خاک و آب استفاده گسترده از انواع کودهاي کم مصرف روي، منگنز، آهن، مس 
و بور را بصورت پخش سطحي، چالکود و یا محلولپاشي براي انواع محصوالت زراعي و باغي توصیه مي کند. همچنین 
تحرک عناصر کم مصرف در خاک بسیار پائین بوده و قسمت عمده این عناصر در الیه سطحي خاک هاي زراعي باقي 
مي ماند. نیاز گیاه به عناصر کم مصرف بسیار کم بوده و معموالً در سال اول کوددهي، این عناصر بطور کامل مورد 
استفاده قرار نگرفته و اثرات مصرف این کودها غالباً تا چندین سال یا فصل رشد در خاک باقي مي ماند که به اثرات 
باقیمانده مرسوم است. بنابراین بررسي اثرات باقیمانده سولفات روي و سولفات منگنز در خاک و تاثیر آن بر رشد و 
ترکیب شیمیایي محصول بعدی در مدیریت مصرف این کودها و کاهش هزینه  بهره برداران می تواند بسیار مفید باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج تحقیقات انجام شده نشان دادکه بکارگیري سولفات روي و سولفات منگنز در خاک هاي آهکي، نه تنها بر 
روي رشد و ترکیب شیمیایي اولین کشت اثر می گذارد، بلکه  بر رشد و ترکیب شیمیایي سویا در سال هاي بعد نیز 
موثر است. بر اساس نتایج این پژوهش، کود هاي سولفات روي و سولفات منگنز داراي اثر باقیمانده در خاک هستند 
و توصیه می شود که حداقل یك سال در میان به مقدار 40 کیلوگرم در هکتار قبل از کشت مصرف شوند. البته این 
اثر باقیمانده با توجه به نوع خاک متفاوت بوده و در خاک های با بافت سنگین. مي توان آن ها را دو سال در میان 

مصرف نمود. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کاهش مصرف کودهای شیمیایی روی و منگنز به مقدار 50 درصد     .1

افزایش 11 درصد عملکرد محصول برای سولفات روی  .2
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3.  افزایش 4/5 درصد عملکرد محصول برای سولفات منگنز
4.  کاهش هزینه کودی و افزایش سود خالص بهره برداران 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

)Z( و مصرف سولفات روی )B( شكل 1. رشد و عملكرد سويا در تيمار شاهد

)M( و مصرف سولفات روی )B( شكل 2. رشد و عملكرد سويا در تيمار شاهد

)MZ( و مصرف توام سولفات روی و منگنز )B( شكل 3. رشد و عملكرد سويا در تيمار شاهد



۸0

نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
 عنـوان: اسـتفاده از منابـع مختلـف کـود آلـی )کوددامـی، کمپوسـت و ورمـی کمپوسـت( بـرای افزایـش کمیت و 

           کیفیت پیاز قرمز آذرشهر در دو منطقه بناب و خسروشهر
یافته منتج از پروژه شماره: 2-101-150000-00-0000-82014            مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول: احمد بای بوردی                                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 
 ahmad.bybordi@gmail.com: آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بدلیل استمرار سوء مدیریت در خاکهاي زراعي استان آذربایجان شرقي میزان مواد آلي آن سیر قهقرایي در پیش 
گرفته است. از طرف دیگر در مزارع پیازکاري همه ساله مقادیر متنابهي کودهاي شیمیائي مصرف مي شود که عالوه 
بر هدررفت کود و افزایش هزینة کشاورزان و از بین رفتن خصوصیات فیزیکي خاک از جمله نفوذپذیري، ظرفیت 
نگهداري رطوبت و تهویه خاک بدتر مي گردد. از طرف دیگر زارعین پیازکار براي سهولت جوانه زني پیاز سالیانه مقادیر 
زیادي ماسه به سطح خاک اضافه مي کنند که به تدریج بافت خاک سبك تر شده و تخلیة عناصر غذایي از مجاورت 
ریشه به سرعت صورت مي گیرد. به دلیل ارزاني نسبي و سهولت دسترسي به کودهاي شیمیایي، تحقیقات زیادي 

روي میزان تأثیر کمپوست و ورمي کمپوست بر روي پیاز در ایران صورت نگرفته است.
به دلیل باال بودن درصد نیتروژن در ساختار کود کمپوست و ورمي کمپوست، محصوالت غده اي نظیر سیب زمیني 
از  این کودها کارایي استفاده  از  نیاز دارند، در صورت استفاده  نیتروژن بیشتري  به  و پیاز که در طول فصل رشد 

نیتروژن افزایش یافته و عملکرد محصول به طور محسوسي افزایش پیدا مي کند. 
استفاده از ورمي کمپوست باعث بهبود خصوصیات فیزیکي نظیر نفوذپذیري، افزایش ظرفیت نگهداري آب شده و 
همچنین میزان عناصر غذائي موجود در آن بیشتر از کود دامي بوده و عناصر بصورت کالت بطور کامل جذب مي شود 
و در صورت استفاده از کود ورمي کمپوست تنها نیاز به چند نوبت سرک کود نیتروژنه بر اساس C/N توده ماده آلي 
خواهد بود. در این تحقیق کوشش شده اثرات مقادیر و منابع مختلف ماده آلي )کمپوست، ورمي کمپوست و کود 

دامي( بر عملکرد و برخي خواص کیفي پیاز مورد ارزیابي قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کود دامي از منبع گاوي در سه سطح )10، 15 و 20 تن در هکتار(، کود کمپوست حاصل از زبالة شهري در سه 
سطح )5، 10 و 15 تن در هکتار( و ورمي کمپوست در سه سطح )2، 4 و 6 تن در هکتار( و تیمار شاهد )مصرف 
کودهاي نیتروژن، فسفر و پتاسیم براساس آزمون خاک و کاربرد ماسه( جمعاً در 10 تیمار و در سه تکرار پیاده شد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بهترین افزایش عملکرد در حدود 30 درصد با کاربرد 15 تن کودگاوی  و4 تن در هکتار ورمی کمپوست بدست 
آمد.کود کمپوست زباله شهری تاثیر چندانی در افزایش عملکرد نداشت.کمترین تجمع نیترات در سوخ پیاز در صورت 

کاربرد 20 تن در هکتار کودگاوی حاصل شد.



۸2

نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول خرمای پیارم با مصرف بهینه عناصر پرنیاز

یافته منتج از پروژه شماره: 2-122-150000-00-0000-81020             مدت اجراي پروژه: 2/5 سال
مجری مسئول: جهانشاه صالح                                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش 

j.saleh@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
اقتصاد  از جمله استان هرمزگان، نقش مهمی در معیشت کشاورزان و  تولید خرما در برخی استانهای جنوبی 
منطقه دارد. خرماي پیارم بدون شك بهترین رقم تجاری خرماي استان هرمزگان است که حتي در بازارهاي جهاني 
هم از مطلوبیت فراواني برخوردار می باشد. این در حالی است که نخلستانهاي استان هرمزگان اغلب بدون استفاده از 
کود شیمیایی و یا با مصرف نامتعادل کودها اداره مي شوند و لذا میانگین عملکرد و کیفیت میوه خرما، اغلب پایین تر 
از میانگین جهانی و پایین تر از پتانسیل خاک و آب و اقلیم منطقه می باشد. این باعث می شود از یك سو با مصرف 
نادرست کودها، منابع مالی کشاورز به هدر رفته و از سوی دیگر، درآمد بهره بردار کاهش یابد. لذا به منظور تعیین 
بهترین ترکیب کودي عناصر پرمصرف در خرماي رقم پیارم، طرح تحقیقاتي بر روي 84 اصله نخل بارده 12 ساله 

تقریباً یکنواخت در ایستگاه تحقیقات کشاورزي حاجي آباد و طي دو سال اجرا شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد بهترین مقدار مصرف کود نیتروژن برای خرمای پیارم در منطقه حاجی آباد، معادل 2300 گرم 
کود اوره به ازای هر نخل مثمر در آذرماه می باشد. بهترین میزان کاربرد فسفر نیز برابر با 1300 گرم سوپرفسفات 
تریپل در آذرماه هر سال تعیین شد. همچنین استفاده از 1200 گرم سولفات پتاسیم در کنار مصرف مقادیر نیتروژن 
و فسفر اشاره شده، هم زمان با کودهای مذکور، باعث شد عملکرد محصول، غلظت عناصر ضروری برگ و ویژگیهای 
کیفی میوه بهبود قابل مالحظه ای پیدا کند. الزم به ذکر است نتایج مطلوب فوق صرفا با استفاده از روش چالکود 
حاصل گردید و مشاهدات حاکی است که در خاکهای آهکی جنوب کشور، مصرف مقادیر مناسب کود، اگر با روش 
و دستورالعمل نامناسب انجام شود، قادر نخواهد بود تغییرات مثبت چشمگیری در تولید خرما ایجاد کند. لذا توصیه 
اوره، سوپر  آباد هرمزگان، مصرف  پیارم در منطقه حاجی  بهبود کیفیت خرمای  و  افزایش عملکرد  می شود جهت 
فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به ترتیب با مقادیر 2300، 1300 و 1200 گرم برای هر نخل بارده، در آذرماه هر 

سال و با روش چالکود، در دستور کار مدیریت تغذیه باغ قرار گیرد.  
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که مصرف 1050 گرم نیتروژن به ازای هر نخل مثمر توانست با افزایش عملکرد محصول خرما از 
91/68 به 110/14 کیلوگرم در هر نخل، میانگین عملکرد را 20/1% افزایش دهد. کاربرد نیتروژن همچنین موجب 
نظیر  ویژگی های کیفی خرما  برخی  بهبود  و  برگ  در  و مس  روی  آهن،  فسفر،  نیتروژن،  معنی دار غلظت  افزایش 
متوسط وزن میوه، نسبت گوشت به هسته، متوسط طول، شاخص بریکس و درصد قندهای احیا کننده در میوه شود. 
مصرف مقدار مناسب کود فسفر نیز گرچه تغییری در تعداد خوشه ها و غلظت نیتروژن، روي، مس و منگنز برگ 
ایجاد نکرد، اما باعث ارتقای 4/8 درصدی عملکرد محصول شد و غلظت آهن برگ را 7/3 درصد افزایش داد. فسفر 
همچنین توانست با افزایش معنی دار ویژگی های کیفی میوه شامل متوسط وزن یك میوه، نسبت گوشت به هسته، 
متوسط طول میوه، شاخص بریکس و درصد قندهای احیا کننده، موجب بهبود کیفیت خرما شود. مصرف مقدار 
مناسب کود پتاسیم نیز توانست منجر به 8 درصد افزایش در عملکرد شده و تعداد خوشه در هر درخت را 6/3 درصد 
بیشتر کند. کاربرد پتاسیم همچنین توانست غلظت دو عنصر روی و پتاسیم در برگ را به ترتیب 6/2 و 3/9 درصد 
افزایش داده و با ارتقای 1/4 درصدی شاخص بریکس و افزایش متوسط وزن یك عدد میوه از 8/17 به 8/32 گرم، 
باعث بهبود معنی دار کیفیت میوه خرما گردد. بنابراین در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که با مصرف مقادیر و 
نسبتهای مناسب از کودهای حاوی عناصر پرنیاز نیتروژن، فسفر و پتاسیم می توان عملکرد محصول و کیفیت میوه 

خرما را به نحو قابل توجهی ارتقا بخشید.   
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: فرمول کودي )نیتروژنه و فسفره( الین هاي امیدبخش برنج متحمل به سرما

یافته منتج از پروژه شماره: 3-116-151800-00-0000- 82137              مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: محمد رضا چاکرالحسینی                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش

reza.rns2007@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
برنج یکي از محصوالت استراتژیك و اساسي در کشور ما محسوب مي شود که بعد از گندم مهمترین ماده غذایي 
مردم را تشکیل مي دهد. افزایش سریع جمعیت و در نتیجه نیاز بشر به غذا باعث  شده که به افزایش هرچه بیشتر 
عملکرد برنج در واحد سطح توجه خاصي مبذول گردد. دستیابي به عملکرد مطلوب در محصوالت زراعي عالوه بر 
تولید و معرفي رقم مناسب جهت هر منطقه، نیاز به تعیین کودپذیري و تعیین نیاز غذایي آن مي باشد که مي تواند 
از طریق تأثیر بر اجزاء عملکرد، قابلیت و ظرفیت تولیدي رقم را باال برده و باعث بهبود کیفیت و کمیت محصول 
گردد. بر این اساس تعیین نیاز کودی )غذایي( نیتروژنه و فسفر دو الین برنج متحمل به سرما الزم و ضروری می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاربرد 60 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و یا معادل آن میزان 120 کیلوگرم کود اوره)البته به صورت پایه 
و سرک در زمان پنجه زنی( و 40 کیلوگرم P2O5 در هکتار و یا معادل 80 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار به 
صورت پایه قبل از کشت جهت دو الین امید بخش برنج متحمل به سرما در منطقه سردسیری گهگیلویه و بویراحمد 

توصیه می گردد.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به نیاز کودی نیتروژنه و فسفره دو الین امید بخش برنج متحمل به سرما که در دست معرفی بوده، کاربرد 
مقدار 120 کیلوگرم در هکتار کود اوره و 80 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار، سبب افزایشی معادل حداقل 

1249 کیلوگرم در هکتار برای عملکرد و برای اجزاء عملکرد مثل پنجه زنی بارور از 3 تا 5 عدد در بوته داشته اند.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
 عنــوان: اســتفاده از گوگــرد، باکتــری تیوباســیلوس و کــود دامــی بــرای افزایــش عملکــرد و کیفیــت گلرنــگ بهــاره 

           در استان کرمانشاه 
یافته منتج از پروژه شماره:  2-105-150000-00-0000-82058       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: فردین حامدی                                                        رتبه علمي: مربی پژوهش 

Fardin_hamedi@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گیاهان روغني از جمله گلرنگ عالوه بر نیاز فراوان به نیتروژن به گوگرد هم نیاز زیادي دارند. در واقع گوگرد را 
براي استفاده موثر از نیتروژن نیاز دارند که در صورت کمبود گوگرد کاهش عملکرد قطعي خواهد بود. مشکل عمده 
اي که بعد از مصرف گوگرد کشاورزي به خاکهاي زراعي مطرح مي گردد اکسیداسیون گوگرد و تبدیل آن به سولفات 
مي باشد. زیرا گیاهان گوگرد را بصورت یون سولفات جذب می نمایند. امروزه متآسفانه با توجه به کاهش درصد مواد 
آلي در خاکهاي زراعي ایران تعداد باکتریهاي اکسید کننده گوگرد کاهش محسوسي یافته است. در این راستا بسیاری 
از تحقیقاتی که در مناطق مختلف دنیا انجام شده نشان می دهد که استفاده از گوگرد همراه با باکتری تیوباسیلویس 
بمنظور اصالح خاک و یا بهبود وضعیت تغذیه گیاه در خاک های آهکی و قلیایی با موفقیت همراه بوده و نتایج 
سودمندی را بدنبال داشته است. چنانچه گوگرد عنصری در سطح خاک پخش شده و همراه با مواد آلی به زیر خاک 
برده شود عمل تبدیل به یون سولفات در جوار رطوبت و باکترهای تیوباسیلوس سریعتر انجام گرفته و گوگرد مورد 

نیاز گیاه تامین خواهد شد که در نتیجه آن افزایش عملکرد قطعی خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مقدار 20 کیلوگرم مایه تلقیح تیوباسیلوس را بر روی 200 کیلوگرم گوگرد عنصری ریخته و با بیل به طور کامل 
مخلوط کرده سپس برای توزیع یك نواخت تر در مزرعه آن را با حدود 200 کیلوگرم خاک مرطوب مخلوط سپس 
به همراه 10 تن کود دامی پوسیده شده در سطح یك هکتار از مزرعه قبل از کاشت بذر بطور یك نواخت پخش می 

کنیم.  
نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

با توجه به نتایج اخذ شده از اجرای طرح با مصرف توام 200 کیلوگرم گوگرد + 20 کیلوگرم تیوباسیلوس + 10 
تن در هکتار کود دامي نسبت به عدم مصرف آنها مقدار عملکرد در حدود 1359 کیلوگرم در هکتار افزایش و میزان 

روغن نیز در دانه در حدود 16 درصد افزایش خواهد داشت.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: کاربرد توأم محلول پاشي و مصرف خاکي روي، آهن و منگنز برای بهبود عملکرد و اجزاي  عملکرد گندم 

یافته منتج از پروژه شماره: 82007 -0000– 00-150000-104-2        مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: رضا سلیمانی                                                           رتبه علمي: استادیارپژوهش 

soleimanir@hotmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
باشند، رشد و توسعه گیاه، مطلوب  براي گندم  از حد مطلوب  استفاده عناصر غذائي کمتر  قابلیت  مادامي که 
نخواهد بود و در نبود آنها چرخه زندگي گیاه گندم کامل نمي شود. در تغذیه گندم پس از تامین عناصر پر مصرف 
نوبت به عناصر کم مصرف مانند روي، آهن و منگنز مي رسد. نقش این عناصر نه تنها ناچیز نیست بلکه اهمیت 
بسزائي در فعالیت هاي حیاتي دارد. در صورت عدم فراهمي مناسب این عناصر، گندم عملکرد مناسب و کیفیت 
مطلوبي نخواهد داشت. به دالیل متعدد از جمله آهکي بودن خاک ها، وضعیت آب-هاي آبیاري )بي کربنات آب ها بین 
2 تا 4 میلي اکیواالن در لیتر( و pH باال، قابلیت استفاده عناصر ذکر شده کم است. از آنجا که  این کمبودها عالوه 
بر اختالل در رشد بهینه گندم و کیفیت دانه، منتج به اختالالتي نیز در جوامع انساني مي شوند بنابراین تالش در 
جهت بهبود رشد، باالبردن عملکرد و کیفیت دانه گندم ضرورتي انکار ناپذیر محسوب مي گردد. این تحقیق عالوه 
بر افزایش عملکرد، سعي در باالبردن هر چه بیشتر غلظت عناصر و کیفیت دانه گندم دارد. بازیابي کودهای دارای 
عناصر ذکر شده اغلب کمتر از 5 درصد است. لذا این پژوهش به منظور بررسي تاثیر مصرف خاکي و محلول پاشي 

سولفات روي و محلول پاشي سولفات آهن و سولفات منگنز انجام گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اگر غلظت روی، آهن و منگنز قابل استفاده خاک پایین بوده )کمتر از حد بحرانی به ترتیب 1، 5 و 5 میلی گرم 
در کیلوگرم( یا عالئم کمبود این عناصر مشاهده گردد، می توان با مصرف خاکی )به ترتیب از منابع سولفات روی، 
سکوسترین آهن و سولفات منگنز( و یا محلول پاشی )از منابع سولفات روی، آهن و منگنز( نیاز گیاه گندم را برطرف 
نمود. مصرف خاکی )بستگی به آزمایش خاک حدود 40 کیلوگرم در هکتار( در زمان کاشت گندم و محلول پاشی با 
غلظت سه در هزار )سه کیلوگرم در هزار لیتر یا معادل آن( پس از ایجاد سطح سبز 2 یا 3 بار و به فاصله دو هفته ای، 
همزمان با آبیاري انجام گیرد.بهترین زمان های مصرف محلول پاشی عناصر روی، آهن و منگنز در مراحل ساقه روي 

و خوشه دهي گندم می باشد. محلول پاشی باید در صبح زود یا عصر و در شرایط بدون وزش باد انجام گیرد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مصرف توأم محلول پاشی و مصرف خاکی روی، آهن و منگنز به طور میانگین باعث افزایش 12 درصد در تعداد 
دانه در خوشه، 8 درصد در تعداد خوشه در متر مربع و 7/5 درصد در وزن هزار دانه گندم نسبت به عدم مصرف آن ها 
گردید. بهبود اجزای عملکرد، در نهایت منجر به افزایش حدود 10 درصدی عملکرد دانه گندم شد. در بین اجزای 
عملکرد، مي توان افزایش عملکرد دانه با مصرف توأم محلول پاشي و مصرف خاکي را  بیشتر ناشي از افزایش تعداد 
دانه در خوشه دانست. همچنین حدود 13 درصد بر عملکرد کاه گندم در اثر مصرف توأم محلول پاشی و مصرف 
خاکی روی، آهن و منگنز نسبت به عدم مصرف این عناصر افزوده شد. با مصرف توأم سه عنصر روی، آهن و منگنز، 
عالوه بر افزایش کمی )عملکرد دانه و کاه گندم(، برخی از ویژگی های کیفی گندم همچون غلظت روی در دانه نیز 

افزایش )بیش از 20 درصدی( پیدا کرد.



۸۸

نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب               
عنوان: کاربرد کود دامي و  عناصر کم مصرف )آهن، روي و بور( در راستای افزایش عملکرد و کیفیت طالبي سمسوري

یافته منتج از پروژه شماره: 3-107-121500-00-0000-82094        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محسن سیلسپور                                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجری: پیمان جعفری
mseilsep@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
فزاینده  گسترش  موجب  طبیعیف  اکوسیستم هاي  عادي  درچرخه  انسان  بي رویه  و  افزون  روز  دخالت هاي 
آلودگي هاي زیست  محیطي گردیده است.در بین این آالینده ها، کودهاي شیمیایي از اهمیت به سزایي برخور دارند. 
بنابراین به کارگیري هر گونه مدیریتي که منجر به کاهش مصرف کودهای شیمیایی و افزایش کارایي جذب و مصرف 
کودهاي آلي شود، نقش مهمي در کاهش آلودگي هاي زیست محیطي ایفا خواهد نمود. حاکمیت شرایط آهکی در 
خاک های منطقه ورامین موجبات کاهش قابلیت جذب آهن و روی را در این خاک  ها موجب گشته است. از طرف 
دیگر، کاهش میزان کربن آلی در این خاک ها، موجبات افت شدید کمی و کیفی محصول طالبی را فراهم آورده است. 
با توجه به اهمیت کاشت طالبي در منطقه ورامین و لزوم ارتقای کمی و کیفی عملکرد و لزوم توجه کافی نسبت به 
تغذیه متعادل محصول، این پژوهش با هدف ارزیابی مزرعه ای مصرف کود دامی و عناصر ریزمغذی آهن و روی در 
بهبود صفات کمي و کیفي محصول و هم چنین بررسي اثرات متقابل این عناصر با کود دامي در مورد  طالبي انجام 

گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
باالترین عملکرد طالبی به میزان 42 تن در هکتار از تیمار مصرف توأم آهن و روي و بور همراه با مصرف 40 تن در 
هکتار کود دامي به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد )بدون مصرف کودهای ذکر شده(، 26/6 درصد افزایش عملکرد 
داشت. آهن، روی و بور به ترتیب از منابع سولفات آهن، سولفات روی و اسید بوریك در سه مرحله پس از تنك کردن 
مزرعه در مرحله چهار برگي )20 روز پس از کاشت(، 45 روز پس از کاشت و 75 روز پس از کاشت با روش برگ پاشی 

با غلظت پنج در هزار هر یك از عناصر، مصرف شدند. کود دامی پوسیده گاوی نیز تماما قبل از کشت مصرف شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- افزایش عملکرد میوه به میزان 26/6 درصد نسبت به شاهد.

- افزایش درصد مواد جامد محلول)قند( به میزان 34 درصد نسبت به تیمار شاهد.
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- افزایش ضخامت گوشت میوه به میزان 32 درصد نسبت به شاهد.
- افزایش میزان ماده آلی خاک به میزان 26 درصد نسبت به تیمار شاهد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

اثركاربرد كود دامی به همراه برگپاشی آهن، روی و بور بر اندازه ميوه

كاربرد كود دامی به همراه محلول پاشی آهن، روی و بور 

اثركاربرد كود دامی به همراه برگپاشی آهن، روی و بور بر ضخامت گوشت ميوه)عكس سمت راست(



90

نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: محلول پاشی روی و بور در تغذیه برگی دو رقم کلزا در استان زنجان

یافته منتج از پروژه شماره: 3-111-151200-00-0000-81044                 مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مهدی طاهری                                                                 رتبه علمي: دانشیار پژوهش                      

مجري: محمد اسماعیلی         
  taheritekab@yahoo.com   :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کلزا یکی از گیاهان روغنی است که کشت آن به منظور تولید روغن اخیرا مورد توجه جدی قرار گرفته و سطح 
زیر کشت آن همه ساله رو به افزایش است. متاسفانه علی رغم توسعه گسترده این محصول در جهان، در کشور ما 
این دانه روغنی به جایگاه واقعی خود دست نیافته است که یکی از مهم ترین دالیل آن عدم مصرف متعادل کودها 
می باشد. بدون شك مصرف بهینه عناصر غذایی نقش بسزایی در افزایش عملکرد و کیفیت کلزا خواهد داشت. کمبود 
روی و بور یکی از مهم ترین و گسترده ترین کمبودهای عناصر غذایی در دنیاست که باعث محدود شدن عملکرد در 
تولید محصوالت زراعی از جمله کلزا می شود. از اینرو، بررسی تاثیر غلظت عناصر روی و بور بر عملکرد و کیفیت دانه 

ارقام مختلف کلزا ضرورت می یابد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با عنایت به نقش مثبت بور در افزایش عملکرد دانه و بکارگیری توام روی و بور در افزایش کیفیت دانه کلزا و 
همچنین باالتر بودن سطح عملکرد دانه در رقم v1، استفاده از رقم v1 و محلول پاشی توام اسیدبوریك و سولفات 
روی با غلظت های به ترتیب 2 و 3 در هزار در مراحل اول ساقه رفتن و اوایل گل دهی در استان زنجان و مناطق با آب 

و هوا و خاک مشابه محل اجرای طرح توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش حداکثر عملکرد دانه در تیمارهای آزمایشی بطور میانگین در تیمار با رقم 
)v1(SLM046 و استفاده از اسیدبوریك 2 در هزار به مقدار 4180 کیلوگرم در هکتار بدست آمد که این مطلب 
بیان گر حدود 20%  افزایش عملکرد نسبت به تیمار شاهد است. در شرایط اقلیمی استان زنجان و خاک مناطق مشابه 
با محل آزمایش توصیه می گردد از رقم SLM046 و محلول پاشی توام اسیدبوریك و سولفات روی با غلظت های به 

ترتیب 2 در هزار و 3 در هزار در دو نوبت استفاده گردد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: بکارگیری آب شور برای آبیاري گیاه گرمك به روش آبیاري قطره اي در اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره:  2-103-150000-00-0000-80024       مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  محمد فیضی                                                       رتبه علمی: استادیار پژوهش

مجری: محسن دهقانی                     
 mdehqani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کیفیت نامناسب آب آبیاری و شوری و شور و سدیمی بودن خاکهای زراعی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد 
گیاهان در بیشتر نقاط کشور محسوب می شود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهي از اراضي کشور، بخصوص در 
مناطق مرکزي، شرقي و جنوب داراي مشکل شوري خاک و آب مي باشند، تعیین تحمل به شوري گیاهان مختلف با 
بکار گیري سیستمهاي آبیاري تحت فشار از اهمیت ویژه اي برخوردار است. طراحي درست و مدیریت صحیح آبیاري 
قطره اي، تا حد زیادي خطرات ناشي از شوري آب را کاهش مي دهد. زیرا در این روش با انجام آبیاري روزانه، غلظت 
محلول خاک کاهش مي یابد و عالوه بر آن امالح در جبهة رطوبتي از منطقة ریشه دور مي شوند. سیستم قطره اي در 
کاهش نفوذ عمقي به زیر ناحیة ریشه، کاهش شوري در نیم رخ خاک و جلوگیري از اُفت عملکرد مؤثر بود. بنابراین، 
کاربرد آن در خاک هاي شور مناسب مي باشد. همچنین افزایش مقدار آب آبیاري کاربردي موجب افزایش  عملکرد 

میوه، تعداد میوه، میانگین وزن میوه و کارآیي مصرف آبیاري گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با استفاده از سیستم هاي آبیاري قطره ای و تیپ و کاربرد صحیح و مدیریت اصولي این سیستمها در این مناطق 
مي توان عالوه بر تولید محصوالت کشاورزي در مقدار آب آبیاری نیز صرفه جویي نمود. در این روش با 35 نوبت 
آبیاری با کیفیت آب شیرین و دور 3 روز، حجم آب آبیاري حدود 2700 مترمکعب در هکتار استفاده می شود. 
همچنین در روش آبیاری قطره ای و تیپ با 35 نوبت آبیاری و دور 3 روز با کیفیت های 5 و 8 دسی زیمنس بر متر 

حجم آب آبیاري به ترتیب حدود 3400 و  3850  مترمکعب در هکتار خواهد بود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با بکارگیری نتایج این تحقیق در عرصه های کشاورزی می توان به عملکرد قابل قبول گرمك دست یافت. کاربرد 
آبهای شور و لب شور با افزایش مقدار آب آبیاري بیشتر در روش آبیاری قطره ای غلظت امالح را تعدیل کرده و 
عملکرد میوه و کارآیي مصرف آب را زیاد می کند. نتایج این تحقیق نشان داد که آستانة تحمل به شوري گیاه گرمك 
تحت شرایط این آزمایش برابر با 2/27 دسي زیمنس بر متر مي باشد. همچنین درصد کاهش عملکرد به ازاي هر 
واحد افزایش شوري خاک حدود 11/72 درصد در هر دسي زیمنس بر متر مي باشد. حداکثر شوري خاک که به ازاي 

آن عملکرد نسبي صفر مي گردد حدود 10/8 دسي زیمنس بر متر است.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
 عنــوان: استفاده از حد بحراني نیتــرات در پــای بوتــه هــای پیــاز بــه منظــور کاهــش مصــرف کودهــای نیتراتــه 

            در آذربایجان شرقی
یافته منتج از پروژه شماره: 0-100-150000-00-0000-75048     مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول: محمدجعفر ملکوتی                                              رتبه علمی: استاد پژوهش      
مجری: احمد بایبوردی 

 ahmad.bybordi@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نیتروژن برای رنگ پیاز مهم است. حداقل 25 درصد نیتروژن به کاربرده شده باید به صورت نیترات باشد. زیادی 
میزان آمونیوم محتوای کودی می تواند برای پیاز سمی باشد. نیترات به وسیله آبیاری سنگین از خاک آبشویی می 
شود، بنابراین باید آن را در مقدارهای کم و به دفعات به کار برد. میزان عملکرد یا محصول نهایی که در اثر یك سری 
واکنش های تولیدی و مصرفی به وجود می آید، وابسته به تعادل بین تولید مواد به وسیله منبع و تجزیه و مصرف 
آن ها به وسیله مخزن می باشد که ممکن است توسط یکی یا هردو محدود گردد. اجزا عملکرد پیاز شامل تعداد 
سوخ در واحد سطح، وزن سوخ، قطر سوخ، درصد ماده خشك و وزن مخصوص سوخ می باشد که منابع مختلف کود 
نیتروژن ممکن است اثرات متفاوتی روی این اجزا داشته باشند. اجزاء عملکرد تحت تأثیر عواملی از جمله مدیریت 
زراعی، ژنوتیپ و شرایط خاکی و اقلیمی محیط قرار می گیرند و غالباً در توجیه علت کاهش یا افزایش عملکرد مفید 
هستند. نیتروژن نقش مهمی در عملکرد و کیفیت محصول بازی می کند. میزان نیتروژن مورد نیاز پیاز برای دستیابی 
به حداکثر عملکرد کمی و کیفی با توجه به خصوصیات ژنتیکی ارقام مورد کاشت و شرایط آب و هوایی محل تولید 
متفاوت می باشد. از این نظردر منابع علمی اتفاق نظری وجود ندارد و به مقادیری بین 80 تا 320 کیلوگرم نیتروژن 

خالص در هکتار اشاره شده است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از  اندازه گیری نیترات پای بوته است، بدین معنی که قبل  از راه های کاهش مصرف کودهای نیتروژنه،  یکی 
کاشت، کود نیتروژنه مصرف ننموده و پس ازحدود یك ماه از زمان کاشت از طریق اندازه گیری نیترات پای بوته، 
نسبت به رفع نیاز کود نیتروژنه پیاز به صورت تقسیط اقدام می شود. هدف اصلی از اعمال این روش کاهش مصرف 
کودهای نیتروژنه از طریق تعیین حد بحرانی نیترات در پای بوته و افزایش راندمان کودهای نیتروژنه از طریق تصحیح 
زمان مصرف کودهای نیتروژنه )بدون آن که افتی در عملکرد و کیفیت محصول مطرح شود( می باشد. عالوه برآن 
نیاز محصوالت فوق الذکر به این عناصر غذایی ازماه دوم عمدتاً شروع می شود. چون کودهای نیتروژنه غالبا قبل از 
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کاشت به خاک داده شده و به دلیل پویایی و رشد خیلی محدود ریشه در اوایل رشد، گیاه قادر به استفاده از این مقدار 
نیتروژن نبوده، نهایتاً عالوه بر هدررفت پول، تخریب محیط زیست و منابع آبی، راندمان کود نیز کاهش می یابد. 
جهت جلوگیری از هدر رفت کود و افزایش راندمان کودهای نیتروژنه پیشنهاد می شود قبل از کاشت کود نیتروژنه 
نداده و یك ماه بعد ازکاشت نیترات خاک پای بوته ها تا عمق 30 سانتیمتری در مزارع اندازه گیری و بر اساس مقدار 
نیترات )حد بحرانی 20 تا 30 میلیگرم در کیلوگرم( کود نیتروژنه برآورد شده برای کل دوره رشد در دو تا سه نوبت 

و به فاصله یك ماه به صورت سرک در اختیار این گیاهان گذاشته شود.
افزایش راندمان کودهای نیتروژنه )درحال حاضر راندمان کودهای نیتروژنه حدود  30 درصد است(، حفظ محیط 
زیست )کاهش غلظت نیترات در آب و محصوالت زراعی به خصوص سبزی ها و کاهش بیماری های ناشی از زیادی 
نیترات مثل متهموگلوبینمیا( و افزایش عملکرد کیفی و کمی محصوالت زراعی در راستای نیل به خودکفایی، ضرورت 

استفاده از روش فوق را توجیه می نماید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج به دست آمده نشان می دهد که بازده محصول تیمار کود نیتروژنه براساس آزمون خاک به میزان متوسط 
64/3 تن و تیمار سوم )استفاده از حد بحرانی نیترات( معادل 57/4 تن و باالخره تیمار شاهد )بدون نیتروژن( 31/89 
تن در هکتار به دست آمد. بعالوه همبستگی زیادی بین میزان کود نیتروژنه مصرفی و میزان نیترات ذخیره شده در 
غده مالحظه گردید. با عنایت به اینکه مصرف بی رویه کودهای نیتروژنه، عالوه بر افت کیفیت، سبب تجمع نیترات در 
پیاز می گردد. بنابراین الزم است نهایت دقت و صرفه جویی در میزان مصرف کودهای نیتروژنه به عمل آید تا ضمن 

نیل به عملکرد باال، کیفیت پیازهای تولیدی نیز ارتقا یابد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: رفع کمبود آهن در مزارع گوجه فرنگی با غنی سازی کود مرغی با سولفات آهن

یافته منتج از پروژه شماره: 2-106-150000-00-0000-80041         مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مختار زلفی باوریانی                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

molfi2001@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آهـن از جملـه عناصـر غذایـی مـورد نیـاز گیاه اسـت. قابلیـت اسـتفاده ایـن عنصر غذایـی در خاک هـای آهکی 
کشـور بسـیار پاییـن اسـت. بـه همیـن دلیـل سـالیانه مقادیـر هنگفتـی از انـواع کالت های آهـن وارداتـی در اراضی 
کشـاورزی مصـرف می شـود. کاربـرد ایـن کودهـا بـه دلیـل قیمـت بسـیار زیـاد باعـث افزایش هزینـه تولید شـده و 
سـبب خـروج ارز از کشـور نیـز می شـود. گوجه فرنگـی از جملـه گیاهـان حسـاس بـه کمبـود آهـن اسـت و بطـور 
متوسـط 5 کیلوگـرم در هکتـار کالت آهـن در مـزارع گوجه فرنگـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. کاربرد مسـتقیم 
کـود سـولفات آهـن در خاک آهکـی از کارآیی چندانی برخوردار نیسـت، هرچند بسـیار ارزانقیمت اسـت. بکارگیری 
روش مناسـب بـه منظـور افزایـش کارآیـی سـولفات آهـن و امـکان جایگزینـی آن بـه جـای کالت آهـن از اهمیـت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت. ایـن امـر نـه تنهـا در کاهش هزینـه تولید مؤثر اسـت بلکـه در جلوگیـری از خـروج ارز از 

کشـور نیـز مؤثر می باشـد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بـرای هـر هکتـار مزرعـه گوجه فرنگـی بـا توجـه به شـدت کمبود آهـن در خاک، ابتـدا مقـدار  75 تا 150   -1

کیلوگـرم سـولفات آهـن را بـا 1500 کیلوگـرم کـود مرغـی مخلـوط نماید. 
ضمـن اضافـه نمـودن آب، مخلـوط کودهـا را بصـورت تـوده ای بـه ارتفـاع حداقل یك متـر تلنبـار نمایید.   -2
اضافـه نمـودن آب بایسـتی در حـدی باشـد کـه روانـاب از زیـر توده جـاری نشـده و در عین حـال توده کـود کاماًل 

شـود.  خیس 
رطوبـت را حداقـل بمـدت 2 هفتـه کنتـرل نمـوده و سـپس کـود مرغی غنی شـده از سـولفات آهـن را در   -3
زمـان قبـل از انتقـال نشـاء بصـورت نـواری در وسـط جـوی و زیـر نوارهـای آبیـاری تحـت فشـار مصـرف نمایید.  

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد گوجه فرنگی در اثر مصرف 150 کیلوگرم در هکتار سولفات آهن مطابق روش فوق، مشابه افزایش 
عملکرد در اثر مصرف 10 کیلوگرم در هکتار کالت آهن وارداتی )سکوسترین 138 آهن( می باشد. استفاده از کود 
مرغی غنی شده از سولفات آهن نه تنها در رفع کمبود آهن مؤثر است بلکه در بهبود تغذیه سایر عناصر غذایی نیز 

مؤثر می باشد. بکارگیری این یافته در کاهش هزینه تولید و جلوگیری از خروج ارز از کشور مؤثر است. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: استفاده از کودهای حاوی روی برای محصول سیب زمیني در همدان

یافته منتج از پروژه شماره: 2-123-150000-00-0000-81044      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: رحیم مطلبی فرد                                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش

motalebifard@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سـیب زمیني یکـي از محصـوالت عمـده اسـتان همـدان مي باشـد کـه بالـغ بر 24 هـزار هکتـار از اراضـي زراعي 
آبـي را بـه خـود اختصاص داده اسـت. افزایش راندمـان مصرف کودها و افزایـش کارایي آنها نقش مهمـی در افزایش 
عملکـرد و بهبـود کیفیـت محصـوالت مختلـف دارد. بـا توجه بـه راندمـان خیلي پاییـن کودهاي شـیمیای در ایران، 
بهبـود ایـن وضعیـت میتوانـد سـهم مهمـي در کاهـش مصرف کود و عوارض ناشـي از آن داشـته باشـد. بـا توجه به 
مصـرف زیـاد فسـفر در خاکهـاي کشـاورزي غلظـت ایـن عنصـر در خاکهـای کشـاورزی باال رفته اسـت. عـدم توجه 
کافـي بـه مصـرف عناصـر کـم مصرف بـه خصـوص روي )غلظت ایـن عنصـر در بیـش از 70 درصد خاکهاي اسـتان 
همـدان زیـر یـك میلی گـرم در کیلوگـرم خاک می باشـد( همراه کودهای فسـفره کمبـود این عناصر را شـدید کرده 
اسـت. لـذا بررسـي تاثیـر تیمارهـاي مختلف روي بر عملکرد سـیب زمینـي و راندمان جذب عنصر مذکور در شـرایط 
مختلـف فسـفر ضـروری بـه نظـر می رسـد چرا که در شـرایط متغییر فسـفر نیـاز به کـود روی قطعا متفـاوت خواهد 

بود.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مجمـوع مصـرف مقـدار 40 کیلوگـرم در هکتـار سـولفات روی قبـل از کاشـت و یا محلول پاشـی با سـولفات 
روی بـا غلظـت 5 در هـزار یـك هفتـه قبـل از گلدهـی توصیـه مـی گـردد. بهتر اسـت کـود روی مصرفی به شـکل 
نـواری و در فاصلـه 5 سـانتیمتری زیـر و کنـار غـده قرار داده شـود و اگر اجبار به پخش سـطحی وجـود دارد، حتماً 
مواقعـی انجـام گیـرد کـه وزش بـاد در کمتریـن حد خود باشـد. اسـتفاده از کود سـولفات روی گرانوله هـم می تواند 
مفیـد باشـد. اگـر افزایـش غلظـت روی در غـده مد نظر باشـد می توان مقـدار 60 کیلوگـرم در هکتار سـولفات روی 
را مصـرف نمـود و چـون در سـال اول در تمـام تیمارهای مصـرف خاکی حدود 2 درصد روی مصرفی توسـط سـیب 
زمینـی جـذب شـد، لـذا احتمـال دارد اثـرات باقیمانـده مصـرف روی تا چند سـال بتواند نیاز کشـتهای بعـدی را به 

روی تامیـن نماید.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
عمـل بـه توصیه هـای ایـن پژوهـش می توانـد منجر بـه افزایـش 20 تا 30 درصـدی عملکـرد محصول سـیب زمینی 
گـردد کـه باعـث خواهـد شـد سـطح درآمـد سـیب زمینی کاران افزایـش یابـد. عـالوه بـر افزایـش عملکـرد مصـرف 
کـود روی باعـث افزایـش غلظـت روی در غـده می گـردد کـه بـا توجـه به کمبـود این عنصـر در رژیم غذایـی مردم، 
می توانـد در حفـظ سـالمت جامعـه مخصوصـاً اقشـار کم درآمـد کـه سـیب زمینی جـزو منابـع اصلـی تغذیـه آنهـا 

می باشـد بسـیار مؤثر باشـد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مزرعه سيب زمينی تقويت شده با كود روی
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان:  یافته قابل ترویج: استفاده از باقیمانده کود فسفر، برای کاهش مصرف فسفر در زراعت کلزا

یافته منتج از پروژه شماره:2-128-150000-00-0000-82005     مدت اجرای پروژه:  2 سال و 6 ماه                                            
مجری مسئول: کامران میرزاشاهی                                          رتبه علمی: استادیار پژوهش   

kamranmirzashahi@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکی از عوامل موثر در باال بردن سـطح تولیدات کشـاورزی اسـتفاده مطلوب از کودهای شـیمیایی اسـت. فسـفر 
از جملـه عناصـر غذایـی پـر مصرفی اسـت که بایـد به میزان بهینـه در اختیـار ذرت و کلزا قرار گیـرد. گیاهان زراعی 
فقـط درصـد بسـیار کمـی از مقـدار کل فسـفر کاربـردی را بازیابـی مـی کنند و بقیـه به ذخایر فسـفر خـاک اضافه 
مـی شـود. از ایـن رو، در صـورت کوددهی در چنین شـرایطی عـالوه بر هدر دادن سـرمایه، موجباب بروز خسـاراتی 
از قبیـل بهـم خـوردن تعـادل عناصر غذایـی در خاک، کاهـش عملکرد گیاه در نتیجه افزایش نسـبت فسـفر به روی 
یـا فسـفر بـه آهـن فراهـم می گـردد. از طرفـی، با عنایت به توسـعه کشـت کلزا در اسـتان خوزسـتان و امـکان قرار 
گرفتـن آن در تنـاوب بـا ذرت؛ یکـی از راه هـای افزایش کارایی مصرف کودهای شـیمیایی فسـفر و در نهایت کاهش 

مصـرف کـود مـی تواند توجه و پایـش اثـرات باقیمانده کود در سـامانه های تناوبی باشـد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1( نمونـه بـرداری از خـاک و تعییـن عناصـر غذایـی موجـود در خاک)انجام آزمـون خاک( و حصـول اطمینان از 

اینکـه عنصـر غذایـی مـورد نظر)فسـفر( کمتر از حدبحرانی مشـخص شـده برای محصـول هدف)ذرت( می باشـد.
 2( چنانچـه مقـدار فسـفر قابل اسـتفاده خاک پیش از کاشـت ذرت بیـن 7 تا 10 میلی گرم در کیلوگرم  باشـد، 
مصـرف 100 کیلوگـرم P2O5 )از منبـع کـود سـوپر فسـفات تریپـل( در هکتـار قبل از کاشـت، عالوه بـر تامین نیاز 
ذرت بـه فسـفر، نیـاز کلـزا بـه ایـن عنصـر غذایـی نیـز بر طـرف خواهد شـد و ضرورتـی برای مصـرف کود فسـفر به 

صـورت تازه نمی باشـد. 

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
اسـتفاده از اثـرات باقیمانـده کـود فسـفر مصـرف شـده در زراعـت ذرت دانـه ای، ضمـن بـر طرف نمـودن انجام 
آزمـون خـاک مجـدد قبـل از کاشـت کلـزا کـه از صرف هزینـه هـای مسـتقیم)هر نمونه تجزیـه خاک حـدود 100 
هـزار تومـان هزینـه دارد( و غیـر مستقیم)اسـتهالک دسـتگاه هـا، صـرف وقت بـرای انجـام کار و...(  مترتـب بر این 
اقـدام مـی کاهـد، دیگـر دلیلـی بـرای تامین کـود فسـفر و مصـرف آن در زراعت کلـزا وجـود نخواهد داشـت که در 
ایـن صـورت، متناسـب بـا قیمـت روز کود فسـفر و نیـز هزینه های مصـرف آن در سـطح مزرعه از جمـع کل مخارج 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
 عنـوان: مصـرف بهینـه کودهـای حاوی عناصـر غذائی پر مصـرف و کم مصرف بـرای افزایش عملکـرد و بهبود طعم 

           انگور یاقوتی در استان قم
یافته منتج از پروژه شماره: 80001 -0000-00-150000-113-2     مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجری مسئول: محمد رضا نائینی                                                 رتبه علمي: استاد یار پژوهش
 naeini2000@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
انگـور یکـي از مهمتریـن میوه جـات دانه ریـز مي باشـد که کشـت و کار آن قدمت زیـادي دارد. انگـور بعلت تنوع 
ارقـام و سـازگاري آنهـا بـه اقلیمهـاي مختلـف و سـازگاري آنهـا در طیف وسـیعي از خاکها بـا بافت متفـاوت، داراي 
تنـوع و پراکندگـي کشـت در جهـان و بویـژه در ایـران مي باشـد. مصـرف بهینـه کودهاي شـیمیایي از عوامـل مؤثر 
در افزایـش کمـي و کیفـي محصـول در واحد سـطح مي باشـد. متأسـفانه غالـب باغداران بـه علت مصـرف نامتعادل 
کودهـاي شـیمیایي و عـدم مصـرف عناصـر غذایـي مـورد نیـاز در تغذیه باعث تشـدید برخـي از کمبودهـا و کاهش 
حاصلخیـزي خـاک شـده اند، لـذا بـه جهـت اهمیـت و نقـش ارزنـده متعـادل کـودي در افزایـش بـاروري و عملکرد 
بوته هـاي انگـور، ایـن آزمایـش جهت بررسـي نقش پتاسـیم و عناصـر کم مصـرف در افزایش محصـول و بهبود طعم  

بـر روي انگـور رقـم یاقوتـي به اجـرا در آمد

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بایسـتی کوددهـی در تاکسـتان هـای انگـور بر اسـاس آزمـون خـاک و آب صورت گیـرد، بطوریکه جهـت تغذیه 
بهینـه بایسـتی کلیـه عناصـر پرمصـرف و کـم مصـرف ماننـد نیتروژن، فسـفر، پتاسـیم، گوگـرد، منگنـز، روی، آهن 
و مـس مـورد بررسـی قـرار گیـرد و کلیـه کودهـای حـاوی ایـن عناصـر بـه میـزان مشـخص شـده براسـاس آزمون 
خـاک بـه صـورت چالکـود مصـرف گردد. مصـرف کود بـه صورت چالکـود را بایسـتی در فصـل خواب بوتـه های مو 
اعمـال نمـود، بطوریکـه در 2 طـرف بوتـه هـای مـو و در مسـیر آب آبیـاری و یـا در زیر قطـره چکان هـا چاله هائی 
بـه عمـق و دهانـه 50 تـا 60 سـانتی متـر حفر نمود و مخلـوط کود حیوانـی و شـیمیائی)اوره: 150 کیلوگرم، سـوپر 
فسـفات تریپل 200 کیلوگرم، سـولفات پتاسـیم 300 کیلوگرم، سـولفات روی 100 کیلوگرم، سـولفات منگنز 100 
کیلوگـرم، سـولفات مـس 30 کیلوگـرم، سکوسـترین آهـن 30 کیلوگـرم( را در چاله هـا ریخته تا کامال پر شـود و از 
خـاک محـل نبایسـتی در مخلـوط چالکـود ریخته شـود. تنها در تاکسـتان هائـی که به صـورت غرقابـی آبیاری می 
شـوند بایسـتی یـك الیـه نـازک از خـاک بـر روی مخلوط چالکـود ریخته شـود، تا در اثـر حرکت آب جابجا نشـوند. 
ضمنـا بهتـر اسـت عملیـات کوددهـی در چالکـود هـر چـه زودتـر در پائیـز و بعـد از بـه خواب رفتـن بوته هـای مو 
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انجـام شـود. چـرا کـه در ایـن حالت چنانچـه کود حیوانی پوسـیدگی الزم را نداشـته باشـند،
 در این مدت پوسیدگی الزم را بدست خواهد آورد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایـج ایـن بررسـی بـر روی عملکـرد بوتـه های مو )11 تـن در هکتار( نشـان داد که مصـرف کلیه عناصـر غذائی پر 
مصـرف و کـم مصـرف ماننـد نیتـروژن، فسـفر، پتاسـیم، گوگـرد، منکنـز، روی، آهن و مس بر اسـاس آزمـون خاک 
باعـث افزایـش قابـل توجـه عملکـرد بوته هـای انگور یاقوتـی به میزان 4 تن نسـبت به شـاهد )7 تـن در هکتار( که 
تنهـا از نیتـروژن و فسـفر در چالکـود مصرف شـده بود، شـد. همچنیـن با مصرف پتاسـیم و عناصـر ریزمغذی، طول 
خوشـه از 11/17 بـه 12/67سـانتی متـر،  قطـر حبه از 1/17 به 1/2 سـانتی متـر، میزان مواد جامـد محلول از 16/5 
بـه 17/8 درصـد افزایـش و اسـیدیته از 1/04 بـه 0/93 کاهش یافته اسـت. این نتایج بر روی شـاخص طعم )نسـبت 
مـواد جامـد محلـول بـر روی اسـیدیته( نشـان داد که با مصـرف بهینـه کودهای شـیمیائی طعم حبه هـای انگور در 
مرحلـه برداشـت شـیرین تـر از تیمارهائـی هسـت کـه مصـرف متعادل کودهـای شـیمیائی را نداشـته انـد. بنابراین 
مصـرف متعـادل کودهـای شـیمیائی حـاوی عناصر پر مصـرف و کم مصـرف عالوه بر افزایـش عملکرد انگـور یاقوتی 

باعـث بهبـود طعـم حبـه ها از طریـق افزایش شـاخص طعم خواهند شـد. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مصرف پتاسیم و روی برای افزایش عملکرد و مقاومت نسبی لیموشیرین به سمیت بور

یافته منتج از پروژه شماره: 80001-0000-00-1500000-113-2           مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: حمید رستگار                                                             مرتبه علمی: محقق  

مجری: ابوالحسن مقیمی                                     
 moghimiabolhasan@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان فارس بعد از مازندران دارای باالترین سطح زیرکشت و تولید مرکبات در ایران است. شهرستان جهرم با 
داشتن حدود 40 درصد از سطح زیر کشت مرکبات استان، یکی از مراکز عمده تولید این محصول می باشد گرچه 
با افزایش سطح زیر کشت، مقدار کل عملکرد افزایش یافته است و لیکن عملکرد بسیار کم در واحد سطح، چاره 
اندیشی در رفع موانع تولید را طلب می نماید. یکی از مشکالت مرکبات کاریهای استان فارس، باال بودن میزان بور در 
خاک ها یا آب های باغ های انواع مرکبات، بخصوص لیمو شیرین می باشد که تاثیر زیادی بر کاهش عملکرد دارد. از 
عوامل بازدارنده رشد مطلوب غلظت بسیار زیاد بور در آب آبیاری، محلول خاک و کمبود روی به علت کوجود کربنات 

کلسیم زیاد در خاک زیر کشت مرکبات استان و عدم کاربرد پتاسیم را می توان نام برد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس آزمون خاک اگر مقدار پتاسیم خاک کمتر از 200 میلی گرم بر کیلوگرم باشد، میزان دو کیلوگرم کود 
پتاسه و اگر بیشتر از این مقدار باشد، یك کیلوگرم کود پتاسه از منبع سولفات پتاسیم برای هر درخت مثمر در 
اسفند ماه در سایه انداز در محل قطره چکان ها با خاک و کود حیوانی مصرف گردد. میزان روی قابل استفاده برای 

هر درخت از منبع  سولفات روی 500 گرم می باشد که از طریق چالکود در فروردین ماه استفاده گردد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با مصرف یك کیلوگرم سولفات پتاسیم و 500 گرم سولفات روی طبق دستورالعمل باال بترتیب 94 و 112 میلی 
گرم در کیلوگرم از مقدار بور در برگ کاسته می شود. با مصرف کودهای مذکور با مقادیر گقته شده عملکرد را نسبت 
به تیمار شاهد )بدون استفاده از کودهای مذکور( به میزان 61 درصد می تواند عملکرد را افزایش دهد. کاربرد نتایج 
بدست آمده در این مطالعه ضمن تولید و عملکرد باالتر از مصرف بیشتر کودهای شیمیایی جلوگیری می شود. درآمد 

کشاورزان بیشتر می گردد و از آلودگی بیشتر خاک و آب جلوگیری بعمل می آید.
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موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از اوره و مالس در تغذیه بّره های پرواری

یافته منتج از پروژه شماره:    05-0210510000-81    مدت اجرای پروژه:  1 سال 
مجری مسئول:    احمد خیاط                                             مرتبه علمی:  محقق

 a.khayat@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در تغذیة نشـخوارکنندگان، بدلیل شـرایط اختصاصي شـکمبه و وجود میکروارگانیسـم ها، امکان تأمین بخشـي 
از پروتئیـن مـورد نیـاز دام از طریـق اسـتفاده از مـواد ازتـة غیـر پروتئینـي ماننـد اوره وجـود دارد. عامل مهـم تأثیر 
گـذار بـر مقـدار مصـرف اوره در جیره غذایـی نشـخوارکنندگان قابلیت و سـرعت تخمیر جیره می باشـد. جیره های 
حـاوی انـرژی بـا قابلیـت تخمیر باالیـی مانند مالس نتیجـه خوبی با مصـرف اوره می دهنـد. بدین ترتیـب با تأمین 
مـواد انـرژي زاي سـهل الهضم کافـي در خـوراک دام بـازده مطلـوب مصـرف اوره در جیـره غذایـی افزایش مـی یابد. 
اسـتفاده از اوره، بـه  جـاي مکمـل هـای پروتئینـی گـران قیمت، بـه همراه مـالس در جیـرة غذایي صرفـه اقتصادي 

قابـل توجهـی را در تغذیـه بّره هـای پرواری بـه دنبال خواهد داشـت.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
اسـتفاده از 1/5 درصـد اوره بـه همـراه 15 درصـد مـالس )بـر اسـاس مادة خشـك مصرفـي روزانه( مناسـبترین 
نسـبت در جیـره غذایـی بـره هـای پرواری اسـت. جهت تغذیـه، ابتدا مـالس نیشـکر در حداقل یك برابـر وزن خود 
در آب حـل شـده و سـپس اوره بـه دقـت ُخـرد گردیـده و پـس از حـل در مـالس بطـور همگـن با خـوراک مجموع 
علوفـة خشـك و کنسـانتره( مخلـوط شـود. بـرای بخـش علوفـه ای جیـره از یونجـه خشـك و کاه گنـدم و بخـش 
کنسـانتره از جـو، سـبوس گنـدم، اوره، مالس نیشـکر، مـواد مکمل معدنی ویتامینی و نمك اسـتفاده شـود. نسـبت 
علوفـه بـه کنسـانتره در طـول دوره پـروار 60 بـه 40 اسـت. میـزان پروتئیـن جیـره 14/5 درصد و انـرژی آن 1/99 
مگاکالـری در کیلوگـرم اسـت. از آنجاییکـه مسـمومیت ناشـي از اوره بـه دالیلـی ازجملـه؛ عـادت پذیـري به مصرف 
اوره، اسـتفاده از اوره پـس از یـك دورة گرسـنگي و نیـز نـوع جیـرة غذایـي حیـوان بسـتگي دارد، بنابرایـن توصیـه 
مي شـود بـراي جلوگیـري از مسـمومیت احتمالـي، دورة عـادت پذیري بـه اوره حداقل 10 تا 15 روز باشـد و مصرف 

آن بـه تدریـج افزایـش یابد. 

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- افزایـش وزن روزانـه بّـره هایـی که از 1/5 درصـد اوره و 15 درصد مالس در جیره غذایی اسـتفاده کرده بودند، 
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حـدود 200 گـرم و در حـد بّـره هایی بـود که از جیره غذایی بـدون اوره و مالس اسـتفاده کرده بودند.
- مـاده خشـك مصرفـی و ضریـب تبدیل غذایی بّره های اسـتفاده کننـده از 1/5 درصـد اوره و 15 درصد مالس 
در جیـره غذایـی بـه ترتیـب حـدود 1/3 کیلوگـرم و 6/5 بـود و تقریبا در حد بّـره هایی بود که از جیـره غذایی بدون 

اوره و مـالس اسـتفاده کرده بودند.
- بـا اسـتفاده از 1/5 درصـد اوره بـه همـراه 15 درصـد مـالس )بر اسـاس مادة خشـك مصرفي روزانـه( در جیرة 
غذایـي بّره هـاي پـرواري، قیمـت هر واحـد جیره غذایـی و نیز هزینة خـوراک مصرفي بـه  ازاي هر کیلوگـرم افزایش 

وزن زنـده )ریـال(، حـدود 40 – 35 درصـد کاهش یافت. 
- استفاده از مقدار توصیه شده اوره و مالس هیچگونه اثر سوئي روي سالمتي دام نداشت.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

تصوير 1- مخلوط كردن اوره و مالس                       

تصوير 2-  توزين مواد خوراكی روزانه 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 
عنوان: ارتقاء درآمد دامداران با پروار بزغاله های نر بومی در سن مناسب 

مدت اجرای پروژه:   1 سال یافته منتج از پروژه شماره:      81-0210223000-02 
مجری مسئول: علیرضا چگنی                                           رتبه علمی:  استادیار پژوهش

cheqeni48@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
وجود تعداد زیاد دام در مراتع استان لرستان که بیش از سه برابر حد مجاز می باشد، باعث تخریب روز افزون 
مراتع شده است.  این امر که ناشی از مدیریت نادرست تعادل دام و مرتع بوده خسارتهای جبران ناپذیری به وجود 
آورده است. از جمله می توان به فرسایش خاک و وقوع سیالب های مخرب و پر شدن سدها اشاره کرد. از طرف 
دیگر چرای بزغاله ها در مراتع فقیر باعث تخریب بیشتر مراتع خواهد شد. وجود قریب به 2 میلیون رأس بز و بزغاله 
در استان ایجاب می نماید که برنامه مدون و علمی  جهت مدیریت این دام تدوین گردد. برای این منظور شناخت 
استعدادها و توانائي پرواري و خصوصیات الشه بزغاله هاي لري در سنین مختلف و در جنس های نر و ماده  می تواند 
در تصمیم گیری پرواربندان و کارشناسان مفید واقع شود. در این زمینه سن مناسب شروع پروار بزغاله ها با توجه به 
راندمان و خصوصیات الشه در دو جنس نر و ماده در راستای افزایش تولید گوشت قرمز با هزینه کمتر و جلوگیری 
از ورود آنها به مراتع می تواند موثر واقع شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین سن مناسب پروار بزغاله های 

بومی استان لرستان طراحی و اجرا گردید.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:  
بزغاله های نر در سن 4-3 ماهگی از شیرگرفته شوند.  -1

از ورود بزغاله های نر به مراتع، همراه مادر جلوگیری شود.  -2
بزغاله های نر شیرگیری شده به مدت 90 روز با استفاده از جیره مناسب پروار، در محیط بسته پروار شوند.  -3
برای  بهره گیری از مزایای چرای توأم گوسفند و بز در مرتع  با توجه به کم بودن افزایش وزن بزغاله های   -4

ماده در سیستم پرواربندی، می توان بزغاله های ماده را با گوسفند وارد مراتع نمود.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
جلوگیری از ورود بزغاله به مراتع سبب کاهش روند تخریب مراتع می شود.  -1

مدت زمان پروار بزغاله ها کاهش می یابد و درنتیجه سبب کاهش هزینه ها خواهد شد.  -2
بزغاله های پروار شده در سیستم بسته دارای افزایش وزن روزانه و در نتیجه بازده الشه باالتری هستند.  -3
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پروار بزغاله ها در سیستم بسته سبب افزایش درآمد دامدار به میزان 85000 ریال به ازاء هر رأس می شود.  -4
حرفه پرواربندی بزغاله ها رونق یافته و در نهایت باعث رونق اقتصادی خواهد شد.  -5

عکس/عکس های شاخص از یافته:

پروار بزغاله های بومی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 
عنوان: استفاده از کمپوست قارچ تکمه ای در جیره غذایی بره های پرواری  

مدت اجرای پروژه: 1 سال   یافته منتج از پروژه شماره:  82-0210227000-01              
مجري مسئول: حسین شفیعي ورزنه                                              رتبه علمی:  محقق

shafiey11@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به محدودیت منابع خوراک دام و باال بودن هزینه تغذیه واحد هاي پرواربندي، استفاده از پس ماند های 
کشاورزی به عنوان بخشي از جیره غذایي از اهمیت خاصي برخوردار است. یکی از پس ماند ها بستر به جای مانده 
از قارچ خوراکی است که دفع آن عالوه بر تحمیل هزینه، سبب آلودگي محیط زیست مي گردد. صنعت پرورش قارچ 
در ایران در حال توسعه بوده و در استان همدان 87 واحد پرورش قارچ خوراکي با ظرفیت حدود 3029 تن در سال 
فعالیت مي نمایند )آمار پایه اي کشاورزي سال 1394 سازمان جهاد کشاورزي همدان( که از این واحد ها ساالنه 
حدود 6000 تن کمپوست حاصل مي شود. این پروژه با هدف تعیین سطح مناسب کاه کمپوست حاصل از قارچ تکمه 

اي در جیره غذایي بره هاي پرواري و بررسي عملکرد تولید و تغییر هزینه تولید انجام شد.  

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
1- در پایان دوره پرورش قارچ، خاک رویی که قشر قابل تفکیکی از بستر پرورش را در بر گرفته است با روش 

دستی جدا سازی شود.  
2- کاه کمپوست جدا سازی شده، در هواي آزاد خشك گردد.

3- کاه کمپوست آماده شده به مقدار 15درصد از کل جیره، به عنوان بخش علوفه ای، با سایر اقالم خوراکی 
جیره غذایی مخلوط شود. جیره غذایی متناسب با احتیاجات بره های پرواری مورد نظر )در دوره های زمانی پروار و 
بر اساس وزن و رشد مورد انتظار( و با نظر کارشناس جیره نویسی متناسب با تنظیم شود. نسبت علوفه به کنسانتره  

30 به 70  پیشنهاد می شود. 
4   اقالم جیره غذایی با نسبت های تعیین شده با هم مخلوط و روزانه در سه نوبت در اختیار بره ها قرار گیرد. 

5- در صورت آماده سازی جیره به صورت پلت یا حبه شده، پس ماند خوراک در آخور نخواهد ماند و با حذف 
ضایعات در آخور، بازده بهتری از پروار به دست خواهد آمد.

6- وزن مناسب شروع پروار برای بره های گوسفندان متوسط و بزرگ جثه حدود 25 کیلو گرم و مدت پروار 90 
روز پیشنهاد می شود.
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نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نظیر دیگر فرآورده های فرعی کشاورزی که برای تغذیه دام استفاده می شوند، امکان دسترسی و قیمت تمام شده 

با توجه به مواد مغذی، تعیین کننده صرفه اقتصادی کاربرد این پسماند در جیره دام است. 
هنگامی که قیمت تمام شده آن )شامل هزینه جداسازی خاکی پوششی، خشك کردن و حمل آن( کمتر از قیمت 

کاه باشد، جایگزینی آن در جیره غذایی سبب کاهش قیمت جیره خواهد شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

            كمپوست قارچ تكمه اي در سالن پرورش قارچ                   آماده سازي كلش گندم جهت كمپوست سازي

                 خوراك مخلوط حاوی كاه كمپوست                                خوراك مخلوط پلت شده حاوی كاه كمپوست
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 
عنوان: استفاده از پودر چربی در تغذیه جوجه های گوشتی

یافته منتج از پروژه شماره: 02-0210525000-80          مدت اجرای پروژه:   1 سال
مجری مسئول: علیرضا طالبیان مسعودی                              رتبه علمی:  استادیار پژوهش

armasoudi@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:  
پودر چربی یا نمکهای کلسیمی اسیدهای چرب از نظر کاربرد عملی در جیره، حمل و نقل و کاهش فسادپذیری 
نسبت به چربیها و روغنهای فرایند نشده دارای مزایایی می باشد. پودر چربی سالهاست که در دیگر کشورها تولید 
و در جیره دامها بویژه گاوهای شیرده مورد استفاده قرار می گیرد. تولید کنندگان این ماده در کشور بعضا ادعاهایی 
درخصوص مزایای استفاده از آن مطرح می نمایند که مورد سوال دامداران و بهره برداران می باشد. از اینرو این پروژه 
به منظور اثرات استفاده از پودر چربی در تغذیه جوجه های گوشتی انجام شد. با توجه به منشاء چربی و روش مورد 
استفاده در تهیه پودر چربی، قیمتهای گوناگون داشته و خواص و اثرات استفاده از آن نیز می تواند متفاوت باشد. 
پودر چربی مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از اسیدهای چرب که فراورده فرعی و جانبی کارخانجات تهیه 

روغن خوراکی است با روش صابونی کردن تهیه گردید.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
•  پودر چربی برخالف چربی پودر نشده قابلیت نگهداری و حمل و نقل بیشتر و فساد پذیری کمتری دارد و 

اختالط آن با سایر اقالم جیره راحت تر از چربی های پودر نشده انجام می شود.
•  در هنگام نگهداری در انبار، فشار زیاد در اثر چیدن تعداد زیادی کیسه روی هم می تواند باعث فشرده شدن 

و تغییر شکل فیزیکی پودر چربی کیسه های زیرین شود.
•  برای مخلوط کردن یکنواخت سطوح کم آن در جیره بهتر است ابتدا پودر چربی را با بخشی از ذرت و سویای 

جیره مخلوط سپس این مخلوط را به جیره اصلی اضافه نمود.
•  مقدار انرژی قابل سوخت و ساز ترکیب مورد آزمایش، 5760 کیلوکالری بر کیلوگرم بود.

•  سطح مورد استفاده در دوره رشد تا 3 درصد و در جیره پایانی تا 6 درصد تغییری در افزایش وزن روزانه، 
خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، تلفات و خصوصیات الشه ایجاد نکرد.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
•  پودر چربی می تواند به صورت بخشی از منبع تامین انرژی در جیره جوجه های گوشتی مورد استفاده قرار 



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

109

گیرد. لیکن در مقایسه با چربی های پودر نشده احتماال باعث ایجاد مزیت از نظر عملکرد نمی شود. دالیل آن پایین 
آمدن غلظت انرژی زایی بخاطر وجود حدود 7 درصد کلسیم همچنین وجود عمدتا اسیدهای چرب می باشد که می 
تواند بر هضم و جذب آن تاثیر بگذارد. احتمال تشکیل مجدد پیوند بین اسیدچرب و کلسیم در روده که می تواند به 

کاهش جذب و دفع آن منجر شود، نیز از دیگر دالیل این موضوع می باشد.
• مزیت های کاربرد چربی در جیره طیور نظیر بهبود خوشخوراکی، افزایش کارایی مصرف انرژی و ضریب تبدیل 

یا بهبود حالت فیزیکی جیره در استفاده از پودر چربی مشاهده نشد. 
 •  انرژی قابل سوخت و ساز پودر چربی نسبت به چربی پودر نشده کمتر و مقدار کلسیم آن حدود 7 درصد

 می باشد.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

 شكل فيزيكی پودر چربی، نگهداری و استفاده از آن را در جيره راحت تر می نمايد
 ليكن احتماالً مزيت استفاده از چربی در جيره طيور را ايجاد نمی مايد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از گیاه ني سیلو شده با مالس در تغذیة گوساله هاي نر گاومیش 

یافته منتج از پروژه شماره: 01 -  0210510000- 81               مدت اجرای پروژه: 1 سال و 2 ماه
مجری مسئول: غالمعلی صنیعی                                                     رتبه علمی:  محقق 

ghsaniei47@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول
تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 

کل علوفه استحصالي از مراتع کشور قادرند فقط نیمي از علوفه مورد نیاز دامهاي کشور را تأمین می نماید و مازاد 
بر این ظرفیت، مقدار تحمیلي بر منابع غذایي دام منطقه محسوب می شود. استان خوزستان داراي بیش از 250 هزار 
هکتار تاالب و آبگیر )هور( است که ازمهمترین گیاهان آبزي موجود در تاالب ها گیاه ني می باشد. بنابراین استفاده 
به موقع از این ذخایر می تواند بخش از نیازهای تغذیه ای دام های موجود را مرتفع نماید. به دلیل نامناسب بودن 
شرایط جوي در ایامي از سال و رشد فصلي این گیاه و افزایش سطح برداشت و مدت نگهداري آن و لزوم برداشت 
در فصولي خاص جهت حفظ اکوسیستم منطقه، از طرفی با توجه به پایین بودن مقدار کربوهیدرات های محلول در 
گیاه نی، سیلو کردن آن با افزودن مقدار معینی مالس، خوراک مناسبی جهت تغذیه گوساله های نر گاومیش به وجود 

خواهد آورد. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
 150-200 وزنی  محدوده  و  پرواری،  استعداد  لحاظ سالمت جسمی،  از  مناسب  گاومیش  گوساله  انتخاب   -1

کیلوگرم
2-  برداشت و انتقال گیاه نی به محل و چاپرکردن آن

3-  آغشته کردن یکنواخت نی چاپر شده با مالس رقیق شده به مقدار 15 درصد ماده خشك
4- انتقال نی آغشته با مالس به درون سیلو و فشرده کردن و عایق بندی آن جهت جلوگیری از نفوذ آب و هوا 

به درون سیلو به مدت 45 روز
5- استفاده از نی سیلو شده به مقدار 50 درصد بخش علوفه ای جیره گوساله های نر گاومیش )بر اساس ماده 

خشك( 
6- اجرای دوره پرواربندی گوساله ها به مدت 6 ماه و رسیدن به وزن 350-300 کیلوگرم

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- با استفاده از نی سیلو شده به مقدار 50 درصد به جای مخلوط یونجه و کاه در جیره هیچ یك از صفات پرواری 

شامل ماده خشك مصرفی، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی و وزن پایانی گوساله تحت تاثیر قرار نگرفت. 
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2- استفاده از نی سیلو شده به مقدار 50 درصد به جای مخلوط یونجه و کاه در جیره باعث کاهش قیمت تمام 
شده هر کیلوگرم خوراک مصرفی به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن زنده شد. بعبارت دیگر با توجه به اینکه روزانه 
به ازای  هر راس گوساله 7 کیلوگرم ماده خشك مصرف می شود و حدودا 40 درصد جیره را مواد علوفه ای تشکیل 
می دهد، با جایگزین کردن 50 درصد مخلوط یونجه و کاه با نی سیلوشده حداقل مبلغی در حدود 1200 تومان در 
هر روز کاهش هزینه خوراک برای هر راس حاصل خواهد شد. بنابراین در یك واحد پرواربندی 100 راسی در یك 

دوره پرواربندی 180 روزه، هزینه خوراک مصرفی حداقل در حدود 22 میلیون تومان کاهش خواهد یافت. 

عکس/عکس های شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور  
عنوان:  بهبود ارزش غذایي کاه گندم با استفاده از قارچ پلوروتوس 

یافته منتج از پروژه شماره:  13-0210500000-80                   مدت اجرای پروژه: 2 سال 
مجري مسئول:  حسن فضائلی                                                رتبه علمی: استاد پژوهش  

hfazaeli@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سالیانه حجم عظیمي از کاه در جهان تولید مي گرددکه به عنوان اصلي ترین منبع خوراک دام، بویژه در مناطق 
خشك مورد استفاده قرار مي گیرد. گرچه این مواد غني از کربن بوده و داراي قابلیت انرژي زایي باالیي هستند لیکن 
به دلیل بافت سختی که دارند، دام ها چندان قادر به هضم آن نیستند. باکشت قارچ های خوراکی بر روی کاه می توان 
قابلیت هضم آن را بهبود بخشید. هم چنین، امکان ایجاد یك سیستم دومنظوره یعني تولید قارچ خوراکي همزمان 
با تولید خوراک دام وجود دارد. قارچ هاي خوراکی با تولید آنزیم های مخصوص، قابلیت تجزیه بخشی از مواد سخت 
هضم موجود در کاه را دارا می باشند. در این پژوهش، کشت قارچ صدفي بر روي کاه گندم و اثر آن بر ارزش غذایي 

)ترکیبات شیمیایي، قابلیت هضم و میزان مصرف در تغذیه دام( کاه مورد بررسي قرار گرفت.
کیسه های حاوی کاه گندم در یك مخزن آب به مدت یك شب غوطه ور گردید و روز بعد به مدت یك ساعت 
در دمای 70-80 درجه سانتیگراد حرارت داده شد و پس ازخنك شدن با بذر قارچ صدفی )حدود 3 کیلو گرم بذر به 
ازاء 100 کیلوگرم کاه( آغشته شد، سپس در داخل کیسه هاي نایلوني به ابعاد 70 در40 سانتیمتر بسته بندي و در 
سالن کشت )دماي 0/5±/ 24 درجه سلسیوس و رطوبت نسبي 5 ± 65 درصد( به صورت ردیفي آویزان گردید. پس 
از ریسه دوانی کامل قارچ، نیمی از کیسه ها برداشت و در آفتاب خشك گردید. مابقي کیسه ها پس از برداشت دو 
چین قارچ از سالن خارج و خشك گردید. در مرحله بعدی میزان خوش خوراکی و قابلیت هضم  مواد آزمایشي مورد 
نظرشامل: 1( -کاه معمولي، 2( کاه عمل آوري شده با قارچ در مرحله ریسه دواني، 3( کاه باقي مانده پس از برداشت 

محصول قارچ در تغذیه گاوهای بومي مورد آزمایش قرار گرفت.  
میزان پروتئین و قابلیت هضم کاه پس از کشت قارچ، در مرحله ریسه دوانی، افزایش یافت  در حالي که بخش 
فیبری کاهش یافت.  قابلت هضم پسماند حاصل از برداشت محصول قارچ کاهش یافت ودر حد کاه معمولي بود. 
تغذیه قارچ از محتویات کاه سبب کاهش مجموع مواد قابل هضم کاه باقي مانده شد. بر اساس نتایج آزمایش  بر روی 
دام، شاخص ارزش غذایي کاه گندم در اثر کشت قارچ در مرحله ریسه دوانی نسبت به کاه معمولی افزایش یافت 

)127 در مقابل 100(، اما پس از برداشت محصول قارچ، کاهش یافت )82 در مقابل 100(. 
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دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
- با توجه به این که کشت قارچ صدفی بر روی کاه، جهت تولید محصول قارچ قابل توجیه می باشد، و این نوع 
قارچ بر روی کاه )بدون خاک( قابل کشت است، پس ماند آن بعد از برداشت محصول، شامل کاه و بقایای قارچ، به 

عنوان یك محصول فرعی در تغذیه دام قابل مصرف می باشد.
این  دامداری منتقل می گردد.  به محل  و  نموده  از سالن کشت خارج  قارچ صدفی  تولید  از  - پس ماند حاصل 

پس ماند سفید رنگ بوده و دااری بافتی نرم و نسبتا مرطوب می باشد. 
- با توجه به نفوذ ریسه قارچ در توده مزبور )پس ماند( نگهداری و مصرف آن طی یك هفته، به صورت مرطوب 

امکان پذیر است و نیازی به خرد کردن ندارد، بلکه بسته های آن را می توان مستقیما در آخور دام ها قرار داد. 
- هم چنین، می توان این پس ماند را در آفتاب معمولی خشك و انبار نمود و محصول انبار شده را خرد نمود و با 

جیره دام مخلوط نمود.
- میزان مصرف، بسته به نوع دام و جیره غذایی است اما به طور کلی به همان اندازه که کاه معمولی در جیره 

مصرف می شود، قابلیت مصرف دارد.

نتایج و مزایای به کارگیری یافته در عرصه :
- با توجه به این که پس ماند حاصل از تولید قارچ صدفی شامل کاه، ریسه و بقایای قارچ می باشد، دارای ارزش 

غذایی بوده که به عنوان خوراک دام قابل استفاده است.
- این پس ماند موارد مصرفی نداشته و در محل پرورش قارچ انباشت می گردد. بنا بر این، دامداران می توانند به 
آسانی آن را به محل دامداری منتقل نموده و از آن درجیره غذایی دام ها )به ویژه گوسفند و گاو پرواری( استفاده 

نمایند.
- با مصرف این پس ماند در جیره غذایی، می توان هزینه بخش علوفه ای جیره را تا 10 درصد کاهش داد.

- هم چنین، به جای مصرف کاه معمولی در جیره دام، امکان تولید 800 گرم قارچ صدفی بر روی هرکیلوگرم  کاه 
و مصرف پس ماند آن به عنوان خوراک دام، زمینه مناسبی برای دامداران خرده پا محسوب می شود. 

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

       
       محصول قارچ              پس ماندپس از برداشت قارچ                          مصرف پس ماند در تغذيه دام
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 
عنوان: استفاده از کلش برنج فرآوری شده با قارچ در جیره بره های پرواری

یافته منتج از پروژه شماره: 03-0210511000-81     مدت اجرای پروژه:  3 سال 
مجری مسئول: سید سعید موسوی                                     رتبه علمی:  استادیار پژوهش 

ssmzanjani@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
برنج یکي از محصوالت زراعي مهم استان زنجان بشمار مي آید که کشت آن سالیان متمادي در حاشیه رود خانه 
قزل اوزن  و زنجانرود متداول مي باشد.سطح زیر کشت برنج استان بالغ بر 4000 هکتار مي باشد. ازجمع سطح 
زیر کشت فوق به میزان 2800 هکتار در منطقه نیمه سردسیري چایپاره و ماهنشان و1200 هکتار در منطقه نیمه 
گرمسیري طارم علیا قرار دارد. کلش برنج یکی از فرآورده های فرعی کشت برنج بوده که مقدار آن در سطح استان 
زنجان در حدود 31762 تن مي باشدکه به علت عدم خوش خوراکي و باال بودن میزان سیلیس و قابلیت هضم پایین 
آن بطور مناسب در چرخه تغذیه دام قرار نمي گیرد و اکثرا در مزارع سوزانده مي شود. با غني سازي بیولوژیکي، 
افزایش ارزش غذایي این ماده خوراکي فراهم گشته و امکان مصرف آن در تغذیه نشخوارکنندگان میسر مي گردد. 

بنابراین پژوهش حاضر با هدف فرآوری کلش برنج برای استفاده در تغذیه بره های پرواری طراحی و اجرا گردید.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
کلش برنج در داخل کیسه هاي کنفي قرار داده شود.  .1

جهت رساندن به سه برابر وزن اولیه، کلش خرد شده را 24 ساعت در آب قرار دهید.  .2
کلش به مدت یك ساعت در آب جوشانده شده تا پاستوریزه گردد.  .3

کیسه هاي حاوي کلش در داخل سالن کشت آویزان کرده تا پس از 24 ساعت خنك شود.  .4
در این مرحله حدود 3 تا 5 درصد وزن کلش خیس شده، بذر قارچ به کلش اضافه شود.  .5

درجه   25-24 دماي  داراي  تاریك  و  پرورش  سالن  داخل  در  نایلوني  هاي  کیسه  درون  حاصل  مخلوط   .6
سلسیوس و رطوبت 70-80 درصد انتقال یابد.

در داخل کیسه ها، بعد از 2 الي 3 هفته میسلیوم قارچ کامال“ رشد می کند.  .7
پس از اینکه سطح کاه پوشیده از میسلیوم شد سوراخ هایي به فاصله 20تا 25 سانتي متر و به قطر 5   .8
سانتیمتر در کیسه ها ایجاد کرده و با استفاده از رطوبت ساز رطوبت محیط افزایش و در این زمان دما به 20 درجه 

سلسیوس کاهش داده شود. وجود نور یك المپ در این زمان ضروري بوده و موجب افزایش محصول مي گردد.
قارچ ها بعد از یك هفته آماده برداشت خواهد بود.  .9
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بعد از برداشت اول قارچ،چین هاي بعدي به فواصل یك هفته تا 4 چین ادامه خواهد یافت.  .10
بعد از برداشت چین چهارم قارچ، کمپوست از سالن خارج و به عنوان خوراک دام جهت خشك کردن با   .11

استفاده از نور خورشید به محیط باز انتقال می یابد.
کمپوست حاصله به نسبت 25 درصد کل جیره قابل استفاده می باشد.  .12

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
استفاده بهینه از کلش برنج به عنوان یك محصول فرعی و جانبی کشاورزی  .1

جلوگیری از آلودگی زیست محیطی با جمع آوری کلش برنج از مزرعه و جلوگیری از سوزاندن آن  .2
کاهش 20 درصدی هزینه خوراک و در نتیجه افزایش بهره وری واحدهای پرواربندی بره  .3

تولید 850 گرم قارچ صدفی خوراکی تازه به ازای هر یك کیلوگرم کلش برنج بعنوان بستر قارچ با قیمت   .4
95200 ریال، دارای سود خالص 63467 ریال خواهد بود.

هر کیلو گرم جیره حاوی 25 درصد  بستر قارچ حاوی کلش برنج عالوه بر کاهش 20 درصدی هزینه خوراک   .5
دارای ارزش افزوده 15867 ریال خواهد بود.

ایجاد اشتغال زایی برای 1 نفر به ازای هر 1500 کیلوگرم کلش برنج به عنوان بسترقارچ  .6

عکس/عکس های شاخص از یافته:

         نمايي از كشت قارچ بر روی بستر حاوی                نمايي از بستر قارچ حاوی كلش برنج پس از برداشت  قارچ
                  كلش برنج در مرحله زايشی

نمايي از پروار بندي بره با استفاده از كلش برنج فرآوری شده با  قارچ
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از گل کربنات حاصل از کارخانجات قند در تغذیه مرغان تخمگذار

یافته منتج از پروژه شماره: 79s-0210504000-01             مدت اجرای پروژه: یکسال و 4 ماه 
مجری مسئول:  علیرضا آذربایجانی                                    رتبه علمی: مربی پژوهش

azarvatan@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گل کربنات کلسیم یکي از محصوالت جانبي کارخانه هاي قند مي باشد که در حدود 32 تا 34 درصد کلسیم دارد. 
در روش جدید کارخانه قند )فیلتر ممبران(، شیره قند وارد صافی های چند الیه پارچه ای مخصوص شده و در فضای 
بسته و تحت خالء و فشار زیاد، محصول گل کربنات با رطوبت حدود 30 درصد و با کمترین مقدار قند تولید می شود. 
این  ماده  که ترکیبات آن در جدول )1( نشان داده شده است، دارای کلسیم نسبتاً باالیی می باشد. اما در حال حاضر به  
عنوان  یك ماده  زاید و با صرف  هزینه  به  خارج  از کارخانه  حمل  شده و در مناطق  بیاباني  تخلیه  مي شود که  این مسئله 
به  نوبه  خود باعث  مشکالت  زیست  محیطي  می شود. میزان  تولید سالیانه  این  گل  در کشور بالغ  بر 600 هزار تن   است. 
با توجه به نیاز نسبتاً باالي کلسیم در جیره طیور از این منبع مي توان جهت تأمین کلسیم جیره غذایي استفاده نمود.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از گل کربنات کلسیم کارخانه قند به جای کربنات کلسیم در خوراک مرغان تخمگذار از نظر مصرف   -1
خوراک، میزان تولید تخم مرغ، استحکام پوسته و ضریب تبدیل غذایی تفاوتی با جیره معمولی مرغان تخمگذار ندارد.
2-  گل  کربنات کلسیم کارخانه قند را به میزان 3 تا 4 درصد جیره غذایی مرغان تخمگذار می توان استفاده 

نمود. 
اقالم کوچك جیره مثل مکمل  با دیگر  ابتدا  به راحتی می توان  به آسیاب کردن،  نیاز  بدون  را  ماده  این   -3
ویتامینی و معدنی، نمك و اسیدهای آمینه مخلوط و سپس به جیره مرغان تخمگذار اضافه و یا در جیره پلت شده 

استفاده نمود. 

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به این که گل کربنات کلسیم به عنوان یك ماده دور ریز کارخانه قند محسوب مي شود با مصرف   -1

آن مي توان هزینه تامین کلسیم جیره مرغان تخمگذار را کاهش داد.
به دلیل شکل پودری، به راحتی می توان از این ماده  برای تهیه جیره های پلت استفاده نمود.   -2

با استفاده از این منبع کلسیمی در مرغداری ها، از مشکالت زیست محیطی نیز پیشگیری خواهد شد.  -3
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جدول  1- برخي  مواد و عناصر موجود در نمونه  گل  كربنات كلسيم چغندر قند)بر حسب درصد در ماده خشك(

نیتروژنفسفرکلسیمماده خشكرطوبتپروتئین خام مشخصات نمونه

0/6921/179/934/40/040/11گل کربنات کلسیم 

عکس/عکس های شاخص از یافته:

شكل 1- گل كربنات كلسيم خشك



11۸
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موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور
عنوان: تراکم مناسب گندم دیم در مناطق سردسیر

یافته منتج از پروژه شماره:002-83-00-00-06-00-00-23-022-22      مدت اجرای پروژه: 2 سال
نام مجری مسئول: بهمن عبدالرحمنی                                                 رتبه علمی: استادیار پژوهش 

abdolrahmanib@yahoo.com : آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع 
هر رقم با توجه به خصوصیات بتانیکي و فیزیولوژیکي خود از جمله قدرت پنجه زني و وزن هزار دانه و نیز با 
توجه به شرایط آب و هوایي، خاک و محیط رشد خود مي تواند در وضعیت خاصي از تراکم بوته، محصول ایده آل 
تولید نماید. با توجه به این که ارقام معرفي شده از نظر قدرت پنجه زني و وزن هزار دانه متفاوت هستند و این دو 
خصوصیت مي توانند بدون این که تاثیر معني داري بر عملکرد دانه داشته باشند، میزان بذر در هکتار را تغییر دهند 
و همچنین با توجه به این که در آزمایشات مقایسه عملکرد، ارقام مختلف بدون توجه به قدرت پنجه زني آنها، با 
تراکم ثابت )350 بذر در متر مربع( کشت مي شوند و این امر مي تواند از بروز توانایي هاي ارقام کم پنجه بکاهد، 
لذا دستیابي به میزان بذر مناسب جهت استفاده بهینه از رطوبت خاک در شرایط و نیز سایر عوامل رشد با توجه به 

قدرت پنجه زني و وزن هزار دانه ارقام اهمیت زیادی دارد.

دستور العمل به کارگیری یافته در عرصه
- تراکم 450 بذر در متر مربع برای کاشت گندم رقم آذر 2 توصیه مي شود

-  تراکم بذر 350 بذر در متر مربع برای کاشت رقم رصد مناسب است

نتایج و مزایای حاصل به کارگیری یافته در عرصه
اثر متقابل رقم × میزان بذر بر عملکرد دانه نشان داد که بیشترین عملکرد دانه با 2533/7 کیلوگرم در هکتارمربوط 
به تیمار V6S4  )آذر-2× 450 بذر در متر مربع( و کمترین عملکرد دانه با 1544/5 کیلوگرم در هکتار مربوط به 
تیمار V3S1 ت)885K1.1//1D13.1/MLT/3/YE2453× 250 بذر در متر مربع( بود. بنابراین طبق نتایج این مطالعه، 
در توصیه تراکم و یا به عبارت دیگر میزان بذر در واحد سطح براي کاشت ارقام، نمي توان یك میزان بذر واحد را 
براي تمامي ارقام توصیه نمود. در واقع تیمار برتر در این تحقیق، حدود 64 درصد افزایش عملکرد دانه )یك تن در 

هکتار( را نشان داد.
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عکس/ عکس های شاخص از یافته

تراكم گندم ديم
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نام موسسه / پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
عنوان: عمق کاشت مناسب برای ارقام جو در شرایط دیم

یافته منتج از پروژه تحقیقی به شماره: 81153-21-101        مدت اجرا: 3 سال 
نام مجری مسئول: ایرج اسکندری                                      رتبه علمی: استادیار پژوهش 

I.eskandari@areo.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
واقع شدن کشور ایران در منطقه خشك و نیمه خشك و وجود شرایط متفاوت آب وهوائي در آن، زراعت در 
مناطق دیم را با مشکالتي نظیر استرسهاي خشکي، سرما و... مواجه ساخته است. ایجاد شرایط بهینه )اعمال روش 
هاي خاک ورزي حفاظتي( و کاشت در عمق مناسب جهت جوانه زني با استفاده از اولین بارندگي موثر، امري مهم 

در افزایش محصول به شمار مي آید.
در صورت در دسترس بودن رطوبت، مدت زمان الزم براي جوانه زني غالت به عمق کاشت و دماي حاکم در 
منطقه بستگي دارد. در کشت کم عمق، بذر خشك شده و نمی تواند جوانه بزند. ارقامي که گره یقه آنها پایین تر از 
سطح خاک قرار مي گیرد، بهتر از ارقامي که داراي طوقه سطحي هستند، مي توانند در زمستان سخت زنده بمانند.
کاشت عمیق تر از حد معمول نیز موجب تاخیر در سبز شدن و افزایش خسارت آفات و بیماری ها به گیاهچه ها 
می شود. باید خاطر نشان ساخت که عمق یقه گره معموالً از ژنوتیپ، عمق کاشت، دماي خاک، نور و سایر عوامل 
محیطي متاثر مي گردد. در مناطق سردسیر دیم عمق کاشت در عملکرد دانه ژنوتیپ هاي مختلف جو موثر مي باشد. 
بنابر این تعیین عمق کاشت مناسب به منظور استفاده بهینه از عوامل رشد جهت استقرار بهتر و تولید عملکرد بیشتر 

امری ضروری در زراعت جو دیم می باشد.

دستور العمل به کارگیری یافته در عرصه
-ICB و (Obruk( این تحقیق به منظور بررسي تاثیر عمق کاشت بر روي عملکرد سه رقم جو )آبیدر، ابروک

111838( انجام شده است. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کار گیري یافته در عرصه
بیشترین میزان محصول مربوط به رقم آبیدر با متوسط 2780 کیلوگرم در هکتار بود. 
بیشترین  میزان عملکرد دانه جو در عمق کاشت متوسط 6-4 سانتیمتري بدست آمد.

-با افزایش بیشتر عمق کاشت تعداد سنبله بارور در مترمربع، وزن هزار دانه، وزن بیوماس خشك بطور چشم گیري 
کاهش مي یابد.

- تعداد سنبله در مترمربع به عنوان یکي از اجزاء اصلي عملکرد در اثر افزایش عمق کاشت تحت تاثیر قرار گرفته 
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و با افزایش عمق کاشت تعداد پنجه بارور در ژنوتیپ ها کاهش یافته و در نتیجه عملکرد کم مي شود. 
- اثر متقابل عمق کاشت در ژنوتیپ برروي صفات مورد مطالعه از جمله عملکرد دانه معني دار نبود. این امر بیانگر 
آن است که ژنوتیپ هاي مختلف در عمقهاي متفاوت کاشت عکس العمل یکساني از خود نشان داده و محدوده عمق 

کاشت 6-4 سانتی متری  برای هر سه ژنوتیپ مورد مطالعه، مناسب تشخیص داده شد
- رعایت عمق کاشت 6-4 سانتیمتر در ژنوتیپ هاي جو نه تنها میزان تحمل نسبي به سرما بلکه عملکرد ژنوتیپ 

ها نیزافزایش مي یابد.

عکس/ عکس های شاخص از یافته

 رقم آبيدر عمق كاشت 6-4 سانتی متر

رقم آبیدر عمق کاشت۸-6 سانتی متر
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نام موسسه / پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
عنوان: بهترین میزان بذر و فاصله ردیف های کاشت قره یونجه در شرایط دیم

یافته منتج از پروژه شماره: 78214-21-101                       مدت اجراي پروژه: 4 سال 
مجری مسئول: علیرضا فخرواعظی                                         رتبه علمي: مربی پژوهش

 afakhrvaezi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
انواع  و حتي  معدني  مواد  از جمله  غذایي،  ذخایر  بودن  دارا  باال،  و خوشخوراکي  کیفیت خوب  علت  به  یونجه 
ویتامینهاي گوناگون از اهمیت باالیی برخوردار است. این گیاه قابلیت تولید محصول باالیي را در دامنه وسیعي از نظر 
خاک و شرایط اقلیمي دارد و حتي در شرایط سخت آب و هوایي، علوفه اي با کیفیت باال تولید مي نماید. توجه به 
چگونگي کشت و کار یونجه در دیمزارهاي کشور و بهینه سازي زراعت آن در این مناطق مي تواند کمك زیادي در 
بدست آوردن علوفه بیشتر ودر نتیجه تاً مین کمبود علوفه دامهاي کشور بنماید و این تحقیق بمدت چهار سال اجرا 
گردید )سال اول جهت استقرار یونجه در نظر گرفته شد و بنا بر این فقط نتایج حاصل از سه سال بعد مورد تجزیه 

و تحلیل قرار گرفت(. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
•  تاریخ کاشت در مناطق سرد:  یونجه را باید در اوایل بهار و بالفاصله بعد از گاو رو شدن زمین کشت کرد.

•  تراکم کاشت: درمناطق سرد سیر دیم به میزان 30 کیلوگرم در هکتار 
•  فاصلة خطوط کشت:  20 الی 25 سانتیمتر 

•  عمق کاشت: 1 الی2  سانتی متر

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مقایسه میانگین عملکرد تیمارها در طي سه سال نشان داد که فاصله خطوط 25 سانتي متر و میزان بذر30 
کیلوگرم در هکتار، با 3135 کیلوگرم در هکتار علوفه خشك و 5653 کیلوگرم در هکتار علوفه تر، باالتر از سایر 

تیمارها قرار دارد. 
دیم زارها سطح وسیعي از زمینهاي تحت کشت کشور را مي پوشانند ومي توان در این مناطق اقدام به کشت 
گیاهان علوفه اي از جمله یونجه نمود. در این بین توجه به چگونگي کشت و کار یونجه در مناطق دیم و بهینه سازي 
زراعت این گیاه مي تواند کمك زیادي در بدست آوردن علوفه زیادتر ودر نتیجه تأمین کمبود علوفه دامهاي کشور 
بنماید. نتایج بدست آمده نشان داد که در شرایط دیم منطقه مراغه واحیا ناً مناطق مشابه که رقم قره یونجه به صورت 



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

125

دیم کشت مي شود، در صورتیکه بخواهیم از ردیفکار استفاده کرده و کشت را بصورت مکانیزه انجام دهیم، مي توان 
فواصل بین ردیفهاي کشت را 25 سانتي متر و میزان بذر مصرفي را 30- 20 کیلوگرم در هکتار در نظر گرفت. با 
بگارگیری نتایج این یافته به میزان زیادی از مصرف و تلفات بی رویه بذر جلوگیری میشود و با کشت مکانیزه آن در 

مناطق دیم علوفه بیشتری تولید خواهد شد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

ردیف های بهینه کاشت قره یونجه



126



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

127

مرکز تحقیقات کرم ابریشم



12۸

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات کرم ابریشم
 عنـوان: بهبـود میانگیـن عملکـرد واریته هـای کـرم ابریشـم بـا اسـتفاده از افزایـش شـدت انتخـاب بـر اسـاس 

           رکوردگیری انفرادی درخط تولید 3P الین ها
یافته منتج از پروژه شماره: 002 - 79 - 27- 118                                 مدت اجراي پروژه: 4 سال

مجری مسئول: علیرضا صیداوی                                                        رتبه علمي: دانشیار پژوهش 
مجریان: محمدرضا غالمی، رضا صورتی 

alirezaseidavi@iaurasht.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
این آزمایش با هدف بررسی امکان بهبود میانگین عملکرد واریته های کرم ابریشم با استفاده از افزایش شدت 
انتخاب بر اساس رکوردگیری انفرادی درخط تولید 3P الین ها انجام شد تا در صورت حصول نتایج مطلوب و اعمال 
سیستم جدید انتخاب، عملکرد واریته های تجاری کرم ابریشم ایران از نظر مجموعه صفات اقتصادی مهمی نظیر وزن 
پیله، وزن قشر پیله، درصد قشر ابریشمی، وزن پیله تولیدی خوب، ماندگاری الروها و سایر متغیرهای مهم بهبود 
یابد. در این صورت این افزایش عملکرد منجر به بهبود توان اقتصادی تولید کنندگان تخم نوغان، اعم از دستگاه های 
دولتی متولی و نیز بخش خصوصی)شرکت های تعاونی و یا شرکت های دانش بنیان شده( در نهایت منجر به منافع 

نوغانداران خواهد گردید. 

دستور العمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور افزایش میانگین تولید در هیبریدها می توان از سیستم  انتخاب انفرادی بر اساس صفات کّمي پیله در 

خط تولید 3P الین ها، استفاده نمود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
مقایسـه عملکـرد دو گـروه هیبریدهـای انتخابـی و تصادفی نشـان دهنـده برتری هیبریدهـای با والدیـن انتخابی در 
بسـیاری از صفـات بـود کـه در نتیجه امـکان اسـتفاده از رکوردگیـری انتخابی برای بهبـود عملکـرد واریته های کرم 
ابریشـم را نشـان می دهـد. تجزیـه و تحلیـل داده هـاي مربـوط بـه پارامترهـاي تولیدمثلـي و مقاومـت نشـان داد که 
انتخـاب صفـات کّمـي پیلـه در سـطح 3P در هیـچ یـك از شـش هیبریـد مورد بررسـي، باعـث کاهـش معني داري 
در میـزان مقاومـت و افـت ویژگي هـاي تولیدمثلـي نتـاج نمي شـود. بـر ایـن اسـاس به طـور کلي مشـخص مي شـود 
کـه بـا توجـه بـه گزارش هـاي متعدد مبني بـر وجـود هتروزیس مثبـت در صفـات تولیدمثلـي و مقاومـت، علي رغم 
وجـود گزارش هایـي از همبسـتگي منفـي بین صفـات کّمي پیله بـا صفات تولیدمثلـي و مقاومت در برخي سـویه ها، 
انتخـاب گلـه الیـن )3P( در الین هاي مورد بررسـي بر اسـاس صفـات کّمي پیله، تأثیـر معني داري بـر درصد تفریخ، 
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درصـد تخـم پـوچ و ماندگاري شـفیره در گله هـاي هیبرید )F1( نداشـت. 
بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش توصیــه مي شــود ضرایــب اقتصــادي و پارامترهــاي ژنتیکــي صفــات تولیدمثلــي، 
ــر  ــظ و تکثی ــز حف ــي مراک ــرایط و سیســتم  مدیریت ــاس ش ــر اس ــاً و ب ــه، توام ــي پیل ــات کّم ــت و خصوصی مقاوم
ــراي  تولیــد تخــم  ــرآورد شــود و ســپس انتخــاب ســطوح الین هــاي والدینــی ب الین هــاي کــرم ابریشــم کشــور ب

نوغــان تجــاري کــرم ابریشــم انجــام پذیــرد.
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موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور



132

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
عنوان: کنترل غیر شیمیایی کاهش جمعیت علف هرز شیرین بیان 

یافته منتج از پروژه شماره: 83002-8304-08-100000-009-4              مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: اسکندر زند                                             رتبه علمي: استاد پژوهش

eszand@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع
توسعه استراتژي هاي مدیریت علف هاي هرز جز با شناخت صحیح علف هرز، گیاه زراعي و روابط آن ها و محیط 
اطرافشان امکان پذیر نیست. درک ضعیف از بیولوژي و اکولوژي علف هاي هرز ممکن است منجر به استفاده ناصحیح از 
روش هاي کنترل علف هاي هرز شود. امروزه محققان به اهمیت شناخت بیولوژي و اکولوژي علف هاي هرز پي برده اند. 
کنترل اغلب علف های هرز چند ساله، به دلیل دارا بودن اندام های زیر زمینی تکثیر شونده و ذخیره غذایی فراوان، 
دشوار می باشد. شیرین بیان یکی از علف های هرز غالب در مزارع بعضي از استان هاي کشور است. با توجه به نبود 
این گیاه  اکوفیزیولوژیك  بیان، مطالعه ویژگی های  اکوفیزیولوژی رشد رویشی شیرین  اطالعات کافی در خصوص 

می تواند راهکارهای مناسبی را در مدیریت این علف های هرز ارایه دهد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
با توجه به این که شیرین بیان به عنوان یك علف هرز چند ساله در مزارع گندم از مبارزه شیمیایي فرار مي کند، 
باید آن را در هنگام آیش کنترل کرد. از آنجا که خشك شدگي پس از حدود سه شبانه روز سبب عدم جوانه زني 
ریزوم هاي این علف هرز مي شود، در زمان آیش نیز مي توان از شخم و رها کردن ریزوم ها در سطح خاک براي کاهش 
جمعیت این علف هرز استفاده کرد. این عملیات باید زمانی صورت گیرد که خاک قابلیت شخم زدن داشته باشد 

و ضمنا درجه حرارت محیط در حدی باشد که ریزوم ها بقدری خشك شوند که قابلیت جوانه زنی نداشته باشند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه
از آنجا که برای مدیریت علف های هرز چند ساله استفاده از یك روش شیمیایی غالبا کافی نیست، از این روش 

می توان در کنار سایر روش ها برای مدیریت تلفیقی علف هرز شیرین بیان استفاده کرد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
عنوان: کنترل شیمیایي مگس هاي میوه جالیز 

یافته منتج از پروژه شماره:  84008-0000-04-100000-100-0           مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول:  عزیز شیخی گرجان                                                    رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: محمد ابراهیم مهاجر، حسن رحیمي و علیرضا ارجمند
asheikhi48@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع
مگس جالیز و مگس خربزه از مهمترین آفات میوه هاي جالیزي مانند خیار، خربزه، طالبي و کدو مي باشند 
و جالیزکاران برای کنترل آنها از حشره کش هاي مختلفي استفاده مي کنند. ضروري است حشره کش هاي جدید و 

ارگانیك به  همراه سموم توصیه شده از لحاظ کارایي روي مگس جالیز و خربزه بررسي شوند. 

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه
استفاده از سموم ثبت شده ی تریسر ) اسپینوساد SC24%) با 150 میلی لیتر در هکتار، دیپتریکس )تري کلروفن 
SP80%( با یك کیلوگرم در هکتار، دسیس )دلتامترین EC2.5%( با 300 میلی لیتر در هکتار، به همراه دو حشره کش 

قدیمي و موثر رکسیون )دیمتوات EC40%( با یك لیتر در هکتار و ماالتیون EC 57% با 1/5 لیتر در هکتار روي 
مگس هاي میوه جالیز توصیه مي شود. شروع سم پاشي همزمان با مشاهده اولین حشرات بالغ روي بوته حاشیه مزارع 
مي باشد که مصادف با زماني است که میوه به اندازه هسته خرما یا فندق بزرگ شده است. در فصل برداشت زماني که 
پوست ضخیم شده  است، توصیه مي شود از سم پاشي هاي بي رویه خودداري گردد. سم پاش مناسب براي کنترل مگس 

جالیز درحال حاضر سم پاش هیدرولیك با نازل مخروطي مي باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه 
کاربرد حشره کش های توصیه شده به فاصله 10-7 روز درمیان کنترل قابل قبولي روي مگس هاي میوه جالیز 
دارد به ویژه بعد از ضخیم شدن پوست میوه وقتي که میوه به اندازه هسته خرما یا فندق بزرگ شده است ضرورتي 

به تکرار سم پاشي نیست.
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عکس/عکس های شاخص از یافته

مراحل رشدي مگس جاليز )سمت راست باال( و آثار خسارت آن روي خيار )سمت راست پايين( و 
مراحل رشدي مگس خربزه )سمت چپ باال( و مقايسه آثار خسارت هر دو مگس روي خربزه )سمت چپ پايين(



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

135

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
عنوان: معرفي گونه هاي مرتعی مناسب جهت کشت در مراتع نیمه استپي  

یافته منتج از پروژه شماره: 05 -  0310228000 – 76                      مدت اجراي پروژه: 5 سال
رتبه علمي: مربی پژوهش مجری مسئول: سید مهدی ادنانی                                                      

مجریان: بهرام پیمانی فرد، عباس پورمیدانی 
mehdiadnani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 
تعریف مسئله و اهمیت موضوع:

ذخایر مهم مراتع، گیاهان مرتعي مي باشند که نقش مهمي در اقتصاد تولیدی هر کشور دارند، چون بخش عمده 
پروتئین مورد نیاز بشراز طریق دامداري تأمین مي گردد. قسمت عمده صادرات کشورهایي که داراي مراتع حاصلخیز 
هستند را علوفه و فرآورده هاي دامي تشکیل مي دهد. باتوجه به وسعت زیاد مراتع ایران و نظر به تولید علوفه بسیار 
در این مراتع باید از اقداماتي که منجربه سیر قهقرایي مراتع مي گردد، جلوگیري نمود. امروزه عالوه بر حفاظت از 
مراتع باید به فکراحیاء آنها نیز باشیم. با مطالعه اقلیم و خاک مناطق مختلف، گیاهان سازگار در هر ناحیه آب وهوایي 
را مشخص نموده و باتوجه به میزان مقاومت آنها در برابر شرایطي چون خشکي، گرما و سرما، شوري، بافت خاک و 
غیره براي احیاء مراتع مخروبه ازآنها استفاده کنیم. همچنین مي توان بذور اکوتیپ هاي مقاوم و خوشخوراک گونه هاي 
مختلف مرتعي را جمع آوري نموده و یا باتوجه به شرایط آب وهوایي هر منطقه، از سایر کشورها خریداري نموده و 
پس از بررسي و مطالعه سرشت آنها نسبت به خاکهاي مختلف و میزان بارندگي، اقدام به کشت گسترده آنها نمود. 

بدین ترتیب مراتع به ارزش علوفه اي از دست داده خود در گذشته نزدیك شده و بازدهي شان افزایش می یابد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 نتایج حاصل از تحقیق مزبور نشان داد گونه هایي که سازگاري خوبي با منطقه نیمه استپی )ارتفاعات جنوب 
 Hordeum fragillis، Hordeum :غربی استان قم( داشته و پس از سه سال تا حد قابل قبول استقرار یافتند شامل
 Astragalus و bulbosum، Secale montanum، Bromus tomentellus، Secale cereal،  Sanguisorba minor
شـد، معرفي  باال  در  که  قم  استان  استـپي  نیمه  شرایط  با  سازگار  هاي  گونه  میان  از  بودند.    squarrosus 

 Astragalus و Secale montanum،  Bromus tomentellus،  Secale cereal، Sanguisorba minor  گونه هاي 
squarrosus جزو گیاهان مرتعي خوشخوراک و گونه هاي  Hordeum fragillis و Hordeum bulbosum تا حدودي 
غیر خوشخوراک هستند. دو گونه اخیر بیشتر از نظر حفاظت خاک مورد توجه بوده و می توان از آنها در مناطقی که 

در معرض خطر فرسایش هستند، استفاده نمود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
به اصالح و احیاء پوشش گیاهي مراتع  توان  یافته در عرصه می  این  به کارگیری  از  نتایج و مزایای حاصل  از 
مخروبه، جلوگیري از فرسایش خاک، کمك به افزایش تولید علوفه دامي و به تبع آن افزایش تولیدات دامی و نیز 

معرفي گونه هاي مناسب جهت برنامه هاي مرتعکاري در قالب طرحهای مرتعداری اشاره نمود.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

انجام عمليات آماده سازی زمين جهت كشت گونه های مرتعی )1377(

يكی از گونه های مرتعی كشت شده )Agropyron cristatum( در سال اول پس از كاشت )1378(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
عنوان: معرفی یك گونه درخت اوکالیپتوس با خاصیت دارویی فراوان

مدت اجراي پروژه: 3 سال یافته منتج از پروژه شماره:  4472                                    
مجری مسئول:محمد مهدی برازنده                                               رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجریان: مهدی میرزا، ولی ا.. مظفریان،  مصطفی گلی پور، محمد حسن عصاره ،   فاطمه سفیدکن
mbaraz@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اسانس بدست آمده از برگ اوکالیپتوس خواص دارویی فراوانی دارد که از آن جمله می توان به خلط آور بودن، 
نقرس، جوش  نای، جذام،  ورم  برونشیت، سوختگی،  و سل،  آنفلوانزا  نفس،  تنگی  آسم،  درمان  ِکرم،  تب، ضد  ضد 
زدگی ها، ضد عفونی کننده و از بین برنده بوی بد اشاره کرد. خواص اسانس اوکالیپتوس مربوط به یك ترکیب به نام 
سینئول می باشد و گونه هایی از اوکالیپتوس که میزان این ترکیب در اسانس آنها بین 70 تا 90 درصد باشد، از نظر 
دارویی مهم می باشند. با کشت این گونه از اکالیپتوس که دارای 92/70 درصد از ترکیب سینئول می باشد و اسانس 

گیری از برگ آن تحت شرایط مناسب اسانس گیری، می توان به صنایع دارویی کشور کمك قابل توجهی نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
به طور کلی گونه های اکالیپتوس از میزان اسانس باالیی برحوردار هستند و این گونه دارای 3 درصد اسانس 

نسبت به وزن خشك برگ می باشد که در مقایسه با سایر گونه ها قابل توجه می باشد.
شرایط مناسب کشت

ابتدا باید گونه اوکالیپتوس گلوبولوس در منطقه مناسب کاشته شود. یکی از مناطقی که این گونه رشد می کند، 
ایستگاه تحقیقاتی پاسند واقع در شهرستان بهشهر می باشد. اما کاشت این درخت لزوماً محدود به این منطقه نبوده 
و در مناطق دیگر هم می توان این گونه از اوکالیپتوس را کشت نمود. برگ های این گیاه باید جمع آوری شده و پس 

از خشك شدن در هوای آزاد به روش تقطیر با آب و به مدت 15 دقیقه اسانس گیری شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
درصد اسانس این گونه 3 درصد می باشد که از گونه های دیگر بیشتر می باشد.

با کاشت این گونه اوکالیپتوس در عرصه و اسانس گیری از برگ آن، می توان یك داروی مؤثر گیاهی تهیه نمود 
و بدین وسیله اوالً به صنایع دارویی کمك نمود و ثانیاً گامی مؤثر در جهت ارتقاء سالمت و بهداشت جامعه برداشت.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
    

گياه اوكاليپتوس گلوبولوس
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
عنوان: معرفی ژنوتیپ های برتر تاغ جهت اصالح مناطق بیابانی

یافته منتج از پروژه های شماره: 76 0310805000007-76        مدت اجراي پروژه: 7 سال 
مجری مسئول: عباس صفرنژاد                                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

sebre14@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از  از مشکالتي است که کنترل آن  ایران،  از جمله  بیاباني در اقصي نقاط جهان و  اراضي  روند رو به گسترش 
دغدغه هاي جهاني محسوب مي گردد. گونه هاي مختلف تاغ ).Haloxylon spp( از مهمترین گونه هاي تثبیت کننده 
شن هستند که به طور وسیعي در عملیات بیولوژیك احیاء مناطق بیاباني بکار رفته است. به منظور ارزیابي ژنوتیپهاي 
مختلف تاغ جهت اصالح و توسعه تاغزارها در مناطق بیاباني تحقیقي طي سالهاي 88-76 در محل پایگاه تحقیقات 
از استانهاي مختلف  تاغ جمع آوري شده  بر روي 40 ژنوتیپ مختلف  گیاهان کویري بجستان در استان خراسان 
شدت  انشعاب،  محل  ارتفاع  انشعاب،  تعداد  تنه،  محیط  پوشش،  تاج  ارتفاع،  چون  گرفت. خصوصیاتي  کشورانجام 

آلودگي به سفیدک سطحي و توان رویش گیاه مورد بررسي قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بطور کلي ژنوتیپ هاي شماره 18 )از سیستان و بلوچستان(، شماره 30 )از سمنان( و شماره 22 )از یزد( در اکثر 
صفات برتری داشتند. کمترین میزان آلودگي به سفیدک سطحي مربوط به ژنوتیپ هاي شماره 38 )از خراسان(، 
 Haloxylon( مي باشد. همچنین گونه هاي زرد تاغ )شماره 10 )از یزد(، شماره 25 )از کرمان( و شماره 22 )از یزد
persicum( و سیاه تاغ )H. aphyllum( در مقایسه با گونه سفید تاغ )H. ammodendron( داراي تاج پوشش، محیط 
تنه و ارتفاع محل انشعاب بیشتري هستند و در گونه سفید تاغ میزان توان رویش و شدت آلودگي به سفیدک سطحي 
کمتر بود. میزان شدت آلودگي به سفیدک سطحي تاغ در گونه سیاه تاغ بیشتر از زرد تاغ و میزان توان رویش گونه 
زرد تاغ بیشتر از سیاه تاغ بود. از نظر ارتفاع گیاه و تعداد انشعاب به ترتیب گونه هاي سفید تاغ، زرد تاغ و سیاه تاغ 

قرار داشتند.
 با توجه به وجود برتری در ژنوتیپ هاي فوق و اهمیت تاغ در استان خراسان و سایر مناطق کویري، اقدام به 

احداث »باغ بذر« با استفاده از ژنوتیپ های برترفوق در نقاطي از این نواحي از ضروریات است. 
با توجه به نقش انتخاب طبیعي در گزینش تعداد مطلوب درختچه هاي بیاباني و زادآوري شدید درختچه هاي تاغ، 
توصیه مي گردد گونه ها و ژنوتیپ هاي برتر ابتدا با تراکم پایین تر کشت گردند تا ضمن فراهم شدن شرایط مطلوب 

استقرار،  از تحمیل هزینه هاي اضافي در رابطه با هرس و انبوهي بهینه جلوگیري گردد.
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با وجود باغهاي بذري و نیز وجود ژنوتیپ هاي شناخته شده تاغ،  نیازي به جمع آوري بذور تاغ بصورت مخلوط 
و با کیفیتي پایین نخواهد بود و با کشت بذور بدست آمده از باغ هاي بذري و نهال هاي بوجود آمده با خصوصیاتي 
مشخص از اتالف زمان و هزینه هاي بي مورد کاسته خواهد شد و گامهاي محکم و مطمئن تري در راه رسیدن به 

اهداف بیابانزدایي برداشته خواهد شد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته

تصوير ژنوتيپ  زرد تاغ در ايستگاه تحقيقات گونه هاي كويري بجستان

تصوير ژنوتيپ هاي مختلف سياه تاغ در ايستگاه تحقيقات گونه هاي كويري بجستان
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
عنوان: مدل مناسب معماري و چندرشدي در نهال هاي بلندمازو

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0310190908-76                  مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  خسرو ثاقب طالبي                                        رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان:  ارسالن همتي، عباس اکبرزاده
saghebtalebi@rifr-ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مدل معماري براي نمایش فرم رویشي درخت استفاده مي شود که به نوعي نحوه رشد و توسعه محور اصلي درخت 
)ساقه(، شاخه هاي اصلي و فرعي، طرز قرار گرفتن جوانه ها و نحوه گسترش تاج درخت را نشان مي دهد. از اینرو هر 
درخت داراي یك مدل معماري یا فرم رویشي خاص خود است. یکي از خصوصیات گونه بلندمازو، پدیده چند رشدي 
است. در صورتي که بروز این پدیده در اواخر تابستان و اوایل پاییز با سرماي زودرس و یا یخبندان همزمان شود، 
امکان صدمه دیدن جوانه انتهایي و در نهایت دو یا چند شاخه شدن نهال و درخت افزایش مي یابد. این امر موجب 
مي شود تا درخت فرم ایده آل و جنگلشناسي مطلوب خود را از دست داده و بد فرم شود. در علم جنگلشناسي و 
پرورش جنگل شناخت نیاز روبشگاهي درختان و همچنین مدل معماري آن ها امري مهم در انجام عملیات پرورشي 
در سنین و مراحل رویشي مختلف و ایجاد فضاي مناسب رشد متناسب با تاج درخت و نحوه توسعه آن است. هر چه 
اطالعات ما در خصوص مدل معماري و  تاج درخت بیشتر باشد، مدیریت توده ها و دخالت هاي پرورشي با موفقیت 

بیشتري انجام خواهد شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
باید توجه داشت که مدل معماري بلند مازو مطابق مدل Rauh است. در این مدل جوانه انتهایي به صورت عمودي  
توسعه یافته و رشد طولي درخت را هدایت مي نماید )شکل ا- الف(. باالترین جوانه هاي جانبي بصورت تقریبا مجتمع 
و فراهم کمي پائین تر از جوانه انتهایي قرار مي گیرند )شکل 1 - ب( و انشعابات فرعي را در ابتدا بصورت تقریبا مطبق 
ایجاد مي نمایند )شکل 1 - ج(. طول باالترین میان گره عموما کوتاه است و فاصله زیادي بین جوانه انتهایي و جوانه 
جانبي مشهود نیست. مشابه همین وضعیت بر روي شاخه هاي فرعي نیز قابل تشخیص است. شکل عمودي تاج 
درختان بلند مازو با افزایش سن به فرم نسبتا وسیع و گسترده تبدیل مي شود و به اصطالح به حالت قیفي شکل در 
مي آید )شکل 1- د(. در این فرم مانند اکثر پهن برگان، تاج درخت باران را از روي شاخه ها و تنه اصلي به سمت پائین 
و سطح خاک هدایت مي نماید. در نتیجه از میزان آب ربایي درخت و توده کاسته مي شود. باید در جنگل کاري با این 
گونه دقت نمود که در ابتدا فضا و نور زیاد در اختیار نهال قرار نگیرد تا چندرشدي هاي متعدد ایجاد نماید و در هنگام 
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نشست سرما جوانه هاي انتهایي دچار صدمات سرما و یخبندان نشوند. در چنین حالتي جوانه هاي جانبي فعال شده 
و باعث دوشاخگي یا چنگالي شدن نهال ها خواهند شد. همچنین به تدریج با عملیات پرورشي مالیم و مداوم فضاي 

رشد مناسب را دراختیار نهال و درختان جوان قرار داد تا تاج مناسبي را در تمام جهات گسترش بدهند.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با شناخت مدل معماري و نحوه رشد نهال بلندمازو و با بکارگیري یافته هاي ارائه شده، مسئوالن نهالستان هاي 
جنگلي و تولیدکنندگان نهال بلندمازو مي توانند در انتخاب نهال هاي مناسب و خوش فرم در افزایش کیفیت نهال و 
همچنین جنگل کاري با نهال هاي با کیفیت باال اقدام نمایند. از طرفي جنگلبانان و مجریان طرح هاي جنگلداري، 
همچنین کارشناسان مسئول امور پرورشي به ویژه در جنگل هاي طبیعي جوان یا جنگل کاري هاي بلندمازو مي توانند 
سرمایه گذاري سنگین تولید نهال و کشت آن را در جهت ایجاد توده هاي شاداب و با کیفیت باال هدایت کنند. هر 
چه نهال ها با کیفیت مناسب و بهتر و هر چه جنگل کاري ها مطلوب تر باشند، چوب تولید شده با ارزش باالتر بوده و 

راندمان اقتصادي جنگل کاري را افرایش مي دهند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايش توسعه جوانه انتهايي )الف(، توسعه جوانه هاي جانبي )ب(، مدل  )ج( و تاج و تنه درخت بالغ بلندمازو )د(.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  
عنوان: روش مناسب کاشت نهال بادام وگردو در اراضی شیب دار

یافته منتج از پروژه شماره:  06-310119909-72                  مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: ضیاء آزدو                                                    رتبه علمي: محقق                       

مجری: غالمرضا گودرزی
z_azdoo@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از سیلهاي مخرب و در  آبها،جلوگیري  آبخیز در نگهداري خاک،تنظیم جریان  به اهمیت حوضه هاي  با توجه 
نهایت حفاظت آب و خاک کشور،ضرورت توجه به اصالح و احیا این حوضه ها با هدف جلوگیري از پدیده هاي مخرب 
فوق بسیار ضروري مي باشد. اصالح و احیاي بیولوژیکي حوزه هاي آبخیز از طریق کاشت درختان و درختچه هاي 
چند منظوره از نقطه نظر تولید درآمد و تامین بخشي از نیازهاي غذایي، علوفه اي، دارویي و غیره مردم محلي از 
اهمیت خاصي برخوردار است. با توجه به اینکه دو گونه بادام و گردو از مهمترین محصوالت استراتژیکي استان بوده 
وکشاورزان منطقه عالقه خاصي نسبت به کشت این دو گونه نشان مي دهند، لذا اقدام به کشت این دو گونه جهت 

بررسي میزان سازگاري و رشد آنها با استفاده از انواع مالچ ها ضروری به نظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مناسبترین روش کاشت و استقرار گونه گردو و بادام در مناطق  کوهستانی با شیب 15 الی 20 درصد، کشت نهال 

ها با ایجاد فارو باالی حوضچه می باشد. روش کار شامل موارد ذیل می باشد:
1-  جمع آوری بذر گونه از رویشگاه های طبیعی: با توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه بهترین زمان جمع 

آوری بذر در نیمه دوم شهریور ماه است. 
2-  انتخاب بذور سالم و آغشته کردن بذور با سموم قارچ کش جهت کشت در گلدانهای پالستیکی.

3-  تولید نهال گلدانی: برای کاشت بذر و نگهداری آن تا زمان انتقال به زمین اصلی از کیسه های پالستیکی به 
ارتفاع 30 و قطر20 سانتیمتر استفاده کرده و برای جلوگیری از پوسیدگی ریشه گیاه، در قسمت بدنه و کف کیسه 
های پالستیکی تعدادی سوراخ برای خروج آب ایجاد می کنیم. برای پر کردن گلدان ها، از خاکی با بافت سبك )دو 
قسمت خاک+ یك قسمت ماسه + یك قسمت کود حیوانی پوسیده( استفاده می شود. پس از کشت بذور )سه عدد 
بذر در هر گلدان به عمق 5- 3 سانتیمتر داخل خاک( عملیات آبیاری، وجین و مراقبت در نهالستان انجام می گیرد. 

بهترین زمان برای کاشت بذور در گلدان ها، اوایل مهر ماه می باشد.
4-  زمـان کاشـت نهـال هـا در عرصـه: بهتریـن زمان برای انتقـال نهال های گلدانـی با توجه به شـرایط آب و هوایی 
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و نیمـه دوم اردیبهشـت مـاه اسـت. آبیاری گلدان ها قبـل از انتقال به عرصه ضروری اسـت.
5-  روش کاشـت: بـرای کاشـت نهـال هـای گلدانـی در عرصـه، ابتـدا بایسـتی چالـه هایـی بـه قطـر 50 و عمق 80 
سـانتی متر و بـه فاصلـه 2 متـر از یکدیگـر حفـر و پـس از پاره نمودن قسـمت ته و اطـراف گلـدان، آن را داخل چاله 
قـرار داده و اطرافـش را بـا خـاک پـر کـرد. گلـدان را باید طـوری درون چالـه قرار داد که سـطح آن کمـی پایینتر از 
از سـطح زمیـن قـرار گیـرد تـا آب بـه خوبـی به سـمت بوتـه هدایت شـود. بین بوته هـا به وسـیله فارو جـوی ایجاد 

مـی شـود تا آب بـاران به سـمت چالـه ها هدایت شـود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
و  دار  شیب  اراضی  در  آبیاری  به  نیاز  وعدم  جوی  نزوالت  طبیعی  ذخیره  موجب  الذکر  فوق  روش  از  استفاده 
کوهستانی می شود وموفقیت استقرار نهالهای بادام وگردو را در عرصه تا مقدار 80 درصد نسبت به نهال کاری سنتی 

افزایش می دهد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كاشت نهال گلدانی و استقرار موفقيت آميز گونه در عرصه )بادام(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
 عنـوان: معرفـي 5 ژنوتیـپ  مقـاوم بـه سـفیدک و پسـیل از دو گونـه زردتـاغ و سـیاه تاغ جهـت تولید بـذر، اصالح، 

           احیاء و گسترش تاغ کاري ها در عرصه بیاباني 
یافته منتج از پروژه شماره: 04-0310815000-78                   مدت اجراي پروژه: 6 سال

مجری مسئول: علي میرحسیني                                                  رتبه علمي: مربي پژوهش                                                             
مجریان: حسین مداح عارفي، ناصر باغستاني میبدي، عباس زارع زاده

Mirhosseini.4147@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گونه هاي تاغ به دلیل ویژگي هاي منحصر به فردي که دارند)از جمله مقاومت به خشکي( داراي اهمیت خاصي 
بوده و به دلیل همین ویژگي ها، قابلیت گسترش در عرصه هاي وسیع تري از شنزارهاي بیاباني و جلوگیري از فرسایش 
بادي دارند. تاغ داراي گونه هاي ارزشمندي است که در بسیاري از نقاط مرکزي و خشك وکویري کشور ما که کمتر 
گونه اي قادر به رویش مي باشد گسترش یافته اند. با توجه به اینکه بیش از 5 دهه از تاغ کاري در ایران مي گذرد اما 
هنوز مطالعه کافي در زمینه شناسایي و ارزیابي ژنوتیپهاي برتر این گونه صورت نگرفته است . از نظر حساسیت به 
بیماري سفیدک سطحی و پسیل در عرصه اختالف زیادی  مشاهده می شود. جهت گسترش و توسعه تاغ کاري هاي 
کشور مي توان به دو صورت بذر پاشي و کشت گلداني اقدام نمود. بذر از ارکان اصلي و اساس موفقیت در طرح هاي 
استفاده نشود، بخش  بذر مناسب  از  توسعه اي و جنگل کاري هاي مصنوعي است. درصورتي که در جنگل کاري ها 
وسیعي از تالش ها و هزینه هاي هنگفتي که در این راه صرف مي شود بي ثمر خواهد ماند. با تولید بذر مناسب و عاري 
از بیماري مي توان نهالي تولید نمود که به مراتب از نهال هایي که بدون ارزیابي تولید مي شوند قابلیت استقرار و رشد 

بیشتري داشته باشند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براساس نتایج حاصل از طرح یك ژنوتیپ )14G( از گونه زرد تاغ چهار ژنوتیپ )2G، 4G، 10G و 12G( از گونه 
سیاه تاغ که جهت انجام تحقیقات بذور آن ها به ترتیب از پایه های مادری موجود در عرصه های مناطق بیابانی 
استان یزد از گردفرامرز، اشکذر، کانال باد1میبد، کانال باد2میبد و اردکان جمع آوری شده بود، به عنوان ژنوتیپهاي 
برتر معرفي شدند. میزان مقاومت به آلودگی سفیدک سطحی در ژنوتیپهاي برتر به ترتیب 100، 95، 92، 92 و 90 
درصد و میزان مقاومت به پسیل به ترتیب 100، 89، 85، 84 و 80 درصد می باشد. پس از تهیه بذور مقاوم از مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان یزد، بذور را در گلدان نایلوني کشت نموده و براساس میزان 
رطوبت موجود در خاک روزانه و یا هر دو روز یك بار آبیاري انجام مي گیرد. پس از گذشت 2 ماه، نهال هاي گلداني 
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جهت انتقال و کشت در عرصه مناسب مي باشند. نهال ها در چاله هایي به عمق 50 و قطر 60 سانتیمتر با فاصله 4 متر 
از هم کشت گردیده و با تانکر آبیاري مي شوند. پس از گذشت 4 سال نهال ها  تولید بذر مي نمایند.   

  
نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

استفاده از بذور مقاوم در جنگلکاري با تاغ در عرصه هاي بیاباني مي تواند سبب: 1- کاهش هزینه تولید نهال 2- 
افزایش تاغزارهاي مطلوب و در نهایت افزایش مرتع و چراگاه براي شتر 3- حفاظت از جاده ها و آبادیها 4- افزایش 

چوب و تلطیف هوا گردد. 
  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تصوير1- كاشت بذر ژنوتيپ هاي مقاوم به بيماري در گلدان هاي نايلوني 

تصوير2- كاشت نهال هاي مقاوم به بيماري در عرصه



14۸

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
 عنـوان: تولیـد محصـول سـالم و اقتصادی آویشـن باغی و آویشـن دنایی با اسـتفاده از کودهای زیسـتی درشـرایط 

           زراعی مناطق خشك
یافته منتج از پروژه شماره: 88031-09-48-4                          مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول: فرزانه بهادری                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش 
مجریان: محمد متینی زاده، داریوش قربانیان، فرهاد رجالی 

farbahadori@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکي از ارکان اصلي در کشاورزي پایدار استفاده از کودهاي زیستي در اکوسیستم هاي زراعي با هدف حذف یا 
کاهش قابل مالحظه در مصرف نهاده هاي شیمیایي است. از آنجایي که تاکید عمده کشاورزي پایدار بر روي افزایش 
کیفیت و پایداري عملکرد محصوالت کشاورزي مي باشد و با توجه به حساسیت گیاهان دارویي و رویکرد جهاني در 
خصوص مدیریت صحیح استفاده از کودهای زیستی در کشت گیاهان دارویی، کارایی استفاده از کودهای زیستی 
برای تولید دو گونه آویشن مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اهمیت و نقش گیاهان دارویی در صنایع مختلف، 
نکته حائز اهمیت در تولید و پرورش این گونه های ارزشمند افزایش تولید زیست توده آنها بدون کاربرد نهاده های 
مضر شیمیایی اعم از کود یا سموم دفع آفات و علف های هرز می باشد. در واقع کشت اکولوژیك گیاهان دارویی، 
کیفیت آن ها را تضمین کرده و احتمال اثرات منفی روی کیفیت دارویی و عملکرد آنها را نیز کاهش می دهد. علیرغم 
تحقیقات گسترده ای که در مورد تاثیر کودهای بیولوژیك بر روی گیاهان زراعی انجام شده است، اطالعات موجود در 
مورد اثرات این نوع کودها بر گیاهان دارویی بسیار اندک است، لذا مطالعه اثر کودهاي زیستي بر رشد و عملکرد کمي 
و کیفي در گیاهان دارویی اهمیت ویژه ای دارد. در این پژوهش اثر سطوح مختلف کود ورمي کمپوست و همچنین 

قارچ میکوریز آربسکوالر بر دو گونه آویشن مورد بررسی قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
بذر آویشن دنایی اکوتیپ اصفهان و بذر آویشن باغی تهیه شده از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در 
 ،Glomus intraradices اواخر آذرماه در شرایط گلخانه و در بستر خاکی کشت شدند. تیمار تلقیح میکوریزایی با قارچ
با کاربرد مخلوطی از سه منبع اصلی یعنی اسپور، قطعات ریشه ای آلوده به قارچ و هیف های متعلق به این قارچ ها در 
دو مرحله یعنی کشت بذر در گلخانه و به صورت مخلوط با بذر و هنگام انتقال نشا به زمین اصلی با ریختن 4 گرم 
از ترکیب فوق در پای ریشه انجام شد. در زمین اصلي تیمارهاي مربوط به سطوح مختلف کود ورمي کمپوست دامي 
با خاک هر کرت به خوبي مخلوط شدند. هنگامی که ارتفاع نشاها به حدود 10 تا 15 سانتی متر رسید و با توجه 
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به شرایط آب و هوایی، انتقال به مزرعه اصلي در سمنان انجام شد. ویژگی های مورد مطالعه در این آزمایش شامل 
ارزیابی بازده، عملکرد و ترکیبات اسانس و عملکرد تر و خشك اندام هوایي در هکتار و اندازه گیري میزان عناصر 

NPK در اندام هاي رویشي بود. 

نتایج این آزمایش نشان دادکه گونه T. daenensis با تولید عملکرد سرشاخه خشك در حدود 4/8 برابر و تولید 
عملکرد اسانس در حدود 3 برابر بیشتر ازگونه T.vulgaris، از تولید اقتصادی بیشتری در منطقه مذکور برخوردار بود. 
در میان تیمارهاي به کار رفته در کشت گیاه Thymus daenensis، کاربرد 10 تن در هکتار کود ورمي کمپوست 
کمپوست،  ورمي  همین سطح  گردید،  شاهد  گیاهان  برابر   4 در حدود  هوایي  اندام  عملکرد خشك  افزایش  سبب 
عملکرد اسانس را نیز نسبت به تیمار شاهد در حدود هفت و نیم برابر افزایش داد. افزایش جذب عناصر ازت، فسفر و 
پتاسیم در سطح هکتار نیز در اثر تیمار مذکور در گیاهان آویشن دنایي دیده شد. میزان ترکیبات فنلي و فالونویید 
برگي نیز نسبت به گیاهان شاهد در اثر کاربرد ده تن در هکتار ورمي کمپوست بهبود یافت. مقایسه میانگین تیمارها 
در آویشن باغی نشان داد که بیشترین عملکرد خشك اندام هوایی با 2877/47 کیلوگرم در هکتار، مربوط به کاربرد 
ده تن در هکتار ورمي کمپوست بود که نسبت به گیاهان شاهد، 87 درصد افزایش نشان داد. بیشترین عملکرد اسانس 
نیز به ترتیب با 56/72 و 53/81 کیلوگرم در هکتار، مربوط به کاربرد ده تن در هکتار ورمي کمپوست و تیمار با قارچ 
میکوریز بود که نسبت به گیاهان شاهد، 179 و 164 درصد افزایش معنی دار نشان دادند. بیشترین جذب ازت برگي 
در اثر تیمار ده تن در هکتار ورمي کمپوست مشاهده گردید. باالترین مقدار فسفر گیاه به ترتیب مربوط به تیمارهای 
ده تن در هکتار ورمی کمپوست و قارچ میکوریز بود. کاهش معنی دار فالونویید برگی در اثر کاربرد ده تن در هکتار 

ورمی کمپوست و قارچ میکوریز مشاهده شد.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
یافته های این پژوهش کارایی ورمي کمپوست و همچنین قارچ Glomus intraradices در تولید پایدار آویشن 

باغی و آویشن دنایی را نشان داد.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

                               توليد نشاء در گلخانه                                             انتقال نشا به زمين اصلی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 )Eremurus spectabilis( عنوان: مناسب ترین روش های بهره برداری و  تکثیر گیاه  سریش تماشایی
یافته منتج از پروژه با کد مصوب:  18-0310205000-76            مدت اجراي پروژه: 5 سال 
مجری مسئول: مجید دشتی                                                   رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجریان: حامد ظریف کتابی، حسین توکلی، مرحوم اصغر پاریاب
majiddashti46@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سریش تماشایی )Eremurus spectabilis M. Bieb) گیاهي پایا متعلق به خانواده الله مي باشد که از قدیم االیام 
تاکنون، بهره برداري از چسب موجود در ریشه هاي غده اي آن در صنایع مختلف از جمله کارخانجات درودگري، 
بهار بعنوان  اوایل فصل  نام تره کوهي در  با  صحافي، جعبه سازي و غیره مورد استفاده قرار مي گیرد. برگهاي آن 
سبزي خوراکي به مصرف انسان مي رسند. عالوه بر این مصرف دارویي آن در ترکیب با سایر گیاهان دارویي ارزش 
آن را مضاعف ساخته است. متأسفانه در طي سالهاي اخیر بدلیل عدم نظارت دقیق و اعمال روشهاي غیرعلمي در 
بهره برداري این محصول، رویشگاههاي منطقه آسیب دیده و عالوه بر افت محصول، تخریب مراتع را به دنبال داشته 
است. لذا توجه به روش مناسب بهره برداری، تکثیر و  نیز عوامل تأثیر گذار بر نحوه زادآوري و استقرار گیاه گامي 
مؤثر در جهت تجدید رویشگاههاي تخریب شده آن خواهد بود. مضافاً اینکه امکان کشت این گیاه در مناطق مستعد 

نیز وجود خواهد داشت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تکثیر این گیاه عمدتاً از طریق کشت بذرهای رسیده است. اما بذرهای این گیاه به دلیل داشتن خواب، نیاز به 
سرما برای جوانه زنی دارند. لذا توصیه می شود بذرها رسیده و عاری از هر گونه آفت و بیماری در زمان مناسب جمع 
آوری و به منظور دریافت سرما، در فصل پاییز بصورت کپه کاری کشت شوند تا جوانه زنی دانه ها تسهیل شود. این 
گیاه دارای ریشه های ذخیره ای بوده و جوانه های رویشی روی طوقه قرار دارند. بنابراین جهت تکثیر رویشی باید 
ریشه هاي دارای جوانه در اوایل پاییز، با دقت از خاک خارج و در زمینهای با بافت سبك تا متوسط در عمق 15-10 
سانتي متر زیر خاک قرار گیرند. لذا تقسیم و یا جداسازی قطعات ریشه به دلیل فقدان جوانه رویشی توصیه نمی شود. 
سریش تماشایی عمدتاً در اراضي سنگالخي و دامنه ارتفاعی 900 تا 3000  متر و در تمام جهات جغرافیایي و شیب 
12 تا 68 درصد دیده مي شود. گیاه جهت گلدهی نیاز به سرما دارد، لذا گیاهان کشت شده در مناطق با ارتفاع پایین 
به دلیل تأمین نشدن نیاز سرمایی ممکن است وارد مرحله زایشی نشوند. در رویشگاههای مورد مطالعه در ارتفاعات 
شمالی و جنوبی بینالود، گل دهی در گیاهان حدود 6 تا 8 سال پس از کشت بذر آغاز می شود. بهره برداري سنتي 
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از ریشه هاي گیاه در زمان خشك شدن برگها و شروع رسیدگی بذور است. لذا توصیه می شود درصدی از گیاهان 
به ویژه بوته هایی که در سال بهره برداری دارای ساقه گل دهنده می باشند، جهت تولید بذر در رویشگاه حفظ و 
در صورت امکان حداقل دو تا سه سال یکبار عرصه ها به تناوب قرق گردند. عالوه بر این جایگزینی گیاهان جدید از 
طریق کشت بذور سالم و رسیده بصورت کپه کاری در محلی که گیاه برداشت شده، انجام گردد. حدود 40-50 درصد 
بذور توسط الرو زنبوري از جنس Eurytoma خسارت دیده و زادآوري گیاه را شدیداً تحت تأثیر قرار مي دهند. لذا 
پیشنهاد می شود در مناطقی که آلودگی  بذور زیاد است، با همکاری ادارات حفظ نباتات تمهیداتی برای پیشگیری 

یا کنترل آلودگی در نظر گرفته شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با استفاده از این دستاورد بر اساس شکل ظاهری گلها، کپسولهای بذر و ریشه، می توان این گونه را شناسایی و 
سپس نسبت به بهره برداری منطقی از ریشه ها و یا جمع آوری بذر اقدام نمود. بر این اساس گیاه فوق با گلپوش های 
زرد تا صورتی، پرچم های بلند نارنجی، خطوط برجسته عرضي روی کپسولها، ریشه هاي جوان سفیدرنگ با استوانه 
مرکزي زرد کم رنگ )شکل 1( به راحتی شناسایی و در نتیجه از تخریب سایر گونه ها جلوگیری خواهد شد. گلها 
در طی فصل اردیبهشت بتدریج باز شده و بذور گیاه از اوایل تیرماه شروع به رسیدگی و سپس ریزش مي کنند. 
مراحل رشد گیاه به ازاي تقریباً هر 200 متر افزایش ارتفاع   به مدت 6-7 روز به تعویق مي افتد. لذا با توجه به ارتفاع 
رویشگاهها، می توان تقویم رشد گیاه را پیش بینی نمود. گیاهان پس از گل دهي از بین نرفته و بسته به میزان ذخایر 
ریشه، ممکن است بالفاصله در سال بعد به گل رفته و یا چند سال وارد مرحله زایشي نگردد. لذا برای حفظ این گیاه، 

مدیریت بهره برداری با توجه به سن  گیاه و زادآوری از طریق بذر حائز اهمیت است.   

عکس/عکس های شاخص از یافته:

    الف(

               ب(                                  ج(                                    د(

  شكل1.  اندامهای مختلف گياه سريش تماشايی در يكی از رويشگاهها در شيب شمالی بينالود
الف( ريشه ذخيره ای           ب( ميوه             ج( بذر           د( گياه كامل در رويشگاه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                             
عنوان: کنترل پروانه برگ خوار ُکنار با تأکید بر حفاظت محیط طبیعی

یافته منتج از پروژه شماره: 01-39093209-79                               مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: ناصر فرار                                                              رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: سید گلستانه، ابراهیم صادقی، ابراهیم مالیی و محمد محمدی
Farrar29@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سطح وسیعي از اکوسیستم هاي جنگلي کشور از جمله بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان 
و خراسان از گونه هاي مختلف جنس Ziziphus پوشیده شده اند. سه گونه از این درختان کنار در مساحتي معادل 
30/000 هکتار به صورت توده و 1/900/000 هکتار به صورت پراکنده از مهم ترین پوشش هاي جنگلي استان بوشهر به 
شمار مي روند. جوامع جنگلي کنار به طور مستقیم )تولید برگ و میوه، تولیدات دارویی( و غیرمستقیم )ازنظر حفاظت 
خاک و آب، ایجاد تعادل در اکوسیستم، زیستگاه وحوش و غیره( از اهمیت اقتصادي ـ اجتماعي و زیست محیطی 
زیادي برخوردار مي باشند. الزمه احیاء و توسعه رویشگاه هاي موجود، شناخت عوامل تخریب آن هاست که با شناخت 
بهتر آن ها و سعي در رفع عوامل تخریب مي توان حرکت باارزشی در جهت رسیدن به هدف اصلي که همانا احیاء و 

توسعه پایدار رویشگاه ها و استفاده بهینه از آن هاست را آغاز نمود.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
•  ردیابی و پایش آفت در اوایل مهر و آبان ماه در نسل پاییزه و اسفندماه در نسل بهاره

•  شناسایی کانون های آلوده به آفت در منطقه
•  جمع آوری دسته های تخم و سنین اول الروی که به صورت گروهی فعالیت می کنند.

•  شخم عمیق در زمستان و تابستان در باغ های کنار )باعث از بین رفتن پیله ها و شفیره ها می گردد(
•  حفاظت از پارازیتوییدها با عملیات کنترل و مهار آفت بدون استفاده از سموم و حشره کش های شیمیایی

•  کنترل مکانیکی با حذف سرشاخه های آلوده به الروهای سنین اول و دوم
•  با توجه به اینکه این آفت به صورت لکه ای در طبیعت ظاهر می شوند و نیز در سنین اول تا سوم به صورت 
تجمعي فعالیت می کنند می توان با قطع حداکثر 2 تا چند شاخه کوتاه و بدون استفاده از سموم با این حشره مبارزه 

کرد.
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
توسعه پایدار، حفاظت از گونه های جنگی، منابع طبیعی و محیط زیست، حمایت و حفاظت از حشرات مفید و 

زنبورعسل، کنترل و مهار آفت با استفاده از روش مکانیکی و با حداقل هزینه و زمان

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

شب پره بالغ، دسته تخم، فعاليت الروهای سن اول به صورت تجمعی و الرو سن چهارم پروانه برگ خوار كنار
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                  
 عنوان: کنترل پروانه برگ خوار دم قهوه اي بلوط در جنگل هاي ارسباران

یافته منتج از پروژه شماره: 79031090100004                      مدت اجراي پروژه: 4 سال 
مجری مسئول: مصطفي نیکدل                                              رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: علي اصغر دردایي و بهمن صدقیان
mnikdel1374@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پروانة برگ خوار دم قهوه اي بلوط، ).Euproctis chrysorrhoea L( در بسیاري از نقاط اروپا و آسیا پراکنده بوده 
نیز درختان میوه  از درختان و درختچه هاي مختلف جنگلي و  و یك آفت همه چیزخوار )Polyphage( است که 
تغذیه مي کند. اما با توجه به اینکه میزبان ترجیحي آن درختان بلوط مي باشند بعنوان پروانة برگ خوار بلوط معروف 
شده است. پتانسیل تولید مثلي این آفت خیلي باال بوده و با فراهم شدن شرایط مطلوب زندگي به سرعت در مناطق 
جنگلي و میوه کاري ها گسترش مي یابد. پروانه برگ خوار دم قهوه اي در ایران از استانهاي شمالي و شمالغرب کشور 
گزارش شده و در جنگل هاي ارسباران بعنوان مهمترین آفت برگ خوار منطقه خسارت زیادي را به درختان بلوط وارد 
مي کند. با توجه به تنوع قابل توجه دشمنان طبیعي این آفت در جنگل هاي ارسباران، وقوع حالت طغیاني و خسارت 
شدید آن دور از انتظار بنظر میرسد. در حالیکه عماًل هر از گاهي خسارت طغیاني آن در نقاط کم تراکم و تخریب 

شده جنگل ها دیده مي شود. در این صورت اقدامات کنترلي جهت کاهش جمعیت آفت الزم است. 
در اثر فعالیت برگخواري آفت، درختان میزبان عاري از برگ گردیده و با از بین رفتن برگ ها، درختان به تدریج 
ضعیف شده و مستعد حمله آفات دیگر )عمداً چوبخواران و پوستخواران( مي گردند. تداوم چندین ساله این حمالت 
در نهایت به خشك شدن درختان ختم مي شود. همچنین  به خاطر وجود موهاي  سوزش آور در روي  الرو، شفیره  و 

حشره  بالغ  ماده این پروانه  و اثرات  ناشي  از آن  در بدن  انسان  به  عنوان  یك  آفت  بهداشتي محسوب  مي گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
این حشره آفتي نورپسند و خشکي دوست مي باشد. به همین دلیل در نقاط تنك و تخریب شده جنگل که بیشتر 
در معرض تابش مداوم نور خورشید بوده و رطوبت کمتري دارند تجمع یافته و خسارت مي زند. در صورتي که اغلب 
دشمنان طبیعي آفات در نقاط سالم و متراکم جنگل فعالیت بیشتري دارند. بهمین دلیل جمعیت پروانة برگ خوار در 
نواحي حاشیه اي و تنك جنگلي با سهولت بیشتر افزایش مي یابد. اما در داخل جنگل و نواحي متراکم آن بدلیل عدم 
ترجیح ذاتي آفت و حضور انواع دشمنان طبیعي )19 گونه پارازیتوئید و شکارگر شناسایي شده و نیز فعالیت عوامل 

بیمارگر نظیر باکتري ها، ویروس ها، قارچ ها و تك یاخته هاي انگل( امکان شیوع کمتري دارد. 
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با توجه به دالیل ذکر شده وجود لکه هاي تخریب شده و عاري از درخت در جنگل یکي از عوامل مهم در توسعة 
جمعیت پروانة دم قهوه اي بلوط مي باشد. لذا حفاظت از جنگل بخصوص در شرایط جنگل هاي حفاظتي ارسباران و 
احیاء و غني سازي جنگل هاي تخریب شده یکي از روش هاي حایز اهمیت در کنترل و بازدارندگي از خسارت آفت 

مذکور مي باشد. 
در مواردي که با وجود رعایت شرایط ذکر شده جمعیت آفت به آستانه خسارت رسید، بهترین  شیوه  برای کنترل ، 
جمع آوري  النه هاي  الروي  در اواخر پاییز )بعد از شروع  زمستانگذراني( و اوایل  بهار )قبل  از خروج  از الروها( است. 
البته باتوجه  به  احتمال  وجود برخي  از عوامل  کنترل  کننده  طبیعي  در داخل  النه هاي  الروي  آفت،  مي توان  بعد از جمع  
آوري  النه هاي  الروي، آن ها را در محلي  غیر مشجر و دورتر از درختان میزبان در داخل  چاله هایي  که  در خاک  ایجاد 
شده است، قرار داد تا بندپایان  مفید موجود در داخل النه ها بتدریج  خارج  شده  و به  محیط  برگردند و الروهاي  آفت  

به  علت  عدم  دسترسي  به  میزبان  و تحرک  کم  و عدم  امکان تغذیه  در همان  جا از بین  خواهند رفت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
•  عدم ایجاد هیچگونه عوارض زیست محیطي و مشکالت ناشي از مسمومیت با سموم شیمیایي

•  ترغیب و تشویق به حفظ عرصه هاي منابع طبیعي و جلوگیري از تخریب آن ها
•  کاهش هزینه هاي مدیریت کنترل آفات و سهولت انجام کار

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 Meteorus versicolor پارازيتوئيد دسته تخم )راست( و زنبور Scelionidae زنبور
پارازيتوئيد الرو پروانه دم قهوه اي بلوط در ارسباران
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                               
عنوان : تأثیر شرایط فعلی بوم سازگان جنگلی غرب در مدیریت جنگل

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0310124909-79                       مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول : حسن جهانبازی گوجانی                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: عادل جلیلی، محمود طالبی
jahanbazy_hassan@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع :
جنگل ها حد نهائي مرحله تکامل پوشش گیاهي محسوب مي شوند و اکوسیستم جنگلي یعني مجموعه گیاهان و 
جانوران و موجودات غیرزنده، پایدارترین و متعادل ترین اکوسیستم در جهان مي باشد. پایداري اکوسیستم هاي جنگلي 
بستگي به عوامل طبیعي و غیرطبیعي )نظیر دخالت انسان( دارد. در این میان اقلیم تأثیر بسزائي ایفا مي نماید و تأثیر 
آن باعث تنوع پوشش گیاهي و تشکیل جوامع گیاهي متفاوت مي گردد. یك اکوسیستم از یك جامعه بیولوژیکي، 
محیط شیمیایي و فیزیکي به همراه جامعه گیاهي تشکیل شده است. منطقه رویشي زاگرس وسیعترین حوزه جنگلي 
ایران بشمار می آید. در طي سالیان متمادی عوامل غیرطبیعي بخصوص دخالت هاي بي رویه انسان و وابستگي مردم 
به عرصه هاي طبیعي با هدف تأمین نیازهاي اولیه باعث گردیده روز به روز سطح این جنگل ها کاهش پیدا کند و 
سطح این عرصه ها از گذشته نه چندان دور از 36 میلیون هکتار به حدود 5 میلیون هکتار تقلیل پیدا کرده است. 
شناخت ویژگي هاي فردي عناصر تشکیل دهنده یك اکوسیستم نظیر گیاهان، جانوران، اقلیم، خاک و غیره و روند 
تکاملي آن مي تواند ما را در برنامه ریزي صحیح و تشریح وضعیت موجود کمك نماید. بی تردید مدیریت صحیح این 
عرصه جنگلی وسیع نیازمند شناخت دقیق وضعیت قعلی آن است تا بتوان با اعمال برنامه های کارشناسی منطبق بر 

وضع موجود نسبت به احیاء و حفاظت از این عرصه ها اقدام نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بوم سازگان جنگلی زاگرس در منطقه مورد بررسی در استان چهارمحال و بختیاری از وضعیت نامطلوبی برخوردار 
بود. کمبود مواد آلی در خاک، درصد آهك باال )محدود کننده جذب مواد غذایی(، تعداد ناچیز تجدید حیات درختان 
جنگلی، حضور فراوان گیاهان علفی مهاجم در زیر آشکوب جنگل همگی حکایت از این شرایط نامناسب بوم سازگان 
جنگلی دارد. این شرایط نشان دهنده سرعت روند تخریب است و بالطبع برای برنامه های مدیریت جنگل و جنگلکاری 
باید این وضعیت بطور دقیق بررسی و متناسب با شرایط موجود برنامه ریزی صورت پذیرد. به این دالیل ضرورت 
دارد که کارشناسان علوم جنگل قبل از هر گونه اقدام عملی برای جنگلکاری و غنی سازی جنگل موارد ذیل را مورد 

توجه قرار دهند:
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گام اول: مطالعه دقیق وضعیت منطقه با آماربرداری و نمونه برداری از خاک و شمارش تجدید حیات گونه ها به 
تفکیك درختی و درختچه ای.

گام دوم: بررسی پوشش کف جنگل برای تعیین روند تکامل یا تخریب جنگل.
زاگرس  بوم سازگان جنگلی  فعلی  برای وضعیت  مثال  بعنوان  موجود،  با شرایط  متناسب  برنامه ریزی  گام سوم: 
استفاده از گونه های درختی بومی نظیر بلوط یا بنه در برنامه های احیایی و غنی سازی نمی تواند موفقیت آمیز باشد. 
گونه های  استقرار  با  شود.  استفاده  پائین تر  اکولوژیك  نیاز  با  درختچه ای  گونه های  از  است  بهتر  منظور  این  برای 

درختچه ای، در آینده امکان استقرار گونه های هدف نظیر بلوط یا بنه با بهبود شرایط فراهم خواهد شد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
هر گونه برنامه ریزی بدون استناد به مطالعات دقیق و اولیه محکوم به شکست است. بررسی دقیق بوم سازگان 
جنگلی زاگرس نشاندهنده اوضاع وخیم این منطقه رویشی است. شاخص هایی نظیر عدم حاصلخیزی خاک، افزایش 
نگرانی  باعث  گونه های گیاهی مهاجم که نشاندهنده روند تخریب بوم سازگان است و کاهش میزان تجدید حیات 
فراوان از آینده این جنگل ها می شود. سرعت بخشیدن به برنامه های مدیریتی شامل افزابش قرق، خروج دام از جنگل، 
جلوگیری از زراعت در زیرآشکوب و جنگلکاری و غنی سازی با گونه های مناسب با وضعیت فعلی جنگل بسیار ضروری 
است. بی تردید رعایت موارد مطرح شده در این یافته می تواند به بهبود روند مدیریتی جنگل های زاگرس و آگاهی 
بیشتر کارشناسان، برنامه ریزان و مسئوالن کمك نماید و در جهت حفاظت و احیای اصولی این منابع ارزشمند حرکت 

نمود و متناسب با وضعیت فعلی جنگل برنامه ریزی و بارگذاری خواهد شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:



15۸
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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 : دمای بهینه خشك کن برای برخی ارقام برنج

یافته منتج از پروژه شماره: 020-81-18-120                                      مدت اجراي پروژه:1سال 
مجری مسئول: ابوالفضل  هدایتی پور                                                    رتبه علمي: مربی پژوهش

 Ahedayatypoor@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خشـك کـردن شـلتوک اولیـن مرحلـه از عملیات پس از برداشـت برنـج می باشـد. در این فرایند انـرژی حرارتی 
زیـادی مصـرف مـی شـود. بررسـی ها نشـان می دهد در ایران در مقایسـه با سـایر کشـور هـای تولید کننـده برنج، 
میـزان رطوبت شـلتوک خشـك شـده، خیلـی کمتر از مقادیر اسـتاندارد می باشـد. بـرای هر رقم دمای خشـك کن 
و رطوبـت نهایـی دانـه متفـاوت می باشـد. خشـك کردن بیـش از حد ضمـن مصرف باالی انـرژی، بـا افزایش درصد 
شکسـتگی برنـج مواجـه هسـتیم. در ایـن یافتـه ترویجی دمای بهینه  خشـك کـن و همچنین رطوبـت نهایی 4 رقم 

فجـر، ندا، سـاحل و نعمت بیان شـده اسـت.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در مـورد رقـم فجـر دمـای بهینه خشـك کـن می بایسـت 40 درجه سلسـیوس و رطوبـت نهایی دانـه در حدود 

10 الـی 11 درصد می باشـد. 
در مـورد رقـم نعمـت دمـای بهینـه خشـك کن 50 درجـه سلسـیوس و رطوبت نهایـی دانه در حـدود 10 تا 11 

باشـد.  درصد می 
در مـورد رقـم نـدا دمـای بهینـه خشـك کن مـی بایسـت50 درجـه سلسـیوس و رطوبت نهایـی دانـه در حدود 

11 الـی 12 درصـد می باشـد. 
در مـورد رقـم سـاحل دمـای بهینه خشـك کن می بایسـت40 درجـه سلسـیوس و رطوبت نهایی دانـه در حدود 

10 الـی 11 درصد می باشـد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
کاهـش مصـرف سـوخت بـه میزان حد اقـل 50 درصـد. کاهش مدت زمان خشـك کـردن محصـول.  کاهش درصد 

دانـه هـای شکسـته شـده و افزایش درصـد برنج سـالم به طور متوسـط بین 3 الـی 6 درصد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: کاربرد دستگاه ساقه کن برای برداشت بقایای پنبه

یافته منتج از پروژه شماره: 2-107-200000-00-0000-82010        مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: محمدرضا مستوفی سرکاری                                      رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجری:  پیام ملکی تبریزی 
m.mostofi@aeri.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پـس از برداشـت پنبـه، سـاقه هـای آن بـر روی زمیـن باقي مـی مانند تا قبل از کشـت مجـدد، با شـخم زدن عمیق 
زمیـن سـاقه هـا از ریشـه درآمـده و بـا انجام عملیات شـخم ثانویـه )دیسـك زدن( به زیر خـاک برگـردد. در بعضی 
از نقـاط کشـور بعـد از برداشـت پنبـه بـا اسـتفاده از نیروی کارگری سـاقه هـا را بریـده و از روی زمیـن جمع آوری 
مـی نمایند. سـپس با اسـتفاده از شـخم عمیق ریشـه هـا را روی زمین رها مـی کنند. در مناطق محدودی از کشـور 
کـه ماشـین سـاقه خـرد کـن موجـود مـی باشـد، سـاقه ها خـرد شـده و با خـاک مخلـوط می گـردد ولی بـه دلیل 
کمبـود ایـن ماشـین در کشـور و کـم بودن عرض کار ماشـین اسـتفاده از آن غیر اقتصـادی و محدود می باشـد. این 
عملیـات در سـطوح بـزرگ نیـاز بـه نیـروی کارگـری زیـاد داشـته و انجـام دسـتی آن ضمن صـرف هزینـه و انرژی 
زیـاد بسـیار دشـوار اسـت. از سـوی دیگـر بیرون نکشـیدن سـاقه هـا باعث هدر رفتـن آب مـورد نیاز گیـاه در بهار و 
زمسـتان مـی شـود. بـرای رفـع این مشـکالت باید ماشـینی سـاخته شـود که سـاقه پنبـه را به همـراه ریشـه آن از 

زمین بیـرون آورد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
•  بقایای پنبه منبع اصلی تولید ام. دی. اف.، نئوپان و کاغذ بوده و مورد تقاضا است. 

•  همچنین در خاک ورزی اولیه و ثانویه مزاحم کشت محصول بعدی بوده و کارنده را با مشکل مواجه خواهد 
کرد. لذا بایستی بقایا از زمین خارج شده و جداگانه مورد استفاده بهره برداران قرار گیرد.

•  در ارزیابی عملکرد مزرعه ای ماشین، بایستی تاثیر زاویه تمایل، زاویه حمله و همپوشاني بر بازده ماشین- 
مشتمل بر درصد ساقه ها و ریشه هاي برداشت شده، درصد ساقه های بریده شده، یکنواختي برداشت و نحوه آماده 
کردن زمین براي کشت بعدی - مورد بررسي قرار گیرد. در مزرعه مورد آزمون رطوبت خاک 8% و شاخص مخروط 

خاک MPa 1/55 در نظر گرفته شود. 
• با در نظر گرفتن، زاویه تمایل 30 درجه با بازدهی 95/4 %و زاویه حمله 17 درجه با بازدهی 94/9 % و از نظر 
با بازدهی 94/1 % مناسبترین عملکرد ماشین ارزیابی شده و  همپوشاني دیسکها، فاصله همپوشانی 25 میلي متر 
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بیشترین درصد ساقه های برداشت می شوند. همچنین به عنوان مشخصات فنی دستگاه در تولید نیمه صنعتی مورد 
استفاده قرار گرفت. 

•  در مرحله تولید نیمه صنعتی 6 دستگاه ماشین ساقه کن چهار واحده توسط شرکت تاکا )تولید ادوات کشاورزی 
ایران( تولید شده و در مزارع پنبه برای برداشت ساقه های پنبه و برداشت بقایای ذرت دانه ای مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
•  در تولید نیمه صنعتی زاویه تمایل و همپوشانی دیسك ها تثبیت شده و زاویه حمله یا نفوذ دیسك با تنظیم 
ساق وسط صورت می گیرد. الزم بذکر است هر چقدر میزان زاویه حمله بیشتر باشد، میزان نفوذ دیسك ها بیشتر 

شده و ساقه ها راحتتر از خاک در می آیند.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با این کار می توان ساقه ها را جمع آوری نموده و خرد کرد )سرشاخه خردکن( تا در ساخت ام. دی. اف.، نئوپان و 
کاغذ مورد استفاده قرار گیرند یا مجددا بر روی زمین پخش شوند که این کار مزایاي زیادي دارد، از جمله جلوگیری 
از رشد علفهای هرز، گرم نشدن سطح زمین و عدم تبخیر آب سطحی که در مناطق خشك مثل ایران ضروری است. 
از طرف دیگر می توان ساقه های خرد شده را به خاک برگرداند که ضمن تسریع پوسیدن گیاه، باعث برگشتن مواد 

آلی ساقه به زمین می گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمونه تك واحدی ماشين ساقه كن پنبه )سمت راست(- نمونه ماشين ساقه كن پنبه چهار رديفه )سمت چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: راهکارهاي کاهش تلفات برداشت کمبایني ذرت دانه ای  

یافته منتج از پروژه شماره: 2-107-200000-00-0000-82017        مدت اجراي پروژه: 2سال 
مجری مسئول: محمدرضا مستوفی سرکاری                                      رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجری: ابراهیم نجفی 
m.mostofi@aeri.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 برداشـت ذرت دانـه ای بـا کمبایـن دارای تلفـات اسـت. ایـن تلفـات منجـر بـه کاهش سـود مـی گـردد. اگرچه 
نمی تـوان تلفـات را بـه صفـر رسـاند، ولـی می توان آنـرا در حد قابل قبولـی کنترل نمـود. در این تحقیق با اسـتفاده 
از یـك روش اسـتاندارد مقـدار افت در قسـمتهای مختلـف کمباین اندازه گیـری و مورد ارزیابی قرار گرفته و سـپس 
راهکارهائـی بـه منظـور کاهـش افـت هـا و تلفـات ارائـه می گـردد. تلفات برداشـت بر دو دسـته تقسـیم می شـوند: 
قبـل از برداشـت )طبیعـی( و حیـن برداشـت کـه خـود شـامل افـت بـالل در دماغـه، افـت دانـه در دماغـه، افت در 

قسـمت کوبـش و نهایتـا افت در قسـمت جـدا کننده می باشـند.
طبـق گزارشـات ارائـه شـده بـه دفتر طـرح ذرت میزان افـت کمباینهـای موجود کشـور حداقـل 10- 15 درصد 
بـوده کـه بـا عنایـت به میزان تولیـد ذرت دانه ای درکشـور سـاالنه حداقل 120-180 هـزار تن افت وجـود دارد که 
مبلغـی بالـغ بـر 138-207 میلیـارد تومان به ضرر کشـور می باشـد. این میزان افت در مقایسـه با مقادیر اسـتاندارد 
موجـود در منابـع 5 – 3 درصـد  قابـل قبـول بـوده و مـی تـوان برداشـت کمباینـی را ادامـه داد، در غیـر اینصـورت 
بایسـتی در پـی علـت بـود و راهـکار مناسـب در جهـت کاهـش افتهـا در مکانیزمهـای مختلـف کمباین، اسـتفاده از 
فنـاوری هـای نویـن مانند سـامانه نمایشـگر تلفـات دانه و در نتیجـه کاهش اتـالف کل ارائه نمود که در این نوشـتار 

بـه آنهـا پرداختـه شـده و اهمیت اجـرای آن توجیه پذیر اسـت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مناسبترین سطح رطوبت دانه 23%  با 1/55 % افت کلی دانه بدست آمد.

سـطوح 400 و 800 دور بـر دقیقـه از تیمـار سـرعت کوبنده بترتیب بـا 2/65% و 2/35%  افت کلـی دانه در یك 
مرتبـه قـرار گرفتنـد که سـطح 400 دور بر دقیقه مناسـبترین سـطح انتخاب گردید.

مناسـبترین سـرعت پیشـروی کمبایـن 1/2 متـر بـر ثانیه بـا 2/34 % افت کلی دانـه حاصل شـد. همچنین برای 
رطوبـت دانـه باالی 27% سـرعت پیشـروی 1/6 متر بـر ثانیه توصیه می شـود.

درصـد افـت کلـی دانه با رعایت دقیق میزان رطوبت، سـرعت کوبنده و سـرعت پیشـروی مناسـب بیـن 1/55 تا 
4/02 درصـد متغیـر مـی باشـد و با اسـتفاده از سـرعت پیشـروی مناسـب افت بـالل در دماغـه کاهش یافتـه و افت 
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کلـی دانـه در حد اسـتاندارد قابل قبـول 3-5 درصـد خواهد بود.
در خصـوص افـت بـالل قبـل از برداشـت )افـت طبیعـی( می بایسـتی یادآور شـد بغیر از مشـکالت جـوی نظیر 
بادهـای تنـد، بارندگـی در زمـان برداشـت های دیر هنگام که مشـکل ورس و شکسـتگی سـاقه ها را بـه دنبال دارد، 

افـت ایـن قسـمت نیـز در حـد قابل قبـول و از 0/95 تـا 5/42 درصد می باشـد.
بـا عنایـت بـه اینکـه تاخیـر در برداشـت باعـث افزایـش افت بـالل قبـل از برداشـت می شـود، لذا برداشـت می 

بایسـتی در زمـان مناسـبی انجـام شـود تا ایـن افت کمینـه گردد.
در مواقعـی کـه کشـاورز مجبـور به برداشـت در رطوبتهای باال اسـت، می بایسـتی سـرعت کوبنـده 600 دور در 

دقیقـه و سـرعت پیشـروی 1/6 متـر بـر ثانیه اسـتفاده گـردد تا میـزان افت بـالل در دماغه کمینه شـود.  
آمـوزش راننـدگان کمبایـن بـرای انجـام برداشـت صحیـح و تنظیمـات مـورد نیـاز با توجـه به رطوبـت محصول 
ضـروری مـی باشـد. بـا انـدازه گیـری دقیـق رطوبت محصـول در زمـان برداشـت و انجـام تنظیمـات مربوطـه روی 

کمبایـن از افتهـای بوجـود آمـده کاسـته خواهد شـد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مناسـبترین رطوبـت دانـه در موقع برداشـت 23%، سـرعت کوبنـده 400 دور در دقیقه و سـرعت پیشـروی 1/2 
متـر بـر ثانیـه مـی باشـد. در ایـن صـورت افـت کلـی دانـه کمتریـن مقـدار را خواهـد داشـت که بـه ترتیـب برابر با 
1/55 %، 2/65 % و 2/34 % مـی باشـند. لـذا مزیـت اسـتفاده از نتایـج ایـن تحقیـق، کنترل نلفـات کمباینی در حد 

اسـتاندارد بیـن المللی 1-3 درصد اسـت.
افـت طبیعـی )در شـرایط نامناسـب جـوی(، از 0/95 تـا 5/42 درصـد متغیـر بوده و بـا در نظر گرفتـن افت دانه 
در دماغـه و افـت قسـمت کوبـش کـه اختصاصـا مربوط بـه تنظیمات کمباین برداشـت می باشـد افت کلـی دانه نیز 

در حـد قابـل قبـول و اسـتاندارد بـوده و از 1/55 تا 4/02 درصد بدسـت آمد. 
افت هـای دیگـری از قبیـل عـدم مهـارت راننـده از اصـول تنظیـم و کاربـری صحیـح کمبایـن بـرای برداشـت، 
یکنواخـت نبـودن مزرعـه و نامتعـادل بـودن رطوبـت دانه در قسـمتهای مختلف مزرعـه باعث افزایش افت می شـود 
کـه بـا ارائـه آمـوزش کاربـران و راننـدگان کمبایـن، اسـتفاده از بـذور با رسـیدگی یکنواخـت و برداشـت در رطوبت 

مناسـب کنتـرل تلفـات پیشـگیری می گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

   اندازه گيری سرعت كوبنده توسط تاكومتر)سمت راست(- اندازه گيری تلفات بالل در دماغه )سمت چپ(
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عنوان: تعیین ضرائب و شاخص هاي مکانیزاسیون در عملیات خاک ورزي 
یافته منتج از پروژه شماره: 016-81-20-100                  مدت اجراي پروژه:  2 سال

مجری مسئول: محمود صفری                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش 
 مجریـان:  نعیـم لویمـی،  فریـد امیـر شـقاقی،  زیـن العابدیـن شـم آبـادی، اردشـیر اسـدی، سـعیدظریف نشـاط،

 فرزاد آزاد شهرکی،  ابوالفضل هدایتی پور، علی خسروانی، مجید روزبه،محسن ساعتی
email2safari @yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کاربـري مطلـوب ماشـین هـا و تجهیزات کشـاورزي جهت افزایـش بهره وري تولیـد و کاهش هزینه ها مسـتلزم 
اسـتفاده از روش هـاي دقیـق بـا سـنجش و بکارگیـري ضرایـب و معیارهـاي فنـي، اقتصـادي واجتماعـي منطبق بر 
شـرایط کشـاورزي هـر منطقـه اسـت. در حـال حاضـر چنیـن شـاخص هائـی بـراي اکثرمناطـق مختلف کشـور در 
دسـترس نیسـت. بنابرایـن تهیـه و ارائـه الگوهـاي توسـعه، بـدون در نظـر گرفتن ایـن اطالعـات، فاقد مبنـا و اعتبار 
علمـی خواهـد بـود. در ایـن تحقیـق به منظـور تعیین شـاخص هـای مکانیزاسـیون مرتبط بـا عملیات خـاک ورزی 
بعنـوان یکـی از فعالیـت هـای مهـم و اصلـی کشـاورزی بـا نمونه گیـري هـاي میداني در حین عملیات توسـط سـه  
نـوع تراکتـور رایج کشور)اونیورسـال 650، جاندیر3140 و مسـي فرگوسـن 285( در مناطق تهـران، فارس، اصفهان، 
خوزسـتان، داراب، همـدان، مغـان، سـمنان، خراسـان، چهـار محال و مرکـزی ضرائب مربوطـه که در ارائـه الگوهاي 

مکانیزاسـیون مـورد نیاز اسـت، تعییـن گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ضرائـب بدسـت آمـده در ایـن تحقیـق کـه در ده منطقه کشـور بـه اجرا درآمده اسـت، مـی تواند بطـور موثر در 

محاسـبات مربـوط بـه تعـداد اداوات مـورد نیـاز و تعیین سـایر ضرایب مکانیزاسـیون مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
- بـه ازای هـر 50 هکتـار زمیـن زراعـی یك تراکتور وجود دارد که می بایسـت برای رسـیدن به متوسـط جهانی 

به 3 دسـتگاه برسد.
- در منطقـه مغـان تراکتـور هـای موجـود جوابگـوی کشـت مکانیـزه اسـت و در مقابـل منطقـه فـارس، علیرغم  

تعـداد بـاالی تراکتـور بـا توجـه به سـطح زیر کشـت بـاال، ایـن تعـداد تراکتـور جوابگو نیسـت.
- بطور متوسط در کشور، به ازای هر 50 هکتار اراضی کشاورزی، یك دستگاه تراکتور وجود دارد.

- متوسـط زمان عملیات شـخم 3/2 سـاعت اسـت. این زمان در تراکتورهای جاندیر کمتر و در رومانی و مسـی 
فرگوسـن بیشتر است.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
میانگیـن درجـه مکانیزاسـیون خـاک ورزی 98/6 درصـد اسـت. مزیت این نتیجه این اسـت که نشـان می دهد، 

غالـب مناطق کشـور از نظـر خاک ورزی مکانیزه هسـتند. 
سـطح مکانیزاسـیون خاک ورزی hp/ha 0/96 )باالتر از متوسـط کشـوری( و سـطح مطلوب 1/5 اسـب بخار در 
هکتـار اسـت. مزیـت ایـن نتیجـه ایـن اسـت که نشـان مـی دهد بـرای پر کـردن خـال نسـبی در مناطق مزبـور می 
بایسـت 45009 دسـتگاه تراکتـور 75 اسـب بخـار تزریق گردد و ایـن می تواند به مدیران مسـئول به منظـور برنامه 

ریـزی هرچـه بهتر در بررسـی تعـداد تراکتـور مورد نیـاز کمك کند.
متوسـط ظرفیـت مکانیزاسـیون  kW.h/ha 55 اسـت کـه نشـان مـی دهـد بـه ازای هـر هکتـار در مـدت یك 
سـاعت عملیـات خـاک ورزی 55 کیلـووات تـوان مصـرف مـی شـود. ایـن نتیجه نشـان می دهـد انـرژی مصرفی در 

هکتـار چقـدر اسـت و در مـدت یـك سـاعت چـه توانـی در یـك هکتـار مصرف می شـود. 
ضریـب هکتـار بـر تراکتـور 50/45 بـود که نشـان می دهد بـه ازای هر 50/45 هکتـار زمین زراعی یك دسـتگاه 
تراکتـور وجـود دارد و در مقایسـه بـا متوسـط جهانـی)15/7 هکتـار(  ایـن رقم  پائین می باشـد و می بایسـت تعداد 

تراکتـور هـا را افزایـش داد. که راهنمای مناسـبی برای مسـئولین امر می باشـد.
منطقـه مغـان دارای بیشـترین ضریـب توان اجرائـی )2/93( و منطقه فـارس دارای کمترین ضریـب بود )0/59(. 

ایـن نشـان مـی دهـد می بایسـت به منطقـه فارس تراکتور بیشـتری نسـبت به سـایر مناطق تزریـق گردد.
متوسـط ظرفیـت موثـر مزرعـه ای تراکتورهـا جهـت عملیـات شـخم 0/31 هکتار بر سـاعت بـود. ظرفیت نظری 
0/45 هکتـار بـر سـاعت و بـازده مزرعـه ای 68/8 درصد تعیین شـد که در مقایسـه با اسـتاندارد هـای جهانی پائین 
اسـت. و مـی بایسـت بـر روی عوامـل موثـر بر باال بـردن بـازده مزرعه ای نظیـر افزایش سـطح زراعـی، کاهش وقت 

هـای تلف شـده و غیره توجه بیشـتری شـود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
  

 عمليات خاك ورزی اوليه توسط تراكتور های مرسوم
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: استفاده از مارپیچ انتقال برای کاهش شکستگی برنج در سفیدکن های تیغه ای

یافته منتج از پروژه شماره: 017 81-20-103                     مدت اجراي پروژه: 2سال 
مجری مسئول:  محسن حیدری سلطان آبادی                        رتبه علمي: استادیار پژوهش 

mheisol@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
برنج بعد از گندم به عنوان یکي از غالت مهم در تأمین غذاي انسان جایگاه ویژه اي دارد و تقریبا یك چهارم تولید 
محصول غله جهان را به خود اختصاص مي دهد. مقدار تولید شلتوک کشور ساالنه حدود 3/16 میلیون تن مي باشد 
که با ضریب تبدیل 64 درصد حدود 2/02 میلیون تن برنج تولید مي شود. شکل ظاهري و درصد شکستگي برنج، 
نقش مهمی در تعیین کیفیت محصول دارد به نحوی که در بازارهاي جهاني درصورت وجود خرده برنج در محصول 
عرضه شده، قیمت آن با توجه به شرایط تا یك دهم قیمت برنج مرغوب، کاهش مي یابد. شکسته شدن برنج تابع 
عوامل زیادي نظیر رقم، مدیریت زراعي، رطوبت هنگام برداشت و تبدیل، روش خشك کردن و وسایل به کار گرفته 
شده در سیستم تبدیل است. عمده ضایعات برنج )برنج شکسته شده( در مرحله تبدیل به وجود مي  آید. در این میان 
سفید  کن  ها نقش بیشتري دارند، چرا که در آنها به دانه برنج، نیروي مکانیکي و اصطکاکي بیشتري وارد مي  شود و 
برنج قهوه اي تحت تأثیر این نیروها به برنج سفید تبدیل می گردد. ایجاد سهولت در حرکت طولي برنج در سفیدکن 
مي تواند موجب کاهش ضایعات برنج گردد. این عمل با استفاده از یك مارپیچ انتقال کامل درابتداي توپي سفیدکن 

تیغه ای امکان پذیر است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
انتقال کامل و کاهش 2/5  با توجه به شاخص کارایي سفیدکنی باالتر در سفیدکن مجهز شده به مارپیچ   -1

درصدی شکستگی در سفیدکن جدید، تعویض توپی قدیمی با نوع جدید توصیه می شود.
2- در صورتی که دریچه خروجی سفیدکن روی حدود 400 کیلوگرم در ساعت تنظیم شود، مناسب ترین کیفیت 
برنج سفید شده را به خصوص با توپی جدید شاهد خواهیم بود. بنابراین الزم است که در واحدهای شالی کوبی به 

این نکته فنی توجه شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صورتی که واحدهای شالی کوبی، توپی جدید )مجهز شده به مارپیچ انتقال( را در دستگاه های سفیدکنی خود 
نصب نمایند، کیفیت برنج سفید شده، افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر حساسیت دستگاه به فاصله تیغه کمتر 

شده و شکستگی برنج کاهش می یابد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
 

مقايسه شكل ظاهری قسمت انتقال دهنده برنج در طرح جديد و قديمی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: جایگذاری نواری کود به هنگام کاشت سیب  زمینی با ماشین غده کار-کودکار

یافته منتج از پروژه شماره: 022-81-20-123                       مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  احمد حیدری                                             رتبه علمي: مربی پژوهش 

heidari299@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
افزایش  و  محیطي  زیست  مسائل  لحاظ  از  تولید محصوالت کشاورزي  در  کودهاي شیمیایي  از  بهینه  استفاده 
راندمان مصرف کود حائز اهمیت بوده و استفاده مناسب از کود باعث افزایش عملکرد و کاهش مصرف کود و هزینه 
می شود. در حال حاضر، اولین مرحله کوددهي به سیب زمیني قبل از کاشت غده ها و از طریق کودپاشي )استفاده از 
دستگاه هاي کودپاش و پاشش دستي کود( انجام مي شود که در این روشها، ممکن است تمام کود مصرفي در دسترس 
گیاه قرار نگیرد. بنابراین در این روشها، مصرف کود تا حدودي افزایش مي یابد و نیاز به کارگر جهت پاشیدن کود یا 

دستگاه کودپاش مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جایگذاری کود به هنگام کاشت سیب  زمینی با ماشین غده کار-کودکار

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- کاهش تردد تراکتور و ادوات کشاورزی

- افزایش عملکرد سیب  زمینی با استفاده از 100 درصد کود توصیه شده

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 

غده  كار كودكار



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

171

 
نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 

عنوان:  کاهش درصد شکستگی شلتوک از طریق مدیریت زمان نگهداری شلتوک
یافته منتج از پروژه شماره:005-81-18-100                        مدت اجراي پروژه:1 سال
مجری مسئول:علیرضا عالمه                                                رتبه علمي: مربی پژوهش

مجری: ابوالفضل  هدایتی پور 
 Ahedayatypoor@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از مشکالت اساسی در خصوص فرایند پس از برداشت شلتوک، در استان های شمالی، افزایش مدت زمان 
نگهداری شلتوک قبل از مرحله خشك کردن می باشد. افزایش ماندگاری شلتوک قبل از خشك کردن باعث بروز 
ترک های مویی در دانه شده که در نهایت افزایش شکستگی دانه را به دنبال دارد. در این یافته ترویجی حداکثر 
زمان ماندگاری قبل از خشك کردن شلتوک در دو رقم شفق و طارم محلی )رقم پر مصرف و بازار پسند در ایران( 

ارائه می گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
هرچه مدت زمان مانگاری شلتوک قبل از فرایند خشك کردن، افزایش می یابد، درصد شکستگی برنج در فرایند 
تبدیل افزایش می یابد. در مورد دو رقم مورد مطالعه یعنی رقم محلی طارم و شفق )رقم پر محصول(، حداکثر زمان 
ماندگاری قبل از خشك کردن 15 روز می باشد. در صورت افزایش مدت زمان نگهداری بیش از 15 روز، درصد 
شکستگی برنج به میزان 1/5 الی 2 درصد افزایش می یابد. در خصوص رقم شفق می توان تا یك ماه این زمان را 
افزایش داد. اما با افزایش زمان ماندگاری بیش از یك ماه، درصد شکستگی برنج در رقم شفق )و ارقام پر محصول(در 
مقایسه با طارم به شدت افزایش می یابد. علت افزایش درصد شکستگی به واسطه ماندگاری شلتوک تغییرات دمایی 
و رطوبت نسبی هوا در ساعات مختلف شبانه روز می باشد که در نهایت موجب بروز تنش های فشاری و کششی در 

دانه شده و در فرایند تبدیل شلتوک به برنج سفید، درصد شکستگی افزایش می یابد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
کاهش درصد شکستگی برنج و افزایش در آمد کشاورز 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

 



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

173

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: کاهش مصرف آب و دور آبیاری چغندرقند با استفاده از زیرشکن

یافته منتج از پروژه شماره:039-79- 20- 113                          مدت اجراي پروژه:4/5 سال
مجری مسئول: علی اکبر صلح جو                                             رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجری: سید ابراهیم دهقانیان
a.solhjou@areeo.ac.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در اثر کاربرد ماشین های کشاورزی در مزرعه و همچنین عوامل طبیعی طی سالیان دراز، باعث تشکیل سخت 
الیه در عمق خاک زراعی شده است. بنابراین برای از بین بردن این سخت الیه، نیاز به استفاده از زیرشکن می باشد. 
فشردگی و تراکم زیاد خاک باعث جلوگیری از رشد طولی ریشه، کاهش نفوذ آب در خاک، افزایش مقاومت خاک، 
کاهش خلل و فرج، کاهش اکسیژن و افزایش دی اکسید کربن خاک و همچنین آسیب به جانداران خاک زی و در 
نهایت کاهش تولید محصول می شود. تراکم خاک یك مشکل جهانی است و بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و 

بیولوژیکی خاک موثر است که می تواند باعث کاهش عملکرد محصول شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
باتوجه به بررسي به عمل آمده مشخص گردید که عملیات زیرشکني خاک بر خصوصیات فیزیکي خاک همانند 
جرم مخصوص ظاهري و شاخص مخروط خاک و همچنین عملکرد محصول مؤثر است. نتایج نشان داد که در مجموع 
باتوجه باینکه بیشترین کارآیی مصرف آب بر اساس عملکرد ریشه و قند ناخالص و همچنین بیشترین سوددهي، 
مربوط به تیمار زیرشکني خاک به عمق 45-40 سانتي متر+ گاوآهن برگردان دار به همراه دور آبیاري 10 روز یك بار 
است، لذا پیشنهاد مي گردد که در مزارع چغندرقند که داراي تراکم خاک هستند از این روش استفاده گردد. از طرف 
دیگر نتایج نشان مي دهد که اثر زیرشکني خاک در حدود 4 سال باقي مي ماند، لذا در مدت فوق نیازي به اجراي 
مجدد زیرشکني خاک نیست. برای اطالعات بیشتر و نحوه تشخیص تراکم خاک می توان به نشریه فنی "زیرشکن و 

استفاده بهینه از آن" باشماره ثبت 46 مورخ 1393موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی رجوع نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج این تحقیق را مي توان در مزارع چغندقند استان و کشور به کار برد.از مهمترین ویژگي هاي زیرشکنی خاک 

در مزارع چغندرقند، به موارد زیر مي توان اشاره نمود:
1- بهبود شرایط فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند.
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2-زیرشکني خاک به عمق 45-40 سانتي متر+ گاو آهن برگردان دار بیشترین عملکرد و کارآئي مصرف آب در 
محصول چغندرقند را داشته است، لذا کاربرد آن توصیه مي گردد.

3-با افزایش دور آبیاري عملکرد چغندرقند کاهش و درصد قند افزایش می یابد. لذا جهت افزایش نسبي عملکرد 
و درصد قند چغندرقند پیشنهاد مي گردد که از دورهاي آبیاري 7 و 10 روز یك بار استفاده گردد.

4- با زیرشکني خاک مي توان دور آبیاري را افزایش و گیاه را درمقابل تنش آبي مقاوم تر کرد. بنابراین زیرشکني 
خاک مي تواند باعث بیمه محصول در مقابل تنش آبي در رویدادهاي موقتي حاصل از قطع سیستم آبیاري همانند 

خرابي پمپ آب گردد، به ویژه در جائیکه ضرر تنش آبي ممکن است تا چند روز ادامه داشته باشد.
5- برای زیرشکنی خاک، از زیرشکن با تیغه باله دار استفاده شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

تيغه های ساده و باله دار زيرشكن
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: خاک ورزی مناسب برای گیاه آفتابگردان روغني

یافته منتج از پروژه شماره: 015 81-20-103                    مدت اجراي پروژه: 2سال 
مجری مسئول: محسن حیدری سلطان آبادی                        رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجری: مختار میران زاده
  mheisol@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با افزایش روزافزون جمعیت جهان، تأمین غذاي مردم مورد توجه و اهمیت بیشتري قرارگرفته است. بدین جهت، 
افزایش عملکرد گیاهان زراعي به منظور رفع نیازهاي متنوع و روزافزون بشر همواره مورد نظر متخصصین مختلف 
علوم زراعي بوده است. از جمله این گیاهان، آفتابگردان روغني است. آمار نشان مي دهد مصرف سرانه روغن در کشور 
حدود 17 کیلوگرم مي باشد و این در حالي است که 90 درصد روغن مصرفي وارداتي است. با توجه به اهمیت گیاه 
آفتابگردان در تولید روغن هاي خوراکي و نظر به بهبود عملکرد آن و نیز توجه به خشکسالي هاي اخیر و کمبود آب، 
استفاده از روش هاي خاک ورزي مناسب مي تواند عالوه بر کاهش هزینه هاي آماده سازي زمین، رطوبت بیشتري 
در اختیار گیاه قرار داده و میزان آب مصرفي را کاهش دهد. با توجه به امکان رشد ریشه آفتابگردان تا عمق 2 متر، 
استفاده از زیرشکن و شکستن الیه هاي زیرین خاک در خاک ورزی عمیق مي تواند باعث توسعه رشد ریشه و استفاده 
گیاه از رطوبت عمق هاي زیرین شده و استحکام گیاه را در برابرخوابیدگي بیشتر نماید. با توجه به این موارد، مقایسه 
و  آفتابگردان  زراعت  در  نواری  ورزی  و خاک  متفاوت خاک ورزی شامل شخم عمیق، روش های مرسوم  روش های 

بررسی اثر آنها بر عملکرد محصول الزم و ضروری است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1-  در منطقه اصفهان، شخم معمولی با گاوآهن برگرداندار تا عمق 25-20 سانتي متری برای زراعت آفتابگردان 

روغنی کافی بوده و نیازی به خاک ورزی عمیق نمی باشد.
2- کارایی شخم نواری در زراعت آفتابگردان که در آن تنها محدوده کاشت بذر شخم زده می شود، به اثبات رسیده 
است و الزم است تا ادوات و تجهیزات این نوع شخم در دسترس کشاورزان قرار گیرد. برای این نوع کشت، شخم یك 

نوار به عرض 25 تا 30 سانتی متر در وسط هر خط کاشت کافی می باشد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در  ولي  می دهد  کاهش  را  خاک  نفوذ  به  مقاومت  مقدار  متري  سانتي   40-45 عمق  در  شخم  چند  هر    -1
داري  معني  تفاوت  گیاه  خشك  وزن  و  دانه  عملکرد  ریشه،  طول  قبیل  از  روغنی  آفتابگردان  گیاهي  خصوصیات 
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 ایجاد نمی کند. از طرفي هزینه باالي شخم در عمق 45-40 سانتي متر نشان مي دهد که شخم در عمق 20-25
 سانتي متر مناسب بوده و نیازی به خاک ورزی عمیق نمی باشد.

2- در صورتي که ادوات و تجهیزات مناسب خاک ورزي نواري در دسترس قرار گیرد، این نوع خاک ورزي قابل 
توصیه و استفاده است. این نوع خاک ورزی نقش زیادی در کاهش فرسایش خاک، حفظ بقایای گیاهی در سطح زمین 

و کاهش انرژی مصرفی در عملیات شخم دارد

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

نمونه ای از يك مزرعه كه در آن خاك ورزی نواری انجام شده است.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 

عنوان: روش های نگهداری بذور مصرفی زارعین در مخازن کوچك
یافته منتج از پروژه شماره:75050-0000-00-200000-2       مدت اجراي پروژه: 2 و 6 ماه

مجری مسئول: رضا فامیل مومن                                              رتبه علمي:   مربی پژوهش
rmomen@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تولید بذر با روشهای غیر اصولی با کاهش افت قوه نامیه و عملکرد در واحد سطح، افزایش ضایعات و از دست رفتن 
سرمایه های ملی همراه است. فرآوری میزان قابل توجهی از بذور خود مصرفی زارعین در محلهایی که از استاندارد 
مناسبی برخوردار نیستند، یعنی محلها و مراکزی که نیاز به اصالح ساختار از بعد سازه ای و یا روش مدیریتی دارند، 
ساالنه منجر به از دست رفتن نهاده های گرانبهای چون آب، آنرژی، کود و سم و کاهش عملکرد در واحد سطح و بهره 
وری در سطح ملی می گردد. در کشور ما انبارداری بذور اغلب در انبارهای نفوذپذیر به هوا و رطوبت  انجام می گیرد. 
ساختار اینگونه انبارها به شکلی است که بذر در معرض تنش های اجتناب ناپذیر گرمائی- سرمائی و رطوبتی محیطی 
می گیرد. این تنش ها قادرند باعث تنفس زیاد بذر و کاهش قوه نامیه آن و فعالیت کنه ها و حشرات و کپکهای 
انباری را بدنبال دارد. یکی از روش های مطرح و جایگزین در اختیار داشتن مخازنی نفوذناپذیر به هوا و رطوبت است. 
با این روش امکان ایجاد تغییرات در غلظت گازهاي اکسیژن، دي اکسید کربن و نیتروژن موجود در محیط انبارهاي 
نگهداري فراهم ئمی گردد و مبارزه با حشرات و کپکهای انباری بدون نیاز به استفاده از سموم شیمیائی امکانپذیر و 

کیفیت و قوه نامیه گندم در مقایسه با روشهای متداول در  سطح بسیار قابل قبولی حفظ مي  گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- برای این منظور کافی است تعدادی مخزن از جنس پلی اتیلن به ظرفیت  300 الی 2000 کیلوگرم تهیه شود.

2- شکل های 1 و 2  به ترتیب  جزئیات یك مخزن مناسب با ظرفیت 2 تن را نشان می دهند.
3-  این نوع مخزن ها استوانه ای شکل بوده و قسمت باالئی آن با ابعاد )120 سانتی متر قطر و 150 سانتی متر 

ارتفاع( و قسمت پایینی آن قیفی شکل و به ارتفاع 70 سانتی متر و مجهز به چهار پایه فلزی می باشد.
4- پر نمودن مخزن از قسمت باال و از طریق ورودی به قطر 50 سانتی متر و تخلیه مخزن با استفاده از یك شیر 

گازی در قسمت پایین امکان پذیر می گردد.
5- در صورت هوابندی کامل مخزن، فعالیت حشرات و کپك های انباری به طور کامل، قابل کنترل می باشد.

6- دیگر نتایج نشان داد که قوه نامیه بذر گندم در طی 2 سال انبارداری تنها با افت جزئی همراه خواهد بود و 
تغییرات رطوبتی دانه نیز بدون نیاز به هوادهی و جابجایی گندم در مخزن ناچیز می باشد.
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                 1- تسمه فلزی

                 2- چهارپایه فلزی

شكل 1- چهار پايه استقرار مخزن

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- کاهش ضایعات انبار داری محصوالت اساسی و استراتژیك زراعی

-  ایجاد زیر ساخت مناسب جهت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده  تولیدات کشاورزی در سطح مناطق تولید
-  تولید انواع بذور با قوه نامیه قابل قبول توسط کشاورزان

- خودکفائی کشاورزان در تهیه بذور خود مصرفی در سطح مناطق تولید
- کاربردی نمودن فناوری دوستدار محیط زیست کنترل آتمسفر با هدف انبارداری و مبارزه با حشرات انباری 

بدون اتکا به سموم شیمیائی

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 2- مونه ای از مخزنهای مناسب برای نگهداری بذور خود مصرفی كشاورزان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: معرفی رقم بومي برنج مقاوم به کم آبیاری در منطقه لنجان اصفهان 

یافته منتج از پروژه شماره: 069-81-20-18-103                    مدت اجراي پروژه: 2سال و 6 ماه  
مجری مسئول:  حمید رضا سالمی                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

hr_salemiuk@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه  به  بحران  خشکسالي  در سالهاي  اخیر و مقاومت  برنجکاران  درمورد حذف  برنج  از الگوي  کشت، صرفه  
جویي  در امر آب  و آبیاري  کمك  بزرگي  به  زارعین  پائین  دست  حوزه  آبخیز زاینده رود و تامین  آب  بخش هاي  شرب  و 
صنعت  استان  اصفهان  مي باشد. باالتر بودن  میزان  آب  مصرفي برنج  در کشور و منطقه در مقایسه  با کشورهاي  دیگر، 
برنامه ریزي  دقیق  و سنجیده  به  منظور استفاده  صحیح  از منابع  آب  موجود در استان  را ضروري  مي سازد. با توجه  به  
اینکه  در خصوص  تعیین  حجم  آب  مصرفي  بهینه  گیاه  برنج  تاکنون کوشش  کافي  صورت  نگرفته  است،  ضروریست 
حجم  آب  مصرفي  بهینه ، و اثر کم  آبیاری بر روي  عملکرد و میزان  بهره وری آب تعیین  و در نهایت  رقم  متحمل  به  

خشکي  در منطقه  لنجانات  اصفهان  معرفي  گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تجزیه آب و خاک در آزمایشگاه مورد تایید مرکز تحقیقات کشاورزی انجام شده و رطوبت اشباع خاک تعیین شود.
زمین  تا عمق  25-30 سانتي  متر در اردیبهشت  شخم  زده  و پس  از آبیاري  زمین  در حالیکه  آب  روي  زمین  جریان  
دارد، عملیات  شله  زني  انجام  شود. ماله  کشي  در حالت  وجود 3-5 سانتي متر آب  بر روي  زمین  انجام  و پس  از اینکه  

گل  از حالت  گل آب  خارج  شد )گل  سفت ( اقدام  به  کاشت  گردد.
در منطقه  لنجانات  که  از لحاظ کمیت  و کیفیت  منابع  آب  داراي  محدودیت  مي باشد، عمق  آب  بین  1/5-0 سانتي  

متر )عمق  صفر همان  حالت  اشباع  است ( حفظ  شود.
دورآبیاري  در اوایل  دوره  رشد سه  روز و در گرمترین  روزها دو روز تعیین  شود. 

در شرایط  کاربرد حداقل  آب  مصرفي  ممکن  است  در اثر کمبود رطوبت ، ترکهاي  موئین  در خاک  ایجاد گردد. از 
اینرو نباید اجازه  داد رطوبت  خاک  از حد اشباع  کمتر شود.

در شرایط  بحران  منابع  آب  و کیفیت  نامناسب  آب  )شوری 4 دسی زیمنس بر متر( ارقام  زاینده  رود، 113-67 و 
سازندگي  در اولویت  کشت  قرار گیرند. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در حالت کم آبیاری با افزایش  تعداد دفعات  تقسیط  ازت  و مدیریت عمق غرقاب بین  1/5-0 سانتي  متر، عملکرد 
6590 کیلوگرم  در هکتار بدست می آید. این میزان عملکرد، 1060 کیلوگرم  در هکتار از عملکرد برنج در آبیاری 

مرسوم کمتر است در حالیکه 8950 مترمکعب در هکتار در آب آبیاری صرفه جویی شده است.
در آبیاری مرسوم بازای 1000 لیتر آب مصرفی، 430 گرم و در حالت کم آبیاری 770 گرم برنج تولید گردیده که 

نشانگر بهبود بهره وری آب در اثر اعمال تکنیك های کم آبیاری است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 

تصوير 1- توزيع يكنواخت آب در كرتهاي آزمايش برنج در حالت كم آبياری

 

تصوير 2- وضعيت شروع آبياري مجدد در حالت عمق صفر
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

عنوان: توسعه سامانه آبیاري قطره اي نواری )تیپ( در زراعت چغندر قند 
یافته منتج از پروژه شماره: 115-81-20-13-19-103                مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه   

مجری مسئول: حمید رضا سالمی                                              رتبه علمي: استادیار پژوهش
hr_salemiuk@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مهمترین  از  یکي  شد.  خواهد  مواجه  آب  کمبود  مکعب  متر  میلیارد   54 با   1400 سال  در  کشاورزي  بخش 
راهکارهاي صرفه جویي در آب برای منطقه مورد مطالعه در شرق استان اصفهان که با بحران آب مواجه شده  تغییر 
روش آبیاري مي باشد. بکارگیری روشهاي نوین آبیاري همچون روش قطره اي ـ نواري )تیپ( که با هدف بهینه سازي 
ارتقای شاخص  با  بهره وری آب می شود.  افزایش  باعث  انجام گردیده  اخیر  با خشکسالي هاي  مقابله  و  آب مصرفي 
بهره وری، تولید غده چغندر قند به ازاء هر متر مکعب آب مصرفي افزایش می یابد. لزوم مدیریت بحران آب در منطقه 

اجرای طرح، توسعه سامانه آبیاری قطره اي ـ نواري )تیپ( را ضروری ساخته است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- آماده سازي زمین، مصرف کودهاي شیمیایي و دامی بر اساس توصیه کودی بخش هاي تحقیقات خاک و آب و 
ترویج، عملیات سم پاشي بر علیه آفاتي از قبیل کاردرنیا، سرخوطوم کوتاه و زنجرک ناقل کرلي تاپ و شته برگي در 
طول فصل زراعي انجام شود. همچنین در صورت مشاهده بیماریهاي کرلي تاپ، سفیدک سطحي و پوسیدگي ریشه 

باید بر علیه آنها با سم کاالکسین و اکاتین به میزان یك لیتر در هکتار مبارزه شود.
- کاشت بذر رقم اوریون تولید شرکت واندرهاو هلند و یونیورس خارجي با تراکم 110 هزار بوته در هکتار به 
وسیله منوژرم کار. بذور در فواصل 5 سانتي متر از یکدیگر و در عمق 2-3 سانتیمتري به صورت ردیفي کشت و 

عملیات تنك و وجین مزرعه 1، 2 و 3 ماه بعد از کاشت اجرا شود. 
- بر اساس آزمایش خاک، همراه با شخم میزان دویست کیلوگرم در هکتار کود کامل )شامل اوره - فسفات - 

پتاس( به زمین داده شود. 
- در دو نوبت از کودهاي مایع رشد و زربار به میزان  5 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشي استفاده و برداشت 

محصول و نمونه گیري در آذر ماه انجام  شود. 
- یك نوار تیپ بین دو ردیف کشت قرار گیرد.

- نوارهای آبیاری مورد استفاده از نوع پالک دار و دارای روزنه های آبده با فواصل 10 یا 20 سانتی متر از یکدیگر و 
طول ردیف هاي کاشت 70-50 متر و فاصله ردیف هاي کشت از یکدیگر به میزان 60 سانتي متر باشد.



1۸2

- محدوده مطلوب فشار آب در سامانه بر اساس استانداردهای فنی موجود بین 0/4 تا 0/6 اتمسفر انتخاب گردد.
- در کلیه قطعات، آب مصرفي بوسیله کنتور حجمی اندازه گیري مي شود.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- با توجه به برتری شاخص بهره وری آب در عملکرد قند ناخالص و قند خالص در اراضي تحت آبیاري به روش 
تیپ نسبت به اراضي تحت آبیاري روش جویچه اي، بکارگیری سامانه آبیاري قطره اي نواری )تیپ( در زراعت چغندر 

قند دارای مزیت می باشد.
آبیاري قطره اي نواری )تیپ( منجر به صرفه جویی بمیزان 4000 مترمکعب در هکتار در آب   - کاربرد سامانه 

مصرفی می شود.
کمتر  درصد   40 حدود  جویچه اي  روش  به  نسبت  تیپ  آبیاري  در  وجین  عملیات  بویژه  داشت  هزینه های   - 

مي باشد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 
الگوی خيس كردن مجاری خروجی آب در روش آبياری تيپ
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پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
عنوان: شناخت ویژگي هاي رودخانه ها و مسیل هاي استان اصفهان برای بهبود مدیریت آنها

یافته منتج از پروژه شماره:  03-0500003000- 79            مدت اجراي پروژه: 4سال
مجری مسئول:کورش شیرانی                                           رتبه علمي: استادیارپژوهش 

K_sh424@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در زمینه شناخت ویژگی های رودخانه هاي کشور بویژه استان اصفهان تا زمان انجام این پژوهش کار منسجمي 
صورت نگرفته است. استان اصفهان با مساحت حدود 10/7 میلیون هکتار معادل 5 /6 درصد از وسعت کشور را به 
خود اختصاص داده است. در این پژوهش بر اساس مهمترین رودخانه هاي موجود، 44 واحد هیدرولوژیك و 2695 
بازه رودخانه در استان اصفهان به کمك GIS استخراج گردید و مشخصات طبیعی این حوزه ها و بازه ها در قالب 
پایگاه اطالعاتی رودخانه های استان در محیط نرم افزارهای پایگاه داده ای )Access( آماده شد. با تهیه و تشکیل 
شناسنامه و ایجاد پایگاه داده براي رودخانه هاي استان اصفهان و حوضه هاي آبخیز مربوط به آنها به عنوان منابع 
آبهاي سطحي منطقه، کاربران در بخش های اجرایی، دانشگاه ها و سایر سازمان های براحتی می توانند اطالعات پایه در 
زمینه منابع آبی و رودخانه های استان بدست آورند. همچنین خدمات و اطالعات ویژه برای طرح های مرتبط زمینه 

مهندسي رودخانه را فراهم می آورد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این مطالعه بر اساس مهمترین رودخانه هاي موجود، 44 واحد هیدرولوژیك و 2695 بازه رودخانه در استان 
اصفهان به کمك GIS استخراج گردید و مشخصات این حوزه ها و بازه ها بر اساس  مساحت محدوده، تراکم آبراهه،  
شیب متوسط  مورفولوژي،  لیتولوژي، فرسایش کناري و بستري، تعداد ایستگاههاي هیدرومتري و رسوب سنجي،  
رژیم رودخانه،  تعداد وقوع سیل و خسارات ناشي از آن، محل و مقدار استخراج منابع قرضه و پوشش گیاهي )تیپ و 
فرم رویشي گیاهي( براي تمام رودخانه ها جمع آوري گردید. سپس این داده ها با ساختار مناسب برای جستجو و 

استخراج اطالعات وارد نرم افزار پایگاه اطالعاتی به منظور استفاده کاربران گردید.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
به طور کلي ارتباط معني داري در سطح 95% بین پارامترهاي پوشش گیاهي،  زمین شناسي، سازندهاي حساس 
به فرسایش و برداشت منابع قرضه با تشکیل و گسترش پیچانرودها و مورفولوژي رودخانه وجود دارد که حاکي از 
تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل فوق الذکر بر تشکیل پیچانرودهاست. در انتها نیز بر اساس اطالعات جمع آوري 
شده اولویتهاي تحقیقات مهندسي رودخانه از حیث عملیات مکانیکي، کنترل فرسایش کناري و بستر و مدیریت منابع 
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آب مدیریت و برنامه ریزی و مشخص گردید. 
و  بررسي  و بستري( در حد  )کناري  اي  نظیر سازه، مورفولوژي، فرسایش رودخانه  اطالعاتي  اینکه  به  توجه  با 
پیمایش صحرائي مي باشد، الزم است سایر اطالعات با مقیاس بزرگتر)تفصیلي تر( در برخي از واحدهاي هیدرولوژیك 
که به لحاظ سیل خیزي و رسوب و تاثیر آنها بر مورفولوژي رودخانه از اهمیت بیشتري برخوردار هستند، مورد توجه 
قرار گیرد. تغییرات شدید رسوب در حوضه سد زاینده رود مشاهده مي شود که بایستي نسبت به اصالح سیستمهاي 
کاربري اعم از کشاورزي و اجراي سیستمهاي کشت غیر موازي با شیب و همچنین مدیریت اراضي مرتعي اقدام شود. 
همچنین در این پژوهش برخي از واحدهاي هیدرولوژیك براي اولین بار مورد مطالعه قرار گرفت که عمدتا در مناطق 
خشك و نیمه خشك جنوب و جنوب شرقي محدوده مورد مطالعه قرار دارد. با توجه به کمبود عملیات اصالحي و 
اقدامات مهندسي رودخانه در واحد هاي هیدرولوژیك خشکه رود )واحد میمه، علویجه و مورچه خورت( و جنوب 
اجراي  و  به گسترش  نسبت  پیشنهاد مي شود  گاوخوني(  باتالق  و  اسفنداران-دستجرد  )واحدهاي  گاوخوني  باتالق 

عملیات اصالحي بر روي رودخانه هاي واحدهاي فوق الذکر اقدام شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
دو نمونه شكل از محيط نرم افزار پايگاه اطالعاتی كه كاربران به راحتی می توانند اطالعات مورد نياز پروژه های اجرايی 

خود را از آن بدست آورند.
   

           منوي مشخصات شبكه هيدروگرافي و ويژگي هاي              منوي مشخصات حوضه هاي آبخيز و ويژگي های               
                                    مربوط به آن                                                                       مربوط به آن
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 
عنوان: شناسایي عرصه  هاي مناسب پخش سیالب و اولویت بندي آنها در استان  آذربایجان غربي 

یافته منتج از پروژه شماره:  1-0510302000-79                        مدت اجراي پروژه:2 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:
در مناطق  خشك  و نیمه  خشك  استان  آذربایجان غربي، کشاورزي  و دامداري  فعالیت  عمده  اقتصادي  مردم  است  و 
تأمین  آب  از ارزش  ویژه اي  برخودار است.  وقوع  سیل هاي  ویرانگر که  هر سال در بخشي  از استان  خسارت  ببار مي آورد، 
شناسایي  مکانهاي  سیل  خیز و اجراي  طرحهاي  متناسب  جهت  مهار سیل  و رواناب  هاي  زودگذر میتواند خسارت  سیل  
را به  حداقل  کاهش  دهد و عالوه  بر افزایش  تولید، اثرات  منفي  خشکسالیها را تا حد زیادي  کاهش  دهد.  در بعضي  از 
مناطق  استان  به دلیل  ساختار زمین شناسي یا توپوگرافي اجراي  سازه هاي  بزرگ  کنترل  آب  )سد( امکان  پذیر نیست  
و به ناچار بایستي  به  دنبال  گزینه هاي  دیگر از جمله  پروژه  هاي  بهره  وري  از سیالب  براي  ذخیره  آب  در سفره هاي  
زیرزمیني  و استحصال  مجدد آب  گشت . تأمین  منابع  مالي  براي  احداث  سازه هاي  بزرگ  یکي  دیگر از مشکالت  اساسي  
است  بنطر میرسد که  تغذیه  سفره  هاي  آب  زیرزمیني  با بهره گیري از رواناب موجود، بهترین گزینه  با حداقل  هزینه  
کرد باشد. بنابر این  طرح  شناسایي  و اولویت  بندي  عرصه  هاي  مناسب  پخش  سیالب  از اهمیت  ویژه  اي  برخوردار بوده  

و تحول  اساسي  در جهت  پیشرفت  اقتصادي  و اجتماعي  استان  به  دنبال  خواهد داشت .

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- براي  شناسایي  عرصه  هاي  مناسب  پخش  سیالب  نیاز به داده هاي هیدرومتري، هواشناسي خاکشناسي و گزارش 
هاي موجود در زمینه منابع آب و خاک شامل  گزارشات جاماب مربوط به سالهاي 1368 و 1377 و نقشه های ارزیابي 

و طبقه بندي اراضي به مقیاس250000/ می باشد.
براساس  نقشه  زمین  شناسي1:250000،  کلیه  نهشته هاي کواترنري  شامل تراسهاي  آبرفتي  قدیم ، تراس  هاي  
آبرفتي  جدید، مخروط  افکنه  ها  و رسوبات  رودخانه  اي  جدید شناسایي  و تفکیك  گردید و نقشه  مربوط  به  آن  تهیه 

شد )نقشه(.
- در گام بعدي بر اساس  نقشه  ارزیابي  و قابلیت  اراضي )13(  به  مقیاس  1/250000 کلیه اراضي آبرفتي تفکیك 
گردید و نقشه آن تهیه شد )نقشه(. پارامترهاي محدود کننده جهت بهره وري از سیل شامل اراضي آبرفتي با بافت 

سنگین، اراضي پست و شور و اراضي زه دار خذف شدند و باقي مانده اراضي مورد بازدید صحرایي قرار گرفت.
- در بازدید هاي صحرایي اطالعاتي از قبیل  نیاز یا عدم نیاز به آب، بررسي مشکل کم آبي و میزان افت سطح 
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ایستایي آبهاي زیرزمیني و مسایل و مشکالت موجود حهت تهیه آب مورد نیاز بخش کشاورزي مورد توجه بوده است 
و نقشه وضعیت کلي استان از لحاظ نیاز یا عدم نیاز به آب تهیه گردید )نقشه( .

به طور کلي نحوه  جمع آوري   اطالعات  و طبقه بندي آنها به  شرح زیر انجام شده  است .
- بر اساس  نقشه  1/50000 توپوگرافي ، حوضه  هاي  آبخیز مشرف  به  عرصه  ها تفکیك  شد و خصوصیات  فیزیکي  

آنها از قبیل  مساحت ، محیط  و شیب  عرصه  اندازه گیري  شد.
- خصوصیات  اقلیمي  منطقه  شامل بارش  متوسط  ساالنه ، تبخیر ساالنه و دماي متوسط ساالنه بر اساس  تحلیل  

داده  ها، جمع  آوري  و تکمیل  گردید .
- ویژگیهاي  خاک  شامل  عمق  و بافت  خاک  براساس  مطالعات  موجود  موسسه آب وخاک و ضمن بازدید صحرایي  

و بررسي  تراشه  هاي  طبیعي  برداشت  گردید.
- خصوصیات  آبرفت  شامل  عمق  آبرفت  و نفوذ پذیری آنها براساس  اطالعات  موجود در سازمان  آب  منطقه  اي  و 
برداشت  کارشناسي  گردآوري  و تکمیل گردید . کاربري اراضي و وضعیت پوشش گیاهي براساس بازدید مستقیم عرصه 

ها مشخص شده و برآورد گردید. 
-   وضعیت  سیل  خیزي  آبخیزهاي  مشرف  به عرصه  ها، با تحلیل  داده  هاي  هیدرومتري  برآورد شد. جهت  برآورد 

سیل در مناطق فاقد آمار  از روشهاي  تجربي  )عمدتا روش استداللي( استفاده  شده است . 
- تعداد سیل  هایي که هر سال اتفاق مي افتد با  بررسي تعداد  روزهاي  باراني  با بارندگي  بیش  از  0 میلیمتر و 

پرس  و جو از اهالي  محل  مشخص  شده  است .
-  کیفیت  آبهاي  سطحي  و زیرزمیني  بر اساس  اطالعات  موجود در سازمان  آب  منطقه  اي  استان و بهره  گیري  از 
اطلس  منابع  آب  گردآوري  و تکمیل  شده و در مناطقي  که  فاقد آنالیز آبهاي  سطحي   بوده  از سازندهاي  زمین  شناسي  

و اثرات  سازندها بر کیفیت  آبها استفاده  شد ه  است . 
افت  سطح  ایستایي  آبهاي  زیرزمیني  براساس  آخرین اطالعات  و آمار  موجود در سازمان  آب  و بازدید از چاههاي  

منطقه  و پرس  و جو از اهالي  محل ،جمع  آوري  و تکمیل  شد.
داده هاي قابلیت انتقال آب براساس نتایج مطالعات تفضیلي و نقشه هاي موجود در محدوده دشت ها و اطالعات 

اخذ شده از سازمان آب  تهیه شده است . 
در نهایت با تلفیق کلیه اطالعات و پتانسیل سیل و نیاز به آب عرصه های مناسب پخش سیالب در 3 اولویت 

مشخص شدند.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- بر اساس  نتایج  حاصل  از تجزیه وتحلیل اطالعات، بازدید هاي صحرایي و با لحاظ شاخص هاي مورد نظر، عرصه  

هاي  مناسب  بهره  وري  از سیالب  در گستره استان آذربایجان غربی به تعداد 25 عرصه شناسائي گردیدند. 
- عرصه  هاي  مخند، بابا احمد، خاک  مردان ، عسگر آباد، قرخ  یاشار، غرب  سید تاج الدین ، شرِق سید تاج  الدین ، 
دیرعلي  و هودر از هر لحاظ  مناسب  تشخیص  داده  شدند و بعنوان  مکان  هاي  کاماًل مناسب  جهت  بهره  وري  از سیالب  

تعیین  گردیدند.
- عرصه  هاي  دمیرچي ، قره  چه  وران ، عیسي  گلیك ، زاویه  باال، شادلو، جنگ  تپه ، قرنقو، زاویه  سکمن  آباد، راژان ، 

دزگیر،  قالقاچي ،  تمر،  ادا خان  و تلو،  درطبقه  تناسب  متوسط  قرار دارند.
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- عرصه  تولیم  خان  در طبقه  تناسب  کم  قرار دارد.
- عرصه  هاي  فوِق الذکر در مرحله  شناسایي  بعنوان  عرصه  هاي  مناسب  جهت  بهره  وري  از سیالب  معرفي  شده اند 
لذا جهت  انجام  و اجراي  هر گونه  عملیات  اجراي  ابتدا بایستي  مطالعات  تفضیلي  درخصوص  عرصه  ها انجام  گیرد و در 
صورتیکه  در مطالعات  مرحله  تفضیلي  نیز استعداد عرصه ها براي  انجام  عملیات  بهره  وري  از سیالب  تایید شد اجراي  

طرح   بهره  وري  از سیل  بالمانع  است .
- اغلب عرصه  ها ي تفکیك شده از لحاظ  کاربري  در تملك  اشخاص  بوده  به  عبارت  دیگر داراي  معارض اند و درصد 
کمي  از عرصه ها جزو منابع  ملي  بوده  و از این  مشکل  مبري  هستند و این  به  نوبه  خود مشکالت  دیگري  را به  دنبال  
خواهد داشت  و بعضاً یك  عرصه  که  از هر لحاظ  جهت  بهره  وري  از سیالب  مناسب  است  فقط  بدلیل  مشکل  مالکیت  

نمي  توان  عملیات  اجرایي  بهره  وري  از سیالب  را در سطح  آن  اجرا نمود.
 - پیشنهاد مي گردد جهت  حل  مشکل  مالکیت  در اراضي  با تناسب  باال، از سایر روشهاي  بهره  وري  از سیالب 
 استفاده  گردد که  از جمله  میتوان  به  روش  حوضچه اي  یا احداث  تورکنس  اشاره  نمود و عملیات  بهره  وري  از سیالب  را 
فقط  در مسیر آبراهه  و بستر رودخانه  یا در ابتداي  واریزه  هاي  آبرفتي  انجام  داد. این  اقدام  بصورت  محدود و منحصراً 

توسط  سازمان  آب  در منطقه  پسك  انجام  شده  است .
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
عنوان:  راهکارهای کنترل فرسایش خندقي

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0510310000-74             مدت اجراي پروژه:  4 سال و 1 ماه
مجری مسئول: فرزاد حیدری مورچه خورتی                         رتبه علمي: مربی پژوهش

farzad.heidari@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خاک و آب مهمترین منابع طبیعي در هر کشور به شمار مي روند. امروزه فرسایش و هدر رفتن آن خطري جدي 
براي رفاه و حتي حیات جوامع بشري محسوب مي گردد. یکي از معضالتي که انسان از زماني که کشاورزي را به 
عنوان یك کار شروع نموده است با آن مواجه بوده، فرسایش سریع خاک بوسیله باد و آب است. فرسایش داراي 
اشکال و انواع متعددي مي باشد که خندق یکي از اشکال قابل مشاهده  آن است. فرسایش خندقي بر روي توان تولید 
خاک و محدودکردن استفاده از زمین اثر گذارمي باشد، همچنین مي تواند تهدیدي براي جاده ها، اراضي کشاورزي 
و ساختمانها باشد. خندق در واقع آبراهه اي است نسبتاً دائمي که جریان هاي موقت آب در هنگام بارندگي از آن 
مي گذرد و مقدار بسیار زیادي رسوب در خود حمل مي کند. به طور کلي وقتي شیارهای ناشی از حرکت آب بر روی 
سطح زمین به اندازه اي بزرگ باشند که وسایل کشت و زرع نتوانند به طور عمودي از آنها عبور کنند و یا به عبارت 
دیگر نتوان آنها را بوسیله عملیات کشت و زرع معمول تسطیح کرد خندق نامیده مي شوند. دالیل زیادی برای ایجاد 
خندق وجود داردکه از جمله مهمترین آنها می توان به جریانات سطحي آب )رواناب های سطحی(، حساسیت خاک 

به فرسوده شده، تغییر کاربري اراضي و انجام امور عمرانی بدون مطالعه اولیه یاد کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
عوامل متعددی می تواند در ایجاد و شکل گیری خندق نقش دارد و بر حسب اینکه در چه منطقه  و با چه کاربری 
قرار داشته باشیم، تنوع این عوامل نیز تغییر می کند. ولی موثرترین این عوامل رواناب های سطحی و حساسیت خاک 
به فرسوده شدن می باشد. زیرا تغییر در هر یك از عوامل دیگر بر این دو عامل تاثیرگذار بوده و میزان آن را تغییر 
می دهد. بطورمثال چنانچه کاربری زمینی را از مرتع به مرزعه )کشاورزی( تغییر دهیم مقدار رواناب حاصل از بارندگی 
بیشتر شده در نتیجه مقدار فرسایش افزایش می یابد. از سویی دیگر ایجاد عملیات عمرانی مانند جاده سازی یا انتقال 
رواناب ها با اتصال چند حوزه به هم در زیر یك پل، به دلیل کم کردن میزان نفوذپذیری و افزایش حجم رواناب میزان 
فرسایش را به شدت افرایش می دهد. از سویی دیگر در مناطق کشاورزی و بخصوص اراضی کشاورزی که در حاشیه 
رودخانه ها قرار دارند به دلیل وجود آب به مقدار بیش از نیاز در هنگام کشت، آب مازاد ناشی از آبیاری را در انتها برای 
بازگشت به رودخانه رها نموده که سبب ایجاد و گسترش خندق در دیواره کناری رودخانه شده و در نهایت بخشی از 
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اراضی کشاورزی خود را از این طریق غیرقابل استفاده می کنند. بنابر این الزم است هنگامهر گونه تغییر به این نکته 
توجه داشت که تجمع رواناب به هر دلیل که باشد می  تواند توان حمل رسوب توسط آب را افزایش داده و فرسایش 
ایجاد نماید. از سویی دیگر برای حفظ زمین در اراضی که خندق در آنها ایجاد شده بهترین و ساده ترین روش استفاده 
از راهکارهایی است که از ورود آب به آن جلوگیری شود. روش هایی مانند انحراف آب بوسیله ایجاد کانال انحراف و یا 
پشته و یا در جاده سازی بخصوص جاده های شوسه دسترسی محلی در ایجاد شیب جانبی جاده دقت نمود و همچنین 

کانالی برای انتقال رواناب های سطح جاده در انتهای شیب تعبیه تا از اثرات مخرب آن جلوگیری شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- کنترل و جلوگیری از گسترش خندق ها در اراضی

2- جلوگیری از تخریب اراضی در اثر فرسایش 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

خندق ايجاد شده در اثر رهاسازی مازاد آب كشاورزی           خندق ايجاد شده در اثر انتقال آب چند منطقه از زير يك پل

خندق ايجاد شده دراثر تخريب سازه های نامناسب              خندق ايجاد شده در اثر روانابهای ناشی از سطح جاده
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
عنوان: کاربرد بندهای گابیونی در کنترل سیل 

یافته منتج از پروژه شماره: 02-0500004000-80                 مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: مسیب حشمتي                                            رتبه علمي:  استادیار پژوهش 
m.heshmati46@areeo.ac.ir - heshmati46@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ارزیابي طرحهاي اجرا شده کنترل سیل بدلیل خسارات ساالنه ناشي از آن و هزینه هاي اجرائي چنین طرحهائي از 
اهمیت ویژه اي برخوردار است. به همین دلیل ارزیابي طرحهاي اجراء شده مهار سیل استان کرمانشاه انجام گرفت تا 
نقاط ضعف و قوت آنها مشخص گردد. بدین منظور پس از اخذ آمار و اطالعات اولیه تعداد 23 طرح که قبل از سالهای 
1380 در سطح استان کرمانشاه ایجاد شده بودند، بررسی شدند. این تحقیق در سه مرحله شامل بررسي مطالعات 
بازدید میداني و  ارزیابي وضع موجود در قالب پرسشنامه و  پایه )مشخصات فني، طراحي، نقشه هاي پیشنهادي(، 
مقایسه وضع موجود با شرائط پیش بیني شده انجام یافت. نتایج حاصله نشان داد که بندهای گابیونی در تاخیر سیل 

و کاهش شدت آن در آبراهه های فرعی حومه شهرها موثرند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1- شناسائي مقدماتي آبرهه هایی که در بروز سیل نقش دارند  - برآورد دبی پیك سیل )دبی طراحی( توسط 

کارشناسان آبخیزداری
2- محاسبات مربوط به ابعاد گابیونها از جمله ابعاد سرریز، فواصل، ارتفاع، پی و حجم سنگ و سیم گابیون مورد 

نیاز،
3- مرمت ساالنه و جلوگیری از تجمع زباله و و مواد حجیم )مانند الستیك فرسوده و..( در پشت آنها

توجه: این روشها برای آبراهه های فرعی و کناره سرشاخه های فرعی رودخانه ها به منظور کنترل سیلهای معمولی 
و بدون خطرات جانی(، حفظ مزارع و راهها مناسب بوده و برای سیل های بزرگتر نیاز به محاسبات دقیقتر در قالب 

طرح جامع خواهد بود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- این سازه  برای کنترل سیل حوضه های کوچك منتهی به روستا، مزارع کشاورزی مناسب است.

2- در صورت سرریز سیل خسارات به گابیون کمتر از سایر روشهای مشابه )بندهای سنگی-مالتی( خواهد بود.
3- نسبت به یخبندان مقاوم است.
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4- به دلیل جریان آب از منافذ بین سنگها، قدرت تخریبی هیدرواستاتیك جریان کاهش می یابد.
5- در صورت کنش کف و یا نشست پی، به دلیل انعطاف شبکه توری، بند تخریب نخواهد شد. 

6- نیاز به ترمیم و مرمت ساالنه آن کمتر است و فقط برداشتن زباله و یا رسوبات زیاد خواهد بود.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری    
عنوان: ارزیابي کیفي طرح هاي اجراشده مهار سیل در رودخانه  ها و مسیل  ها برای بهبود مدیریت آنها

یافته منتج از پروژه شماره:  13-0500035000-81                مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: مجتبی صانعی                                              رتبه علمي: دانشیار پژوهش  

Saneie_m@scwmri.ac.ir ، Drsaneie@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مهم  ترین دالیل تشدید خسارات سیل کشور به شرح زیر می باشد:
- دخل و تصرف غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها 

- تخریب منابع طبیعی و پوشش گیاهی منطقه 
- احداث سازه های تقاطعی نظیر پل و جاده بدون توجه به شرایط هیدرولیکی و سیالبی رودخانه 

- عدم توجه مناسب به هشدار و پیش بینی سیل و عدم تصمیم گیری مناسب توسط دستگاه ها و مردم 
اهداف و اهمیت ارزیابي طرح هاي اجراء شده کنترل سیل به شرح زیر می باشد

 - شناخت نقاط قوت در کنار نقاط ضعف 
     -  اصالح امور 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- تحقیق و بررسي در مورد این پدیده )منشاءیابي سیل، اطالع رساني، راهکارهاي مناسب محلي و منطقه اي و 

هماهنگی پیش از وقوع در حین وقوع و پس از وقوع سیل(. 
- حفاظت و نگه داري طرح هاي کنترل سیل. 

- الي روبي کانال هاي هدایت سیل و پاک  سازی آنها از تجمع فضوالت دامي، زباله و نخاله هاي ساختماني. 
- اولویت اجراي پروژه ها بر اساس هماهنگی و همکاری هر دو بخش اجرا و تحقیق به صورت تیمي انجام پذیرد. 

- در اجرای هر پروژه ي استانی سایر بخشهای ذی  ربط مشارکت کرده و نقش اجرائي مکمل خود را ایفا کنند. 
- در شرح خدمات کنترل سیل، مطالعات زیست محیطي در باالدست و پایین  دست سازه در نظر گرفته شده و 

بیالن آبي کل حوزه مدنظر قرار گیرد. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیري یافته در عرصه: 
منشاءیابي سیلها 

- توسعه ی مناطق مسکوني، بویژه حاشیه شهرها در نقاطي چون اراضي شیبدار، آبراهه هاي آبرفتي و سرعت زیاد 
جریان  سطحي و تغییر مسیر جریان از جمله شاخصهاي اصلي چنین نقاطي است.  
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- توسعه ی نقاط مسکوني در حریم آبراهه هاي سیالبي 
- عدم تناسب ابعاد کانال هاي سیل گذر با دبي هاي سیالبي 

- مخروط افکنه هاي فعال و نیمه فعال که در موقع بروز سیل، تغییر مسیر جریان و حمل رسوبات درشت دانه از 
ویژگي هاي آنها است. 

- سازندهاي حساس به فرسایش و تغییر کاربري آنها  
- ریختن زباله، نخاله ساختماني و فضوالت دامي در آبراهه هاي منتهي به نقاط  مسکوني.

تاثیر طرحها در کنترل سیل: 
- اجراي این طرح  ها تا حدود زیادي از فرسایش خاک در عرصه ها که به عنوان بستر تولید محصوالت کشاورزي 

و دامي محسوب شده، جلوگیري کرده و اغلب پروژه ها به اهداف خود در تامین آب دست یافته است. 
- علي رغم نتایج مثبت، اجراي این پروژه ها از معایبي نیز به شرح زیر برخوردار بوده اند: 

- برخی از پروژه ها به توسعه پایدار منابع طبیعي توجه نشده است. 
- عدم هماهنگی تیم هاي اجرائي با تحقیقاتي در انتخاب و تائید پروژه ها. 

- ضعف یا عدم مشارکت مردم در طرحها، به  همین دلیل در سال هاي بعد از اجراي پروژه نیز مردم، نظارت و 
تعمیر و اصالح پروژه را از دولت انتظار دارند. 

- بعضي از پروژه ها بخصوص پروژه هاي قدیمي فاقد گزارش مطالعات مورد نیاز بوده اند که البته در سال هاي اخیر 
به این مورد بیشتر توجه شده است.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

    

                بند گابيوني طرح كنترل سيل شهر هرسين             ديواره های سيل گير در مسير رودخانه خوانسار

 خاكريزها، دروازه ها و عرصه های پخش سيالب باغ سرخ  حوضچه هاي تغذيه ی مصنوعي 
سد كردكوي پس از مهار سيل
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 
عنوان: بهره برداری از سیالب در دره های کوهستانی - دانش بومی ایجاد دره بندهای آبگیر

یافته منتج از پروژه شماره: 01-7000 0000 5 0- 79                 مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:حمید حسینی مرندی                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش 

hhmarand@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سرزمین خشك و کم آب بلوچستان، بطور متوسط کمتر از 100 میلیمتر بارندگي ساالنه دارد. مردم منطقه طی 
صدها سال با طبیعت سازگار شده و تجربه و دانش بومي ارزشمندي در بهره برداری از سیالب در دره های کوهستانی 
برای احداث باغ وکشاورزی دارند. آن ها سیالب های گل آلود دره های کوچك و متوسط را با ایجاد خشکه چین های 
دست ساز ساده مهارکرده و از آن برای کشت و کار سیالبی بهره گرفته اند. دربند یا دره بند، سامانه ای ساده، کم 
هزینه و سازگار با محیط زیست روستاییان است. مصالح مورد نیاز ساخت آن عموماً محلی و غالباً سنگ و خاک است. 
ایجاد نخلستان هدف اصلی از ایجاد این سامانه است ولی در برخی از آن ها کشت و کار غالت و هندوانه و خربزه 
نیز می شود. مساحت آن ها کمتر از 0/3 هکتار بوده و بین 10 تا 90 درصد درآمد خانوارها، از آن ها قابل تامین 
بوده است.کمبود منابع آب، محدودیت شغل و بی کاری، نیاز به توسعه روش های سازگار با محیط زیست، اهمیت و 
ضرورت احیاء و ترویج روش سنتی احداث دره بندهای کوهستانی را نشان می دهد. توسعه و ترویج این روش عالوه 

بر فواید اقتصادی و نقش در توسعه پایدار منابع آب و خاک، از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز اثر بخش خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
دستورالعمل احیاء و ترویج ایجاد دره بند برای کارشناسان و  بهره برداران شامل مراحل زیر است:

انتخاب آبراهه و مسیل مناسب )شیب مناسب کمتر از 5 درصد، ترجیحاً بستر سنگی و مقاوم، عرض متناسب 
)آبراهه و مسیل هایی با عرض 1 متر تا 10 متر(، ترجیحاً سیالب حامل گل آلودگی کم و کود و مواد آلی زیاد، فاقد 
شوری سیالب، فاقد سنگ های شور در بستر و دیواره ها، دیواره یا کوله مناسب سنگی برای استحکام دستك های 
خشکه چین 2- انتخاب بازه های از مسیل که تنگ شدگی داشته و باالدست آن حداکثر گسترش و پهن شدگی را 
داشته باشد. زمین بیشتر باالدست خشکه چین برای کشت و کار و ایجاد باغ )شیب کمتر از 3 درصد( 3- ترجیحاً 
ترازیابی ساده و اولیه برای محاسبه ارتفاع اولیه دیواره خشکه چین 4- انتخاب محل ایجاد دیواره سنگی خشکه چین 
و اجرای آن به ارتفاع اولیه کمتر از 1 متر و خاکریزی پشت)باالدست( آن با مصالح بستر رودخانه )کوبیدگی دستی 
دیواره به استحکام آن کمك می کند(  5- ایجاد سرریز بر روی بند سنگی خشکه چین، با ابعادی حدود یك چهارم 
عرض بند برای بندهایی با عرض بیش از 4 متر و ترجیحاً در یکی از جناح ها و یا میانه بند( 6- افزودن ارتفاع خشکه 
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چین پس از رسوب گیری ساالنه و متناسب با ارتفاع رسوب پشت بند 7- پس از یك مرتبه آب گیری و ایجاد رطوبت 
کافی در خاک، مراحل کاشت درخ)غالباً نخل( و کشت و کار در زمین انجام می شود. 8- در صورت رخداد سیالب 
های بعدی، از آن برای آبیاری کشت استفاده شده و مازاد آن در مسیر طبیعی خود از روی بند و یا از محل سرریز و 
یا هردو عبور می کند. 9- در صورت عدم رخداد سیل های دوم و بعدی، به دلیل وجود خاک مناسب)ناشی از رسوب 
سیالب( و حفظ رطوبت در باالدست  دره بند، با یك مرتبه سیل گیری نیز غالباً درختان چند ساله و کشت و کار 
ساالنه به محصول نسبتاً مطلوب خواهد رسید. 10-  بعد از رسوب و سیل گیری عملیات نگهداری و داشت بر روی 
درختان و محصوالت کاشته شده در زمین دره بند انجام می گیرد. 11- هر سال با استفاده از رسوبات پشت بند و 

مصالح سنگی اطراف عملیات ترمیم الزم بر روی بند انجام می شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- توسعه روشهای ساده و کم هزینه آبخیزداری با  قابلیت اجرایی برای بهره برداران

- توسعه منابع آب و خاک در مناطق خشك
- اشتغال و توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی

- کنترل رسوب و سیل در مناطق روستایی
 - احیاء و حفظ دانش بومی در منطقه و کشور

- ایجاد و توسعه زمین قابل کشت در مناطق سنگی و کوهستانی

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
 

نگاره)1( نمونه ای از دره بند در منطقه كوهستانی نيكشهر            نگاره)2( طرح شماتيك مسطحاتی از يك دره بند
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     نگاره)1( نمونه ای از خوشاب حاشيه رودخانه              نگاره)2( نمونه ای از خوشابهای مركب دامنه كوهستان

          نگاره)3( نمونه ای از خوشاب فراتر از حاشيه رودخانه           نگاره)1( طرح شماتيك اجزاء يك نمونه دگار  
                                                                                                       مركب در منطقه دشتياری چابهار      

  

نگاره)2( كشت و كار سيالبی در زمين دگار در دشتياری چابهار
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 عنوان: راهکارهای مناسب برای تثبیت زمین لغزش

یافته منتج از پروژه شماره: 02-510324000-77                  مدت اجراي پروژه:4سال و 1 ماه
مجری مسئول: سیدنعیم امامی                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش 

emami1348@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
وقوع ناپایداري هاي دامنه اي به ویژه زمین لغزشها در استان چهار محال و بختیاري به عنوان بخشي از قلمرو 
ساختاري زاگرس )مرتفع و چین خورده( هر ساله موجبات خسارات قابل توجه جاني و مالي و تخریب منابع طبیعي 
و نیز زیر ساختهاي اقتصادي استان را فراهم آورده است. زمین لغزش بزرگ روستاي چلو در سال 1372 باعث کشته 
شدن 6 نفر ازاهالي روستا و هدررفت حداقل 1500000 مترمکعب از اراضي کشاورزي گردید. بهمن سنگي روستاي 
آبیکار )کارکن علیا( در سال 1377 باعث مدفون شدن این روستا و مرگ 55 نفر از ساکنین آن شده ضمن این که 
بیش از 40 هکتار از اراضي اطراف روستا نیز در زیر انبوهي از سنگ و خاک فروریخته مدفون گردیدند. به عالوه 
لغزشهاي متعدد دیگري عمدتاً در جوار راههاي اصلي استان به ویژه دو جاده شهرکرد- مسجدسلیمان و شهرکرد 
– ایذه رخ داده که در این راستا تاکنون براي بیش از 250 مورد لغزش توسط مدیریت آبخیزداري استان شناسنامه 
تهیه گردیده است. به منظور دستیابي به ساز و کار وقوع این ناپایداریها و در نهایت ارائه راهکارهاي مناسب کنترل 
و تثبیت، طرح پژوهشي جاري در مدت 3 سال در یکي از کانونهاي عمده لغزش در کیلومتر 92/5 جاده شهرکرد- 

مسجدسلیمان و در جوار روستاي افسرآباد از توابع شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاري اجرا شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- بررسیهاي دقیق زمین شناسي سطح االرضي به مدد بازدیدهاي صحرایي اولین گام اساسي جهت برخورد با 
مشکالت ناشي از ویژگیهاي زمین شناختي است. چه بسا دقت در این مرحله، محقق را از صرف هزینه هاي هنگفت 

به منظور انجام بررسي هاي صحرایي بي نیاز سازد.
2- بازسازي شرائط چینه شناسي قبل از لغزش محقق را در یافتن لیتولوژي مصالح درگیر در لغزش و نمونه 
برداري آسان از رخنمونهاي سطحي حتي در نقاطي دورتر از مکان لغزیده راهنمایي خواهد کرد، بدون اینکه جهت 

اخذ نمونه از توالیهاي چینه شناختي درگیر در لغزش نیاز حتمي به حفاریهاي پرهزینه باشد.
3- در مورد لغزشهایي که بر روي واریزه هاي دامنه اي یا به طور خالصه کلوویالها رخ مي دهد بررسي هاي توأمان 
زمین شناسي مهندسي سطح االرضي و عملیات ژئوالکتریك همراه با حفریك گمانه در میانه توده لغزیده تا دستیابی 

به سطح لغزش برترین شیوه مطالعه مي باشد.
4- اتخاذ تدابیر صحیح در جهت برخورد مناسب با هرز آبها، آبهاي ورودي به توده و بارش بر سطح اراضي واقع 

بر روي توده، مهمترین راه عالج و پیشگیري از زمین لغزشها مي باشند.
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5- به لحاظ آنکه رفتارسنجي با استفاده از دوربین نقشه برداري و نقاط ثابت نمي تواند حرکات بطئي و سانتي 
لیتولوژیهاي  از سوي دیگر در  باشد.  اکستانسیومتر  از جمله  ابزار دقیق  بر  باید مبتني  پایش  نماید،  ثبت  را  متري 
ناهمگن همانند واریزه ها که پدیده هاي نشست نقطه اي و مقطعي رخ مي دهد رفتار سنجي کل توده هیچ دیدگاه 

روشني ارائه نمي دهد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اجرای دستورالعمل مطالعه و پایش زمین لغزش به شیوه ارایه شده در این طرح تحقیقاتی و اجرای گام به گام 

مراحل یادشده در بند قبلی، هزینه مطالعات و بررسیهای ژئوتکنیك راتا 40 درصد کاهش می دهد.

عکس/عکس  هاي شاخص از یافته: 
 

 
                   نيمرخ شماتيك زمين شناسي اوليه قبل از                  نيمرخ شماتيك زمين شناسي كنوني زمين

                              وقوع لغزش قديمي بزرگ                                                 لغزش افسرآباد
                                    )بدون مقياس(                                                )پس از لغزشهاي قديم و جديد(

             نيمرخ ژئوالكتريك 3- آرايه دوقطبي-دوقطبي            تحليل دامنه در شرائط مرطوب بدون ضريب زلزله
             )نزديك پنجه لغزش(كه بخوبی سطح لغزش                          )MS =4) – حداكثر فاكتور ايمني

                            را تشخيص داده است
 

   

       مرز شرقي تودة لغزشي افسرآباد و پرتگاه ايجاد شده با      بخشي از  پرتگاههاي واقع در افراز لغزش افسرآباد
               ارتفاع 2 متر در نيمه شمالي)نگاه بسمت جنوب(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 عنوان:  طبقه بندي و تهیه نقشه هاي استفاده از اراضي و پوشش زمین با استفاده از داده هاي سنجش از دور

یافته منتج از پروژه شماره:  01-0500216000-81               مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمدمهدي فتاحي                                      رتبه علمي: محقق 

mmahdifattahi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 )Landuse( یکي از ضروري ترین اطالعات مورد نیاز مدیران و متولیان منابع طبیعي، استفاده از نقشه هاي اراضي
و پوشش زمین )Landcover( است. تهیه چنین نقشه هایي با استفاده از روش هاي سنتي و تفسیر عکس هاي هوایي، 
مستلزم صرف زمان و هزینه زیادي خواهد بود. داده هاي ماهواره اي به دلیل دید وسیع و یکپارچه، در برگرفتن بخش 
عمده اي از طیف الکترومغناطیسي و به روز بودن تصاویر براي این مهم مناسب مي باشند. این تحقیق به منظور مقایسه 
4 روش طبقه بندي و تهیه نقشه هاي استفاده از اراضي و پوشش زمین با استفاده از داده هاي ماهواره هاي لندست 
)سنجنده ETM( و IRS )سنجنده هاي PAN وLiss III( با هدف معرفي مناسب ترین روش تهیه نقشه هاي مزبور 

براي مناطق خشك، در منطقه دشت قم انجام شد.
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 

ماهواره  ي لندست 7 و تصاویر سنجنده هاي   ETM داده هاي ماهواره اي مورد استفاده شامل تصویر سنجنده + 
PAN  و Liss III ماهواره ي IRS بوده و با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي رقومي 1:25000 به روش غیر پارامتري، 

تصحیح هندسي گردید. با استفاده از کنتراست خطي، ساخت تصاویر رنگي کاذب و شاخص هاي گیاهي، اقدام به بارز 
سازي تصاویر شد. براي استفاده از باند پانکروماتیك ETM، کلیه باندها با آن انطباق داده شد و ادغام داده ها )فیوژن( 
نظارت  گیاهي،  شاخص هاي  از  استفاده  روش هاي  از  داده ها  بندي  طبقه  گرفت.جهت  انجام  طیفي  پاسخ  روش  به 
شده تك باند، نظارت شده چند باند )با استفاده از طبقه بندي کننده هاي حداکثر احتمال، حداقل فاصله و متوازي 
السطوح( و هیبرید )ترکیب طبقه بندي نظارت شده و نظارت نشده( استفاده شد. به منظور برآورد صحت نتایج حاصل 
از طبقه بندي، نقشه واقعیت زمیني و به روش نمونه برد اري تصادفي و با پیمایش هاي میداني و به کمك GPS تهیه 
گردید. سپس نقشه هاي 4 روش طبقه بندي با نقشه واقعیت زمیني، انطباق داده شد تا بهترین روش مشخص شود. 

برای تعیین دقت و صحت نقشه ها از دو شاخص 1- دقت کلي و 2- ضریب کاپا استفاده شده است.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
دقت روش هیبرید براي طبقه بندي نقشه هاي با تعداد کالس یا طبقه بیشتر مانند نقشه پوشش زمین محدوده 
مطالعاتي دشت قم با 7 کالس یا طبقه، نتایج بهتري نسبت به سایر روش ها بدست داده است، به طوري که دقت 
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کلي این روش در داده هاي رقومي ETM+با 76/42 درصد وضریب کاپاي0/72، باالترین دقت و بهترین نتیجه بین 
4 روش مختلف طبقه بندي براي تهیه نقشه پوشش زمین مي باشد. به طور کلی، در مناطق خشك مانند دشت قم، 
براي طبقه بندي و تهیه نقشه استفاده از اراضي از طبقه بندي نظارت شده چند باند و با روش حداکثر احتمال و براي 

نقشه پوشش زمین از روش هیبرید )ترکیب طبقه بندي نظارت نشده و نظارت شده( استفاده گردد.

عکس/عکس های  شاخص از یافته: 

)ETM 2002/( طبقه بندي شده به روش هيبريد )سنجندهLandcover(شكل1- نقشه پوشش زمين
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 
عنوان:  پهنه بندي خطر زمین لغزش در زاگرس مرکزي

یافته منتج از پروژه شماره: 02-0500024000-79                   مدت اجراي پروژه:3 سال و 1 ماه
مجری مسئول: سیدنعیم امامی                                              رتبه علمي: استادیار پژوهش  

Emami1348@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به توسعه روزافزون عملیات عمراني از جمله جاده سازي، احداث تأسیسات آبي خاکي همچون سدها، 
مخازن، تونل ها و... نیاز به ایجاد روشهاي متناسب آمایش سرزمین با مناطق مختلف بیش از پیش احساس مي گردد. 
یکي از مخاطرات عمده در مناطق کوهستاني بویژه کشور ایران وقوع انواع ناپایداریهاي طبیعي بویژه حرکات دامنه اي 
یا بعبارتي زمین لغزشها مي باشد. استان چهارمحال و بختیاري بعنوان نماینده اي از شرائط زمین شناختي و جغرافیایي 
زاگرس در دو دهه اخیر و بویژه پس از آغاز و احداث عملیات اجرایي دو جاده شهرکرد- ایذه و شهرکرد- مسجدسلیمان 
شاهد وقوع انواع حرکات توده اي بوده است. بمنظور تعیین شیوه اي مناسب جهت پهنه بندي خطر زمین لغزش در 
این بخش از زاگرس )زاگرس مرکزي( از بین مجموعه روشهاي پهنه بندي موجود سه روش مورا- وارسون، آنباالگان، 

نیلسن و مؤسسه راه ژاپن در حوضه دوآب صمصامي مورد آزمون قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- روش پهنه بندي نیلسن به لحاظ اتکاء و مبنا قرار دادن نهشته هاي لغزشي موجود، بمیزان 83% همخواني با 
شرائط موجود داشته و بنابراین باالترین دقت را در بین سایر روشهاي پهنه بندي دارد. با این وجود در حوضه هائي که 

تعداد لغزشهاي قابل توجهي در آنها رخ نداده استفاده از این روش بعنوان اولویت اول توصیه نمي شود.
2( با اصالح جزیي دو روش مورا- وارسون و آن باالگان بدلیل تطابق 80 درصدي مورا- وارسون نسبت به تطابق 

73 درصدي روش آن باالگان ضمن توصیه استفاده از هر دو روش، روش مورا- وارسون اولویت خواهد داشت.
3( استفاده از روش مؤسسه راه ژاپن در ارزیابي پایداري دامنه هاي مناطق کوهستاني زاگرس قبل از عملیات 

اجرایي جاده سازي توصیه مي گردد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از روش نیلسن جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش به جهت سادگی روش و محدود بودن فاکتورهای 

مورد نیاز با توجه به دقت باالی احراز شده در این تحقیق روشی ارزان و سهل الوصول می باشد.
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عکس/ عکس  هاي شاخص از یافته: 
   

نقشه پراكنش  زمين لغزشهاي حوضه دوآب صمصامي    نقشه زمين شناسي 1/50000 حوضه دوآب صمصامي 
   

نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه دوآب                   نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه دوآب 
            صمصامي به روش نيلسن                                           صمصامي به روش مورا- وارسون اصالح شده
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مرکز ملی تحقیقات شوری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری
عنوان: آستانه تحمل به شوری ارقام داخلی گندم

یافته منتج از پروژه شماره:  83005-0000-03-080000-007-4         مدت اجرا: 4 سال  
مجری مسئول: غالمحسن رنجبر                                                    رتبه علمي: استادیارپژوهش 

ranjbar71@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تحمل به شوري یك گیاه زراعي، قدرت گیاه جهت دوام آوردن در نمك  هاي اضافي موجود در منطقه ریشه است. 
در واقع تحمل به شوري یك گیاه زراعي براساس میزان کاهش عملکرد آن در یك خاک شور در مقایسه با عملکرد 
آن در خاک غیر شور تعریف مي  گردد. بر همین اساس گونه هاي مختلف گیاهان زراعي از نظر تحمل به شوري به 
گروه  هاي حساس، نیمه حساس، نیمه متحمل و متحمل تقسیم بندي شده اند. براساس این طبقه بندي بسته به نوع 
گیاه زراعي یك آستانه تحمل به شوري )حداکثر میزان شوري که هیچ کاهشي در عملکرد مشاهده نمي شود( وجود 
دارد و بیشتر از این آستانه به ازاي افزایش هر واحد شوري درصدي از عملکرد کاهش مي یابد. با توجه به اینکه میزان 
عددی آستانه تحمل به شوری و شیب کاهش عملکرد به ازای افزایش هر واحد شوری برای گیاهان زراعی متفاوت 
است، دانستن این اعداد می  تواند در انتخاب گیاه زراعی با توجه به متوسط شوری آب و خاک مزرعه مفید واقع گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در واقع دستورالعمل بکارگیری این یافته در عرصه بدین صورت است که با دانستن آستانه تحمل به شوری می 
 توان پیش  بینی نمود که با توجه به متوسط شوری خاک در طول فصل رشد، چه میزان عملکرد در پایان فصل رشد 

برداشت خواهد شد. این امر بر اساس فرمول ساده زیر قابل محاسبه می  باشد:
](b(ECe-a[-100=Y

 ECe ،درصد کاهش عملکرد به ازای افزایش هر واحد شوری بیشتر از آستانه b ،عملکرد نسبی Y در این معادله
متوسط شوری عصاره اشباع خاک مزرعه در طول فصل رشد و a میزان آستانه تحمل به شوری می-باشد. 

با توجه به نتایج مطالعات انجام شده در مرکز ملی تحقیقات شوری، آستانه تحمل به شوری برخی ارقام داخلی 
گندم مانند کویر، روشن، ماهوتی، بم و سیستان بین 4 تا 5 دسی  زیمنس بر متر شوری عصاره اشباع خاک است. 
بعبارت دیگر حداکثر میزان عملکرد دانه این ارقام تا این میزان شوری از خاک به دست می  آید. با افزایش هر واحد 

شوری خاک بیشتر از حد آستانه، عملکرد دانه بطور متوسط به میزان 4/5 درصد کاهش می یابد. 
مثال: فرض کنید متوسط عملکرد دانه گندم در یك منطقه و در شرایط متعارف 6 تن در هکتار می  باشد. در 
صورتیکه بر اساس اطالعات گذشته متوسط شوری عصاره اشباع خاک در در طول فصل رشد گندم در یك مزرعه 8 
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دسی  زیمنس بر متر باشد، با فرض آستانه 5 دسی  زیمنس بر متر، میزان عملکرد قابل حصول در پایان فصل رشد 
در این مزرعه به چه میزان خواهد بود؟

Y=100-4/5(8-5(
با حل فرمول فوق می  توان پیش  بینی کرد که در پایان فصل رشد عملکرد قابل حصول در مزرعه به میزان 0/87 

متوسط عملکرد دانه در شرایط متعارف منطقه و در حدود 5 تن خواهد بود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با علم به میزان آستانه تحمل به شوری ارقام گندم، می  توان با توجه به شوری خاک رقم مناسب را انتخاب و از 
منابع آب و خاک شور، بهره  برداری اقتصادی نمود. بعبارت دیگر دانستن آستانه تحمل به شوری گیاه و همچنین 
درصد کاهش عملکرد به ازای هر افزایش هر واحد شوری بیشتر از آستانه تحمل، این امکان را به بهره  بردار می  دهد 

تا تصمیم بگیرد که آیا کاشت گندم با توجه به شوری آب و خاک موجود در مزرعه صرفه اقتصادی دارد یا خیر. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 

تعيين آستانه تحمل به شوری ارقام مختلف گندم در مزرعه )كرت  های جلو و عقب در تصوير فوق وضعيت پوشش سبز و 
ارتفاع گندم را به ترتيب در دو شرايط آبياری با آب شور 8 دسی  زيمنس بر متر و آبياری با آب غير شور نشان می  دهد(.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری
عنوان: دوره بحرانی حساسیت به شوری در گندم

یافته منتج از پروژه شماره: 050-81-12-32-124                 مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: غالمحسن رنجبر                                        رتبه علمي: استادیارپژوهش 

ranjbar71@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گندم به عنوان یك گیاه نیمه متحمل به شوري شناخته شده است، با اینحال میزان تحمل به شوری گیاه در 
مراحل مختلف رشد متفاوت است. دانستن مراحل حساس و متحمل گندم به شرایط شور از این نظر اهمیت دارد 
که در مناطقی که آب با کیفیت  های مختلف وجود دارد، می  توان در مراحل حساس از آب با کیفیت مناسب و در 

مراحل متحمل از آب شورتر استفاده نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
خروجی مهم این یافته دانستن مراحل حساس و متحمل گندم به تنش شوری می  باشد. بر اساس نتایج بدست 
آمده حساسترین مرحله رشد گندم به شرایط شور پس از جوانه  زنی در خاک و از زمان سبز شدن تا استقرار بوته 
در سطح خاک می  باشد. این مرحله معموال در حدود 20 تا 25 روز به طول می  انجامد )شکل زیر(. بنابراین توصیه 
می  گردد در صورت وجود آب با کیفیت مناسب در منطقه، این مرحله با آب غیر شور )کمتر از 4 دسی  زیمنس بر 
متر( آبیاری گردد. بطورکلی با افزایش سن گندم میزان تحمل به شوری آن نیز افزایش می  یابد و می  توان گیاه را با 
آب شورتر )حدود 8 تا 10 دسی  زیمنس بر متر( آبیاری نمود. اگرچه توصیه می  گردد جهت حصول حداکثر عملکرد 
گندم در شرایط شور، در مرحله گلدهی نیز گیاه یکبار با آب با کیفیت مناسب آبیاری گردد. الزم به ذکر است در 
شرایط شور و غیر شور جزء تعیین کننده عملکرد به ترتیب تعداد بوته در واحد سطح و تعداد دنه در سنبله می  باشد. 
بطورکلی با توجه به شکل زیر حساس  ترین مرحله رشدی گندم در شرایط شور از سبز شدن تا استقرار بوته و در 
شرایط غیر شور درست در زمان تشکیل تعداد دانه در سنبله یعنی از ساقه رفتن گیاه تا حداکثر یك هفته پس از 

گرده  افشانی می  باشد.
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حساسيت به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در شرايط شور و غير شور )نرمال(

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مهمترین مزیت اطالع از مراحل حساس و متحمل گندم به شوری این است که در صورت وجود داشتن آب با 
کیفیت  های مناسب می  توان جهت حصول عملکرد باالتر، مراحل حساس را با آب با کیفیت مناسب  تر آبیاری نمود. 
کاربرد این یافته به ویژه در اراضی زیر سدها که همزمان آب با کیفیت مناسب کانال و آب نامناسب زهکش وجود 
 دارد، قابل اجرا می  باشد. بدون شك در این مناطق آبیاری گندم در طول فصل رشد و بر اساس دستورالعمل فوق

 می  تواند نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد در شرایط شور داشته باشد.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 

تعيين دوره بحرانی حساسيت به شوری گندم 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری
عنوان: دستورالعمل تولید پنبه در شرایط شور 

یافته منتج از پروژه شماره: 108-82-32-124                  مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: امین آناقلی                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: شکراهلل اسماعیلی، علی محمد طباطبائی
anagholi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
پنبه از مهمترین و اصلی ترین گیاهان تامین کننده الیاف طبیعی به حساب می آید، ضمن اینکه دانه آن نیز به 
دلیل داشتن روغن در صنایع روغن کشی استفاده می شود. با توجه به شوري منابع آب و خاک در اراضی پنبه کاری 
و متحمل بودن این گیاه به تنش شوری الزم است تا برای حفظ عملکرد مناسب، اصول مهمی در کشت پنبه در 
اراضی شور رعایت گردد. بطورکلي وقتي شوري از آستانه تحمل گیاه بیشتر مي شود، رشد کاهش یافته و یا متوقف 
مي شود. بنابراین دانستن حد آستانه تحمل به شوری گیاه که پس از آن عملکرد کاهش می یابد برای مدیریت زراعی 
بسیار الزم است. اصول یاد شده زیر نتایج تحقیقات انجام شده در مرکز ملی تحقیقات شوری و تجارب نگارنده در 

کاشت پنبه در اراضی شور می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در کشت پنبه بایستی به نکات زیر توجه داشت: 1- در خاک های شور در صورتیکه عمق خاک زراعی اجازه بدهد 
تا عمق 40 سانتی متری شخم زده شود.  2- استفاده از بذر های اصالح شده دلینته به دلیل کاهش میزان مصرف 
بذر، سبز بهتر و تولید بیشتر توصیه می  شود. 3- بهترین زمان کاشت پنبه وقتی است که خطر یخبندان بر طرف 
شده و حرارت متوسط هوای محیط در طی یك هفته در حدود 16درجه سلسیوس رسیده باشد. معموالً این درجه 
حرارت از اول فر وردین تا 20 اردیبهشت، به ترتیب برای نواحی گرم و جنوبی تا نواحی دریای خزر تامین می شود. 
در ضمن از خطر سرمای پاییزه و بارندگی های پاییزه نیز در موقع رسیدگی اجتناب شود. 4- عمق مناسب بذر پنبه 
متناسب با بافت خاک 4 تا 7 سانتی متر است )اصوال عمق کشت در خاک های سنگین کمتر از خاک های سبك 
است. 5- تراکم مناسب در زراعت پنبه با توجه به شرایط حاصل خیزی، بافت خاک و شوری 65 تا100هزار بوته در 
خاک می باشد. بدیهی است در خاکهایی با بافت سنگین حاصل خیز به دلیل رشد رویشی زیاد تعداد بوته در واحد 
سطح کمتر در نظر گرفته می شود. در خاک های شور نیز بهتر است از تراکم باالتر استفاده شود. 6- تنك کردن 
بوته  ها: این اقدام در مرحله 4 تا 6 برگی انجام می شود این زمان معموال 20 تا30 روز پس از اولین آبیاری است. 
در انجام عملیات تنك به منظور جلوگیری از وارد آمدن بوته های  باقی مانده بهتر است بوته های ضعیف و اضافی 
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از سطح زمین قطع شده وکشیدن آنها از ریشه خودداری گردد. 7- در کشت ردیفی اولین آبیاری بسیار مهم است 
و باید طوری انجام شود که اول بذرها به حد کافی رطوبت را جذب کند و دوم در خاک باالی بذر سله ایجاد نشود. 
برای رسیدن به این منظور باید حداکثر دو سوم پشته بذر خیس باشد و به اصطالح خاک سیاه گردد. دومین آبیاری 
برای از بین بردن سله احتمالی و همچنین افزایش سرعت جوانه زنی است این آبیاری سبکتر از آبیاری اول و چند 
روز بعد از آن می باشد. 8- در اراضی شور و سطح کشت کم که کشت بصورت دستی انجام می شود، بهتر است از 
روش کاشت با میخ دانه  کاری و در اراضی بزرگتر از کشت نشایی استفاده شود. در روش کشت با میخ دانه-کاری، 
در کرت های صاف با فواصل منظم و به هنگام گاورو بودن زمین سوراخ هایی را ایجاد می کنند و بذوری که در آب 
خیس شده و آب جذب کرده را در سوراخ ها می اندازند. این روش درصد سبز بسیار باالیی دارد ضمن اینکه تا مرحله 
4 برگی نیازی به آبیاری ندارد. 9- به منظورجلوگیری از وارد آمدن خسارت سرمای احتمالی پاییزه افزایش زودرسی 
پنبه وکاهش خسارت عسلك بهتر است قطع آبیاری پنبه در خاک  های سنگین و متوسط در نیمه شهریور ماه ودر 
خاک های سبك وشنی در پایان شهریور ماه صورت گیرد.10- با توجه به اینکه حد آستانه تحمل به شوری ارقام 
پنبه ورامین، بختگان و سای اکرا در این آزمایش بین 4/1 تا 5 دسی زیمنس بر متر از شوری عصاره اشباع خاک 
برآورد گردید لذا برای کشت در اراضی شور، ضمن رعایت اصول یاد شده سعی گردد تا کشت در خط داغ آب انجام 
شود و یا از روش های کشت در اراضی شور نظیر کشت میخکی )در سطح کم( استفاده گردد. کشاورزانی که از آب 
شور استفاده می کنند در صورتیکه شوری آب بیشتر از 7 یا 8 دسی زیمنس بر متر باشد )یا شوری عصاره اشباع 
خاک معادل 5 دسی زیمنس بر متر( بایستی مقدار بیشتری از حد معمول برای آبیاری استفاده نمایند تا شوری خاک 

بیشتر از میزان آستانه تحمل به شوری گیاه نگردد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رعایت اصول یاد شده در اراضی شور باعث کمتر شدن تاثیر تنش شوری بر عملکرد وش پنبه خواهد شد و عملکر 

وش پنبه را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
 

نمايی از ارقام مورد كشت پنبه در اراضی شور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری
عنوان: استفاده از آب های شور در مراحل متحمل به شوری پنبه 

یافته منتج از پروژه شماره: 109-82-32-124                       مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول: امین آناقلی                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

anagholi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
پنبه یك گیاه متحمل به شوری است لذا می توان از آب های با کیفیت کمتر برای تولید محصوالت کشاورزی از 
آن بهره گرفت و آب های با کیفیت تر را برای مصارف دیگر ذخیره کرد. لذا الزم است تا کشاورزان از واکنش گیاه 
به تنش شوری آگاه شوند تا با این اطالعات بتوانند مدیریت های زراعی الزم را در طول فصل رشد بکار ببرند. برای 
این منظور دانستن حد آستانه تحمل به شوری گیاه کافی نیست چراکه میزان تحمل به شوری در مراحل مختلف 
رشدی گیاه پنبه فرق می کند، همانطوریکه نیازهای گیاه در طول فصل رشد نیز تفاوت دارد. در این تحقیق ضمن در 
نظر گرفتن اصول کشت پنبه در شرایط شور سعی گردید تا واکنش های گیاه پنبه در مراحل مختلف رشدی به تنش 

شوری تعیین گردد تا کشاورز بتواند مدیریت الزم را برای داشتن حداکثر عملکرد در مزرعه انجام دهد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
گیاه پنبه در مرحله استقرار بوته و اوایل رشد حساسیت زیادتری به تنش شوری نسبت به بقیه مراحل رشد دارد. 
ضمن اینکه الزمه داشتن یك زراعت موفق، داشتن تراکم سبز مناسب است. فقط در صورت داشتن یك استقرار 
مناسب بوته است که می توانیم با اعمال مدیریت های دیگر نظیر آبیاری و کوددهی انتظار داشته باشیم که زراعت 
موفقی داشته باشیم. تنش شوری شدید در مرحله سبز شدن و استقرار بوته، باعث صدمه شدید و جبران ناپذیر 
می گردد. لذا در مدیریت آبیاری بایستی به این نکته توجه کرد و در صورت در دسترس بودن منابع آب با شوری 
های متفاوت، بایستی تا استقرار کامل بوته های پنبه از آب غیر شور استفاده کرد. در صورت عدم دسترسی به منابع 
آبی متفاوت، از روش هایی مثل کشت در کنار پشته و روی خط داغاب، کشت در دو طرف پشته های عریض و 
یا نشاکاری استفاده کرد. با توجه به اینکه در اراضی شور امکان سله بستن خاک بیشتر است، لذا چند روز پس از 
آبیاری اول یك آبیاری سبك دیگر انجام شود تا جوانه های سبز شده در زیر خاک بتوانند استقرار پیدا کنند. همچنین 
استفاده از آب شور باعث تاخیر در گلدهی و ریزش گلها می گردد. برای کاهش این اثرات الزم است تا ضمن کاهش 
دور آبیاری از مقدار آب بیشتری استفاده کرد تا شوری خاک تا حد امکان کمتر گردد. گیاه در مراحل پایانی رشد 
خود دارای تحمل بیشتری نسبت به تنش شوری است ولی شوری های بسیار باال در این مرحله باعث کوچك ماندن 
غوزه های باقی مانده می گردد. لذا تغذیه مناسب قبل از شروع غوزه دهی بصورت محلول پاشی می تواند تا حدودی از 
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این اثرات جلوگیری نماید. البته بایستی همواره در طول فصل رشد با آبیاری به موقع سعی گردد تا شوری خاک را 
کنترل کرد. در صورتیکه دسترسی به منبع آب کم شور ولی محدود امکان پذیر باشد، بهتر است آبیاری را بصورت 

یك در میان با آب شور انجام داد.  

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
وسعت اراضی مورد کشت پنبه در کشور در حدود 90000 هکتار می باشد. بطور متوسط نیمی از اراضی تحت 
کشت پنبه در کشور بدرجاتی دارای مشکل شوری آب و خاک می باشند. کم کردن شوری خاک با انجام عملیات 
آبیاری قبل از کشت و کشت روی خط داغاب و استفاده از ارقام متحمل به شوری در مزارع پنبه باعث کمتر شدن 
تاثیر تنش شوری در مرحله حساس اوایل رشد شده و استقرار مناسبی را ایجاد خواهد کرد. رعایت اصول یاد شده 

باعث افزایش عملکرد وش پنبه در اراضی تحت کشت پنبه که دارای مشکل تنش شوری هستند، خواهد گردید. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
 

نمايی از تعيين مراحل حساس و متحمل به شوری در پنبه
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری
عنوان: تعیین میزان بذر و فاصله ردیف مناسب کشت گندم در اراضی شور 

یافته منتج از پروژه شماره:047-82-32-12-124                مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: امین آناقلی                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: هدایت حاجی آخوندی میبدی
anagholi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گندم به عنوان یك گیاه استراتژیك نقش بسیار مهمی در تامین نیاز غذایی کشور دارد، ضمن اینکه خودکفایی 
این محصول نیز از اهداف اقتصادی و سیاسی در سطح کالن کشور می باشد. این در حالی  ست که شوری منابع آب 
و خاک به عنوان یك عامل محدودکننده در نیل به این اهداف کالن قرار گرفته است. آنچه مسلم است کاهش رشد 
در اثر شوری در اوایل رشد مانع از استقرار مناسب بوته و استفاده حداکثری از تشعشع خورشید می گردد، با این  حال 
می توان با رعایت یکسری اصول ساده در کشت مثل کاهش ردیف و افزایش تراکم بوته تا حدود زیادی از کاهش 

عملکرد محصول جلوگیری کرد.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای حصول حداکثر عملکرد در شرایط شور توصیه می  گردد که فاصله ردیف کشت گندم 12 سانتی متر در نظر 
گرفته شود. همچنین برای تراکم پیشنهادی450 تا 550 بذر در متر مربع الزم است تا 180 تا 220 کیلوگرم در 

هکتار برای وزن هزار دانه 35 گرم و ارزش مصرفی 95 درصد بذر مصرف شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه بسیاری از اراضی گندم کاری کشور دچار مشکالت شوری آب و خاک هستند، لذا نتایج این یافته 
با رعایت اصول کشت در اراضی شور، می تواند باعث افزایش عملکرد گندم در سطح بسیار وسیعی گردد و عملکرد 

گندم را بین 400 تا 900 کیلوگرم در هکتار افزایش دهد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
 

نمايی از آزمايش تعيين تراكم بذر و فاصله كشت گندم در مرحله شيری دانه
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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 
عنوان: ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر در سال 81-82

یافته منتج از پروژه شماره: 08-0710340000-80                      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:
 ذخایر ماهیان بخصوص در آبهای داخلی با محدودیت هائی مواجه می باشند. استفاده غیراصولی از این منابع

 می تواند منجر به تخریب و در صورت ادامه، منجر به نابودی و از بین رفتن ذخیره گردد. به منظور 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 و..... بوده و بقیه گونه ها از اهمیت و ارزش اقتصادی کمتری برخوردار هستند. تعداد 147  شرکت 
تعاونی صیادی با استفاده از پره های ساحلی به مدت شش ماه اقدام به صید می کنند. در طی 20  سال اخیر میانگین 
صید ماهیان استخوانی حدود 11450 تن در سال می باشد. بیش از 335  میلیارد تومان در طی 20  سال اخیر از 
محل صید و فروش ماهیان استخوانی عاید صیادان این ماهیان شده است. صید ماهیان استخوانی به لحاظ اقتصادی 

از اهمیت بسیار باالئی برخوردار میباشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در فصل صید 82-81 حداکثر محصول قابل برداشت ماهی سفید به میزان 6014 تن می بایستی رعایت گردیده 
و بیشتر از آن صید نگردد. شرایط ذخیره کفال ماهیان وضعیت مناسبی داشته و سقف صید آن حدود 4 هزار تن 
برآورد می گردد. ذخایر ماهی کپور الزم است از طریق حمایت از تکثیر طبیعی و نیز افزایش تعداد رهاکرد تقویت 
گردد. روند کاهشی میزان ذخیره و صید سایر گونه های ماهیان استخوانی ادامه داشته و از طریق راهکارهای مدیریت 
های  ممنوعیت  رعایت  و  تور  مناسب چشمه  اندازه  رعایت  و صیادی همچون  استانداردهای صید  رعایت  و  ذخایر 
زمانی، مکانی و ابزار صید نسبت به احیاء ذخایر آنها اقدام گردد. همه ساله مقادیر زیادي از ماهیان بصورت نابالغ و 
غیر استاندارد صید گردیده و از این طریق ضرر و زیان بسیاري به ذخائر ماهیان استخواني وارد می گردد. الزم است 
اندازه چشمه استاندارد تور پره درقسمت کیسه آن به میزان 33 میلیمتر عملی گردیده و به اجراء گذاشته شود. داده 
ها نشان میدهد که فراوانی ماهیان غیر استاندارد کفال طالئی در منطقه مازندران بیشتر از منطقه گیالن میباشد. 
لذا در استان مازندران ماهیان جوانتر دارای فراوانی نسبی بیشتری بوده و الزم است استانداردهای تور پره با دقت 
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بیشتری رعایت گردیده تا بتوان از صید ماهیان غیراستاندارد و نابالغ جلوگیری نمود. با رسیدن بهار و گرم شدن هوا 
کفال ماهیان از سواحل جنوبي دریاي خزر به طرف مناطق شمالي مهاجرت میکنند ولی درسال هائی که برودت در 
فروردین ماه بطور غیرعادی زیاد باشد، مهاجرت کفال ماهیان به تاخیر افتاده و می توان انتظار صید باالئی از کفال 

ماهیان را داشته و برای آن برنامه ریزی نمود. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با بکارگیری نتایج بدست آمده نظام صید و صیادی ماهیان استخوانی سواحل ایرانی دریای خزر در فصل صید 
82-1381 بطور متعادلی ادامه یافته  و مقدار 9549 تن از انواع ماهیان استخواني توسط 150 شرکت تعاوني پره 
صید گردید. و این در حالی بود که صید حاصل با مقدار تالش صـیادي کمتری به میزان 2696 بار پره کشـي )%4/5) 
انجام گرفت. 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. در این سال 
وزن زیتوده ماهی سفید در نتیجه ادامه رهاکرد بچه ماهیان به حدود 15 هزار تن بوده و صید و صیادی ماهی سفید 
را امکان پذیر نمود. رهاکرد سال قبل بچه ماهیان سقید بدون در نظر گرفتن بچه ماهیان حاصل از تکثیر طبیعي 
حدود 9/4%  ضریب بازگشت نشان داد که رقم بسیار امیدوار کننده ای بوده و تضمین گر ادامه صید و صیادی ماهی 
سفید در سال های آتی می باشد. در نتیجه نظارت و رعایت اندازه چشمه مناسب در پره های تعاونی و نیز افزایش 
تعداد رهاکرد در مقایسه با دهه های قبل دامنه سني وسیع تر گشته و سهم ماهیان 1 الي 3 ساله افزایش یافته است. 
نتایج بدست آمده درخصوص اثرات برودت بر روی کاهش صید باعث گردید صیادان فعالیت صیادی را کاهش داده و 
از این طریق از اتالف سرمایه جلوگیری نمایند. بطوریکه فقط در ناحیه انزلی حدود 3 هزار بار )18%) نسبت به سال 

قبل پره کشی کمتری انجام گرفت. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

  

ارزيابی ذخاير ماهيان استخوانی دريای خزر
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 
عنوان: استحصال روتیفرS-type ازاسترین های بومی منطقه

یافته منتج از پروژه شماره: 77-071106000-03                 مدت اجراي پروژه:1سال
مجري مسئول:سیدجوادحسینی                                         رتبه علمی:  محقق 

Hoseinijavad1965@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
   بسیاري از گونه هاي مهم ماهیان دریایي در مراحل اولیه ی الروي داراي اندازه دهان کوچك تری نسبت به گونه 
هاي دیگر بوده بنابراین تولید انبوه زئوپالنکتون مناسب جهت تغذیه ی آن ها ازلحاظ اندازه و نیز کیفیت و کمیت حائز 
اهمیت است. نقش روتیفر در آبزي پروري به خاطر اندازه کوچك آن براي تغذیه درمراحل الروی ماهیان دریایی و 
میگو روشن شده است که منجر به افزایش رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر استرس های محیطی و بیماری ها 
در این مرحله حساس از زندگی ماهیان دریایی خواهد شد. بنابراین تولید انبوه روتیفر با اندازه ی مناسب از مراحل 

اساسی در جهت تکثیر ماهیان دریایی می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای تهیه استوک اولیه روتیفر از آبگیرها بوسیله تورپالنکتونی 30 میکرونی نمونه برداری صورت گرفته، سپس 
)با عدسی 4( روتیفرهای دارای تخم را به وسیله پیپت پاستور  آبگیر زیر میکروسکپ نوری  با مشاهده نمونه آب 
نانو  لوله آزمایش حاوی ریزجلبك  از روتیفرهای جداسازی شده در یك  جداسازی کرده و در مرحله بعد تعدادی 
کلوروپسیس اکوالتا با غلظت 15-12 میلیون سلول در میلی لیتر کشت داده شد )دما 25 درجه سلسیوس و شوري 
آب ppt 25 و برای نوردهی دو عدد المپ مهتابی 40 وات استفاده شد(. پس از یك هفته جمعیت مناسبی از روتیفر  
L-typeجهت استحصال روتیفر S-type از آن استفاده شد. پس از شکوفایی روتیفر درون بطری )در حجم 200سی 

ppt  8 سی( به آن200 سی سی ریزجلبك نانو کلوروپسیس اکوال با غلظت 25 میلیون سلول در میلی لیتر و شوری
افزوده و پس از شکوفایی مجدد کشت این بار به آن400 سی سی ریزجلبك و با غلظت 40 میلیون سلول در سی 

سی اضافه شد. حدود یك هفته زمان برای شکوفا شدن بطری یك لیتری )دارای800 سی سی کشت روتیفر( نیاز 
بود. با کمك میکروسکپ نوری و یك عدد الم حفره ای روتیفرهای S-type تخمدار استحصال شده و با ریزجلبك 
نانو کلوروپسیس اکوال با غلظت 15-12 میلیون سلول در میلی لیتر و شوری ppt  25 و دمای 30 درجه سلسیوس 

کشت شد. بدین وسیله روتیفر S-type استحصال گردید.
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه: 
به دلیل کوچك بودن اندازه دهان الرو انواع ماهیان دریایی، استفاده از روتیفر سویه S-type در دوره الروی این 
ماهیان اجتناب ناپذیر است و هیچ گونه جایگزینی برای این نوع غذای زنده وجود ندارد. لذا تمامی تکثیر کننده گان 
 S-type ماهیان دریایی در استان خوزستان و در سطح کشور در دوره الروی ماهیان دریایی ملزم به استفاده از سویه
روتیفر می باشند. بنابر این 100 درصد تکثیر کنندگان ماهیان دریایی به این نوع غذای زنده نیازمندند. استفاده از 
این سویه در آبزی پروری و پرورش ماهیان دریایی موجب افزایش رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر استرس های 
محیطی و بیماری هامی شود.گونه هایی از قبیل هامور، صبیتی و شانك در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر 

امام خمینی )ره( با این سویه S-type روتیفر از غذای زنده مورد تغذیه قرار گرفته است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
 

تصوير بااليی مربوط به روتيفر L-type و پايينی مربوط به يافته )روتيفر S-type( می باشد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 
عنوان: لیمنولوژي استخرهاي خاکي لب شور پرورش قزل آال

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0710258000 - 80                    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: نسرین مشائی                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش 

Nassrinmashaii@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
قـزل آالي رنگیـن کمـان نخسـتین ماهـي اسـت کـه در ایران نسـبت بـه پـرورش آن اقدام شـد. سـابقه پرورش 
ایـن ماهـي بـه سـال 1339 بـاز مـي گردد. با پیشـرفت و گسـترش تولیـد این گونـه سـردآبي، فعالیت هـاي مربوط 
بـه تکثیـر آن نیـز از سـال هـا قبـل آغاز شـده و در حال حاضـر تکثیر و پـرورش آن به عنـوان یکـي از صنایع اصلي 
شـیالتي در کشـور مطـرح مـي باشـد. قـزل آال در اغلـب نقـاط کشـور در آب شـیرین پـرورش مـی یابـد امـا بدلیل 
وجـود مـزارع پـرورش آب لب شـور قـزل آال در مناطق مرکزی کشـور و نبود سـابقه مطالعه لیمنولوژیـك این مزارع 

مطالعه آن ضـرورت دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ویژگي هـاي لیمنولوژیـك آب کانال هـاي آبرسـان مناسـب پـرورش قـزل آال بـود و در آب زهکـش هـا مشـکلي 
وجـود نداشـت. براسـاس یافتـه هـا، برنامه ریـزي تعویـض آب بـا درنظـر گرفتـن اثـرات افزایـش دمـاي آب بدنبـال 
تعویـض و در مقابـل امـکان ایجـاد شـوک حرارتـي بدلیـل دماي باالي آب چـاه ها بویـژه در ماه هاي سـرد؛ ممانعت 
از تعویـض هـاي بـي مـورد بدلیـل اثـر تعویـض آب بـر کاهش شـوري و در مقابل عملکرد مناسـب رشـد در شـوري 
هـاي باالتـر؛ ثبـت فاکتورهـای آب در طـول دوره پـرورش، عـدم لـزوم اسـتفاده از هـواده در تراکـم هـاي معمول با 

توجـه بـه ویژگي هـاي لیمنولوژیـك منطقـه؛ کنتـرل جمعیت پالنکتـون ها.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایـج ایـن تحقیـق برای آبزی پروران قزل آال جهت ذخیره سـازی در زمان مناسـب و اسـتفاده بهینه از شـرایط 

محیطـی و پـرورش قزل آال در آب لب شـور مفیـد خواهد بود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
   

استخر خاكی لب شور پرورش ماهی قزل آال
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 
 عنوان: کاهش تلفات در پست الرو میگوي ببري سبز)Penaeus semisulcatus(تغذیه شده با الرو آرتمیا ارومیانای 

   C غنی شده با ویتامین         
یافته منتج از پروژه شماره:  3-0710457000 – 81           مدت اجراي پروژه:  1 سال

مجری مسئول: بیژن مصطفی زاده                                     رتبه علمی :  محقق
   b.mostafazadeh@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در صنعـت آبـزي پـروري مسـئله غـذا و تغذیـه از نکات بسـیار مهـم بوده کـه باید هر تولیـد  کننده بـدان توجه 
خـاص داشـته باشـد. تغذیـه و غـذا در یـك سیسـتم پـرورش میگو از شـاخص تریـن عوامل  تولیـد از مراحـل اولیه 
تـا عرضـه بـه بـازار محسـوب مي شـود که نحـوه مدیریـت مناسـب در امر تغذیه مـي توانـد عامل مهمـي در کمیت 
و کیفیـت  میگـوي تولیـدي بـه شـمار مـی آیـد. با توجـه به همه چیـز خـوار ودن میگـو و عالقه خـاص آن به رژیم 
گوشـتخواري مـي تـوان بـا اعمـال مدیریت  مناسـب تغذیه اي، کلیـه نیازهاي آن را  تامین و رشـد مناسـبي را براي 
میگوهـاي پرورشـي فراهـم نمـود. یکـي از این روشـها مدیریـت تغذیه در طـي دوره الروي پرورش میگو اسـت. تخم 
هـای آرتمیـا پـس از انجـام عمـل تخـم گشـایی بـا تولیـد الرو یـك روزه به طـور مسـتقیم بـراي پسـت الرو میگو، 
بـه عنـوان غـذاي زنـده مغذي، قابل اسـتفاده هسـتند. اسـتفاده ازغذای زنـده بخصـوص الرو آرتمیا در پـرورش الرو 
میگـو بـا رژیـم غذایـي طبیعـي آنها بیشـتر تناسـب دارد. با توجـه به این موضوع که سـخت پوسـتان توانایي سـنتز 
ویتامیـن C را نداشـته و جیـره غذایـي تنهـا منبـع  تامیـن کننده ایـن ویتامین درآنها مي باشـد نقش ایـن ویتامین 
بعنـوان یـك مـاده غذایـي ضـروری دررژیـم غذایـي حائـز اهمیت اسـت که بـه کمك تکنیك غنی سـازی مـي توان 
میـزان ایـن ویتامیـن را درغـذای زنـده جهـت بهبودکیفیـت الرو آبزی مصـرف کننده افزایـش داد. گونه دوجنسـی 
آرتمیـا ارومیانـا و گونـه میگـوي ببـري سـبز بومـی ایران هسـتند. در تحقیـق حاضـر  اسـتفاده از الرو آرتمیای غني 
شـده بـا ویتامیـن C در تغذیـه پسـت الروهـاي میگوي ببري سـبز بررسـي مي شـود تـا بهترین درصد غني سـازی 
بـرای الرو آرتمیـا تعییـن گـردد و نقش آن در افزایش مقاومت پسـت الرو میگـو در برابر عوامل تاثیرگذار و اسـترس 

زا و کاهـش تلفات مشـخص گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
دسـتورالعمل تولیـد  الرو آرتمیـا ارومیانـای غنـی شـده بـا  ویتامیـن C  بـه عنـوان غـذای زنـده در پسـت الرو 

میگـوی ببـری سـبز به شـرح ذیـل می باشـد:
1- تولید الرو آرتمیا:  
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- تخم های آرتمیا ارومیانا در ظروف مخروطی استوانه ای شکل )زوک( به میزان 2 گرم در لیتر در درون آب با 
شوری 1± 33 گرم در لیتر و دمای 28-25 درجه سلسیوس تحت شرایط نوری پیوسته با PH حدود 8/5-8  ومیزان 
اکسیژن باالتر از 2 میلي گرم در لیتر به مدت24 ساعت هوادهی تفریخ می شوند. سپس الروهای آرتمیا توسط الك 

جداسازي و شمارش مي شوند.
  :C 2- تکنیك غني سازي الرو آرتمیا با ویتامین 

آن  از  گرم   2 ابتدا   )selco(ساز غني  حالل  امولسیون  تهیه  برای  ساز:  غنی  حالل  امولسیون  تهیه   -
آسکوربیل  از  آید.  می  بدست  یکنواختي  محلول  شیکر  وتوسط  کرده،  حل  مقطر  آب  معیني  مقدار  با  را 
حالل  امولسیون  به  مکمل  این  از  گرم    0/4 که  مي شود  استفاده   C ویتامین  مکمل  بعنوان   )AP( پالمیتات 
مي شود.                                                                                                                                           نگهداري  فریزر  در  استفاده  زمان  تا  و  شده  تزریق  نیتروژن  گاز  فوق  محلول  روي  بر  می شود.  افزوده  
    -  افزودن محلول غنی ساز به محیط پرورش الرو آرتمیا: دوز مورد نیاز الرو آرتمیا به محلول امولسیون غني ساز، 
برابر با 0/2  گرم به ازاي هر لیتر آب است که با افزودن آن به  محیط پرورش الرو آرتمیا )با شرایط شوري 25 در 
هزار و دماي 26 درجه سلسیوس( غنی سازی انجام می شود. عمل افزودن محلول غني ساز به محیط پرورش آرتمیا 
پس از 12 ساعت تکرار میگردد. غنی سازی الرو آرتمیا به مدت 24 ساعت انجام شده و آماده یرای مصرف پست 

الرو میگو است.   
3- غذادهي به پست الرو میگو: 

لیتر، درجه حرارت 30-28 درجه  )بر اساس شرایط شوري 35 گرم در  - در محیط پرورش پست الرو میگو 
سلسیوس، PH مابین 8/5-7 و هوادهي باالتر از 4 میلي گرم در لیتر( غذادهی هر قطعه پست الرو یك روزه  توسط 
الرو آرتمیای غنی شده به تعداد 20 عدد است. میزان غذادهي روزانه با افزایش تعداد 10عدد به تعداد الروهای آرتمیا 

تعیین می شود. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در بررسی بعمل آمده تعداد تلفات پست الرو میگوي ببري سبز تغذیه شده با الرو آرتمیای 20% غني شده، کاهش 
چشمگیری دارد. با توجه به نقش ویتامین C در افزایش مقاومت و کاهش تلفات در میگوي پرورشي که منجر به بهبود 
کمیت و کیفیت آن میگردد. بنابراین در تانك پرورش پست الرو میگو، این ویتامین با تغذیه از الرو آرتمیای غني شده 
کسب می شود. بطوریکه در مدت دوره پرورش پست الرو میگو در روزهاي 5 الی 7  این مطلب از اهمیت بیشتري 
برخوردار است. توصیه می شود در استخرها و تانك های پرورش میگوي ببري سبز موجود در مناطق گرمسیري بتوان 

با تغذیه از الرو آرتمیای غني سازي شده میزان تلفات میگو را کاهش داده و کمیت وکیفیت آن را بهبود بخشید.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 غني سازي ناپليوس  با محلول غني ساز                                                

انجام عمليات و نمونه برداري
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پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
عنوان : ارزیابی تحمل به شوری الین  های گندم دوروم در استان گلستان

یافته منتج از پروژه شماره:  77017-12-117                      مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: مریم شهبازی                                              رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري: جبار آلت جعفربای 
mshahbazi@abrii.ac.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع :
از  یافته و سطحی معادل 14/5 درصد  ایران توسعه  خاک های شور و قلیایی در مناطق خشك و نیمه خشك 
کل کشور و 30 درصد از اراضی دشت ها و فالت های کم ارتفاع کشور را پوشش می دهد. در استان گلستان، بالغ بر 
350000 هکتار )38 درصد از کل( اراضی استان مبتال به درجات مختلف شوری است که حدود نیمی از آن که 
شوری و قلیائیت آن کم تا متوسط و حداکثر   dS.m-120-15 است، در حال حاضر برای کشاورزی مورد استفاده و 
عمدتاً زیر کشت غالت می باشد. به دلیل وجود امکانات بالقوه تولید گندم دوروم در منطقه گنبد و نیز وجود اراضی 
شور گسترده در این منطقه ارزیابی ارقام گندم دوروم از نظر تحمل به شوری ضرورت می یابد. استفاده از ژنوتیپ های 

متحمل در این مناطق یکی از مهمترین راه های افزایش بهره برداری اقتصادی از این اراضی است.

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این بررسی 60 الین از الین های پیشرفته گندم دوروم برای ارزیابی تحمل به شوری مورد مطالعه قرار گرفت. 
غربال سازی مقدماتی ارقام در سال اول در گلخانه و در شرایط هیدروپونیك و در محیط mM 150 کلرور سدیم در 
4 تکرار انجام شد. حدود 30 % الین ها براساس تولید ماده خشك، سرعت رشد نسبی گیاه، تجمع سدیم و نسبت 
پتاسیم به سدیم در برگ انتخاب شدند. الین های انتخابی در سال های دوم و سوم در دو ایستگاه پتانسیل و شور 

مورد ارزیابی نهایی قرار گرفتند.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
بین عملکرد در خاک شور اراضی گنبد و میزان تحمل به شوری با نسبت پتاسیم به سدیم و میزان سدیم برگ 
اندازه گیری شده در شرایط هیدروپونیك نیز رابطه معنی داری بدست آمد که نشان دهنده دقت انتخاب در غربالگری 
در شرایط هیدروپونیك می باشد. به طورکلی همه الین های مورد بررسی در مقایسه با شاهد گندم نان )رقم تجن( و 
شاهد جو )رقم ترکمن( عملکرد پائین تری در شرایط تنش داشته اند و در آنها میزان تجمع سدیم در برگ  بیشتر و 
نسبت پتاسیم به سدیم کمتر است. در مقایسه با الین  های گندم دوروم مورد بررسی رقم استورک، عملکرد نسبی 
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باالتری داشته است.  
بررسی روابط صفات نشان داد اختالف بهترین و ضعیف  ترین الین  های دوروم عمدتاً مربوط به تعداد خوشه بارور 
در واحد سطح  و طول میانگره پدانکل )اولین میانگره زیر خوشه( بوده است که می تواند در برنامه های اصالحی 

گندم دوروم برای مناطق شور مورد استفاده قرار گیرد. 
آزمایشات مزرعه ای و تفسیر نتایج آن به دلیل غیریکنواختی در زمین های شور در بسیاری موارد دشوار می باشد. 
این  از  انجام غربال سازی مقدماتی ژرم پالسم های متعدد،  برای  این پروژه می توان  نتایج  از  استفاده  با  بدیهی است 

معیارها در مرحله رویشی و در شرایط یکنواخت گلخانه و محیط هیدروپونیك بهره برد.   
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

 عنوان : بررسی اثر تاریخ  های مختلف کاشت بر ریزش گل و غالف و پدیده اختالل در غالف  بندی در تیپ  های 
         مختلف رشد سویا

یافته منتج از پروژه شماره:  80104-29-12-117                 مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: سامیه رئیسی                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: مریم شهبازی 
mshahbazi@abrii.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع :
استان گلستان مهمترین مرکز کشت و تولید دانه روغني سویا در کشور مي  باشد. عارضه اختالل در غالف  بندی 
سویا به صورت کم باردهی یا عدم باردهی، مهمترین عامل تاثیرگذار بر عملکرد دانه سویا و کاهش سطح این محصول 
در سال  های اخیر در این استان به شمار می رود. عارضه اختالل در غالف  بندی سویا برای اولین بار در سال 1364 
در بعضي از مزارع استان گلستان مشاهده شد و شدت آن در سال  هاي توام با تابستان گرم و خشك، بیشتر بود. 
این مزارع تا زمان برداشت به صورت سبز و رویشي باقي  مانده و غالف  ها به صورت مجتمع، نابالغ و سبز روي گیاه 
مشاهده مي  شوند. اختالالتی که در سیستم گل و غالف سویا ایجاد شد سبب عدم باردهی، کم باردهی و به اصطالح 
کشاورزان "علوفه  ای شدن سویا" شده است. عارضه اختالل در غالف بندی سویا به ویژه در کشت دوم سویا در منطقه 
)کشت تابستانی( و با ظهور حاالت مختلفی از جمله رشد علفی، کوتولگی، ریزش شدید گل ها و غالف ها، تشکیل و 
تجمع گل ها و غالف های غیر طبیعی، پیچیدگی ساقه و ضخیم شدن ساقه ها، کوتاه شدن فاصله میانگره ها، سوختگی 
انتهایی، عدم تشکیل دانه در غالف و نظایر آن همراه می باشد. الگوی اپیدمیولوژی این عارضه نامشخص و  جوانه 
سردرگم کننده می باشد به طوری که در بعضی موارد مشاهده می  شود که در یك قطعه از یك مزرعه با مدیریت 
واحد بخش  ها یا نوارهایی از آن دچار عارضه اختالل شده است، که این موضوع دستیابی به علت و چگونگی این امر 

را با مشکل مواجه می  سازد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این  پژوهش، به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت های دیر و حرارت طی دوسال اثر 7 تاریخ کاشت  بهاره 
تا تابستانه )از 20 اردیبهشت تا 7 مرداد( که در منطقه مرسوم می باشد بر سه رقم تجاری سویا )ویلیامز، سحر و 

گرگان3( به ترتیب با تیپ رشد نامحدود، نیمه محدود و محدود مورد بررسی قرار گرفت. 
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
با  یافته  های قابل توجهی و دستاوردهای بسیار مفیدی در رابطه  به  این پروژه منتج  از  اطالعات بدست آمده 
واکنش ارقام سویا به تاریخ کاشت ارقام سویا در استان گلستان شد. شدت واکنش ارقام ویلیامز، سحر و گرگان3 در 
رابطه با تاریخ کاشت به شکل بسیار متفاوتی مشاهده شد. این بررسی نشان داد در سال  هائی که شرایط برای بروز 
عارضه مساعد باشد، رقم گرگان3 حساسیت باالئی به این عارضه خواهد داشت و در کاشت های تابستانه با احتمال 
باالئی به این عارضه دچار خواهد شد. رقم زودرس و رشد نامحدود ویلیامز توانست تاریخ کاشت  های دیرتر از حد 
معمول را تحمل کند. این رقم با توجه به زودرس بودن دارای پتانسیل عملکرد کمتری نسبت به دو رقم دیگر می 
باشد، اما در شرایطی که تنش  های محیطی حادث می  شود پایداری عملکرد این رقم از اهمیت زیادی برخوردار می 
 باشد.  ارقام در تاریخ کاشت  هائی که دچار عارضه اختالل شدند، فقط تا مرحله گلدهی پیش رفته و سپس در حالت 
سبز باقی ماندند. رقم دیررس و رشد محدود گرگان3، از حساسیت باالئی به تاریخ کاشت برخوردار بود. این رقم  و 
رقم سحر در دو تاریخ کاشت 20 اردیبهشت و 3 خرداد توانست عملکرد مناسبی تولید کند، ولی در تاریخ کاشت 
 های بعدی غالف  ها ناکامل و بوته  ها سبز باقی ماندند و وارد مرحله پرشدن دانه و رسیدگی فیزیولوژیك نشدند. به 

طور کلی در تاریخ کاشت های تابستانه و در رقم دیررس و رشد محدود گرگان سه بروز اختالل شدیدتر بود.

توصیه ترویجی:
- کشت سویا در منطقه به موقع صورت گرفته و از کشت دیرهنگام که با گرمای تابستانه برخورد می  کند پرهیز شود.

- از ارقام دیررس و رشد محدود که عملکرد مناسبی در  تاریخ کاشت  های  دیر ندارد و به عارضه اختالل در غالف 
 بندی سویا حساس هستند  مانند رقم گرگان سه، استفاده نشود. 

- در کشت دوم سویا از ارقام زودرس و نامحدود رشد مانند ویلیامز استفاده شود.
 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
عنوان : تعیین آستانه تحمل به شوري ارقام تجاري کلزا

یافته منتج از پروژه شماره: 77067-20-12-117               مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: مریم شهبازی                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري:  علیرضا کیانی 
mshahbazi@abrii.ac.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع :
با توجه به ارزش جهاني روغن کلزا در تغذیه و با توجه به گسترش روزافزون اراضي شور در جهان و کشور ما ایران 
و تحمل نسبي این گیاه در برابر شوري اهمیت آن دو چندان مي گردد. همچنین با توجه به توسعه کشت کلزا در 
استان گلستان و وجود بالغ بر 350 هزار هکتار اراضي شور و قلیا )38% کل اراضي در استان(، تعیین میزان تحمل 
به شوري ارقام و ارزیابي آنها در استان امري ضروري است. در حال حاضر اراضي وسیعي در استان به جهت غیر 
حاصلخیزي و وجود تنشهاي خشکي و شوري همه ساله به کشت غالت اختصاص مي یابد و گیاه کلزا به عنوان یك 
کشت پائیزه مي تواند در تناوب با غالت در این اراضي بصورت مناسبي مورد بهره برداري قرار گیرد. کلزا در استان 

گلستان عمدتاً در شرایط بدون آبیاري کشت مي شود و رقم طالیه و  استقالل ارقام تجاری استان بودند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در این بررسي اثرات تیمارهاي مختلف شوري بر روي دو رقم تجاري کلزا در کرت هاي آزمایشي در شرایط نیمه 
کنترل شده )سیستم شبه الیسیمتری( به منظور تعیین آستانه خسارت شوري  روي کیفیت و کمیت محصول  آنها 
مطالعه شد. این  آزمایش در هفت سطح شوري آب آبیاري 0/7 )آب شهر(،  6، 8، 10، 12، 14 دسي زیمنس بر متر 

و روی  ارقام طالیه و استقالل انجام شده است. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :  
نتایج بدست آمده از این تحقیق در طی دو سال زراعی بر اساس تقسیم بندي ماس و هوفمان )1977(، هر دو رقم 
با داشتن آستانه کاهش عملکرد 4/8 دسی زیمنس بر متر در گروه گیاهان نسبتا متحمل به شوري قرار مي گیرند.  
شیب کاهش عملکرد این ارقام 8/8 و 10/4% به ازاي افزایش هر واحد شوري برآورد شد. علي  رغم کاهش عملکرد، 

میزان روغن بذور هر دو رقم در اثر شوري تغییرات چنداني نداشته است.
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جدول 1- مقايسه گندم و ارقام كلزا از نظر آستانه و درصد كاهش عملكرد در شوري هاي مختلف خاك درصد كاهش عملكرد

آستانهمحصول

درصد کاهش عملکرد

102550

شوري خاك بر حسب دسي زیمنس بر متر

671014گندم
4/۸5/۸7/29/6کلزا رقم استقالل

4/۸5/97/610/5کلزا رقم طالیه

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
 

كرت های آزمايشی كلزا 
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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: سورگوم علوفه  ای پگاه، رقمی مناسب برای کشت در مناطق معتدل، گرم و گرم و خشك کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 2100-12-76316                           مدت اجرا:  
مجری مسئول:  عزیز فومن                                                      رتبه علمی : استادیار پژوهش  

مجریان: علیرضا بهشتي، علي اکبر مختارزاده، سعید نورمحمدي، عبداالمیر راهنما ، هادي  حسن زاده، حسین  
صادقی، فتح اهلل  نادعلي    

a_fouman@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کمبود علوفه  در ایران  ایجاب  مي کند که  از گیاهان  زراعي  با پتانسیل  تولید باال و سازگار با شرایط آب  و هوائي  
ایران  بهره  بیشتري  گرفته  شود. در این  راستا سورگوم  نه  تنها از عملکرد باالئي  برخوردار مي باشد، بلکه  با شرایط اکثر 
مناطق  ایران  بخصوص  مناطق  گرم  و خشك  و معتدل  آن  سازگاري  خوبي  دارد. سورگوم  گیاهي  است  که  به  دو صورت  
ارقام  خالص  و واریته هاي  هیبرید در سطح  جهاني  کشت  و کار مي شود و هر دو روش  در ایران  مد نظر قرار دارد. 
کشت  فقط یك  واریته  در همه  زمین هاي  زیر کشت  سورگوم  علوفه اي  از نظر علمي  و فني  خطراتي  را به  همراه  دارد 
و باعث  نگراني  مي باشد. حتي  اگر یك  رقم  یا هیبرید جدید با پتانسیل  تولید مشابه  واریته  موجود معرفي  شود، نه  تنها 
باعث    سورگوم  علوفه اي  در ایران  خواهد شد، بلکه  خطرات  احتمالي  که  کشت  یك  نوع  ژنوتیپ  را تهدید مي کند از 
بین  خواهدرفت . رقم  پگاه بعلت  خودگشن  بودن  مشکالت  ارقام هیبرید را ندارد و تولید بذر این  رقم  براحتي  توسط 

همه  پیمانکاران  حتي  خود کشاورزان امکان پذیر است .

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه
برای تولید حداکثر عملکرد علوفه سورگوم در مناطق معتدل و گرم و خشك کشور توصیه می  شود از رقم پگاه 
استفاده شود. بهترین  تاریخ  کاشت  سورگوم  علوفه اي  زماني  است  که  درجه  حرارت  خاک  در عمق  4-5 سانتیمتري  
خاک  که  عمق کاشت  بذر سورگوم  نیز مي باشد، به  12 درجه  سلسیوس برسد؛ بنابراین حدود 10 روز بعد از کشت  ذرت  
در هر منطقه ، مناسب ترین  زمان کاشت  سورگوم  مي باشد. بطور کلي  سورگوم  در ایران  یك  گیاه  با کشت  بهاره  محسوب  
مي شود و در قسمتهاي  جنوب  و جنوب شرقي  ایران  مي توان  در اسفند ماه  نیز کشت  کرد. رقم  پگاه در خاک هاي  سبك  
با تراکم  کاشت  208 هزار بوته  در هکتار و با فواصل  8 در60 سانتیمتر )8 سانتی  متر فاصله بذور روی خط و 60 
سانتی  متر فاصله بین خطوط( کشت می  شود و برای کاشت این تراکم به 10 کیلوگرم  بذر در هر هکتار نیاز است. 
این رقم در خاک هاي  سنگین  با تراکم  کاشت 287 هزار بوته  در هکتار و با فواصل  6 در60 سانتیمتر )6 سانتی  متر 
فاصله بذور روی خط و 60 سانتی  متر فاصله بین خطوط( کشت می  شود و برای کاشت این تراکم به 12 کیلوگرم  
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بذر در هر هکتار نیاز است. قوه  نامیه  بذر این  رقم  80% می  باشد. دور آبیاري  بسته  به  نوع  خاک  و شرایط اقلیمي  
7-14 روز یك  بار در نظر گرفته می-شود. براي  جوانه زني  بهتر و سبز یکنواخت  الزم  است  دو آبیاري  اول  و دوم  به  
فاصله  4-5 روز انجام  بگیرد. برداشت  ارقام  جدید بر اساس  ارتفاع  بوته  تنظیم  مي گردد. در شرایط عادي  رقم پگاه در 
ارتفاع  190سانتیمتري  برداشت  مي شود و مدت  زمان  رسیدن  این  رقم  به  ارتفاع  یاد شده  در چین  اول  حدود 70 روز 
پس از زمان  کاشت  و در چین  دوم  55 روز بعد از برداشت  چین  اول می  باشد. برداشت  باید از ارتفاع  حدود 15-10 
سانتیمتري  سطح  زمین انجام  بگیرد تا رشد و پنجه دهي  بعدي  براحتي  میسر گردد. توصیه  می  شود در برداشت  چین  
اول  مطلقاً کف بر نشود مگر در چین آخر. بعد از برداشت  چین  اول  و جمع آوري  علوفه  از سطح  مزرعه  باید بالفاصله  

کود سرک  داده  شده  و آبیاري  گردد.

نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری  یافته در عرصه:
سورگوم رقم پگاه دارای تیپ علوفه ای بوده و جهت مصارف سیلویی، تولید علوفه تازه، چرای مستقیم و تولید 
علوفه خشك مورد استفاده قرار می گیرد. سورگوم پگاه در دو چین قابل برداشت است و طول دوره رویش آن 120 روز 
می  باشد، میانگین عملکرد علوفه ی تر آن 150- 130 تن در هکتار و میانگین عملکرد علوفه خشك آن 30-23/5 تن 
در هکتار است که نسبت  به  رقم  هیبرید رایج  )اسپیدفید( با عملکرد16/02 تن  در هکتار 47% افزایش  نشان  مي دهد. 
گرچه  میانگین  عملکرد علوفه  خشك  رقم  پگاه در مناطق  کرج ، اصفهان ، خرم آباد و شاهرود 40% افزایش  داشته  )23/5 
نسبت  به  17/8 تن  در هکتار( ولي  در متوسط همه مناطق  مورد آزمایش  این  افزایش  18% مي باشد )23/5 نسبت  به  
19/9 تن  در هکتار(. سورگوم علوفه ای پگاه رقمی نیمه  دیررس است و تحمل نسبتاً خوبی به شوری و خشکی داشته 

و در برابر خوابیدگی مقاوم است.

عکس/عکس های شاخص از یافته :
       

       
سورگوم علوفه  ای پگاه، رقمی مناسب برای كشت در مناطق مختلف كشور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: استفاده دو منظوره )علوفه سبز و دانه( از ارقام تریتیکاله و جو    

یافته منتج از پروژه شماره: 80161-12-126                     مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: معرفت قاسمی                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش 

m.ardabil@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
     افزایش عملکرد گیاهان زراعي بخصوص غالت به منظور پاسخ به تقاضاي روزافزون منابع غذایي ضروري مي 
 باشد. بنابراین، طراحي و اجراي سیستم  هاي برخوردار از پایداري و عملکرد باال ضروری است. یکی از اصول عمده 
کشاورزی پایدار ایجاد و نگهداری تنوع است. در این روش کوشش می  شود از حداکثر پتانسیل  های محیط، از طریق 
کشت توأم یا متوالی و یا چند گیاه زراعی و یا علوفه سبز آنها استفاده می شود. در کشور ما استفاده از علوفه سبز 
به منظور تغذیه دام از قدیم مرسوم بوده و هم اکنون در استانهاي مازندران، فارس، اصفهان، اردبیل چراي مستقیم 
بر صرفه  برداشت علوفه سبز عالوه  با دستگاه معمول است.  یا  و  با دست  یا چیدن علوفه  و  گوسفندان در مزرعه 
اقتصادي در برخي از شرایط از جمله حاصلخیزي خاک و کشت ارقام مناسب غالت و اعمال بهترین زمان و شدت 

چرا مي تواند اثرات مثبتي بر عملکرد دانه نیز داشته باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه در استان اردبیل جهت تهیه علوفه برای تامین نیاز دامداری ها از نظر تأمین علوفه دام ها با 
کمبود مواجه هستیم از این رو می توان با کشت جو و یا تریتیکاله و تغذیه سرچر در زمان پنجه دهی و یا بعد از 
آن می  تواند بخشی از نیاز دام ها را تامین و نیز درآمد کشاورزان را افزایش دهد. بمنظور بررسي توان تولید ارقام 
تریتیکاله و جو در تولید علوفه و دانه، آزمایشی  با دو سطح برداشت و عدم برداشت علوفه در کرت هاي اصلي و با 

پنج رقم تریتیکاله و جو)سه رقم تریتیکاله  و دورقم جو( با کشت در 15 مهر انجام شد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
  پس از برداشت علوفه در اسفند ماه، علوفه سبز هر تیمار آزمایشي بالفاصله توزین گردید. بیشترین عملکرد 
تریتیکاله  رقم  سه  بود.  هکتار  در  تن   21.01 سبز  علوفه  عملکرد  متوسط  با  جو صحرا  رقم  به  مربوط  سبز  علوفه 
4116،4108 و Mus "s"/Beta"s"  به ترتیب با متوسط عملکرد علوفه سبز 17.24، 15.79 و 14.1 تن در هکتار  
در یك گروه قرار گرفته و با هم اختالف معني دار نداشتند. رقم جو دشت در طي دو سال آزمایش داراي کمترین 
عملکرد علوفه سبز )12.9 تن در هکتار( بود. چون جو صحرا داراي تیپ رشد بهاره بوده و رشد رویشي اوایل فصل 
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آن زیاد است، عملکرد علوفه سبز بیشتري داشته است. در صورتي که جو دشت داراي تیپ رشد زمستانه بوده و 
حداقل رشد را در زمستان دارد. نتایج بررسی عملکرد دانه نشان داد عملکرد دانه با برداشت علوفه سبز کاهش می 
یابد. میزان این کاهش براي کلیه ارقام تریتیکاله و جو و نیز در دو سال آزمایش حدود 18% بود. با به تاخیر افتادن 
برداشت علوفه سبز در غالت  از مرحله انتهاي پنجه زني تا ظهور آخرین برگ عملکرد علوفه افزایش قابل توجه یافته 

ولي عملکرد نهائی دانه کاهش نشان داد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب  ترین تراکم و آرایش کاشت ذرت سینگل کراس 704  برای تولید دانه و علوفه

یافته منتج از پروژه شماره: 83116-0000-02-120000-056-02     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: علی رضا صابری                                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش 

alireza_sa70@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ذرت یکی از گیاهان باارزش است که تنوع، سازگاری باال و ارزش غذایی فراوانش آن را در ردیف مهم ترین گیاهان 
زراعی جهان قرار داده است. این گیاه قادر است نسبت به آب مصرفی خود باالترین عملکرد را در واحد سطح تولید 
نماید. تعیین تراکم بهینه و الگوی مناسب کاشت برای استفاده مطلوب از نهاده  ها مانند زمین آب نور و مواد غذایی 
نقش مفید و مؤثری دارد و موجب افزایش کمی و کیفی محصول می  شود. با توجه به تأثیر شرایط اقلیمی هر منطقه 
روی میزان تراکم مطلوب بوته ازجمله عوامل مهم برای حصول حداکثر عملکرد دانه در ذرت تعیین تراکم مناسب 
با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه و مشخصات رقم  های مورد کاشت است. به نظر می  رسد توجه به این مهم در 

نزدیك شدن به سقف پتانسیل تولیدی گیاه نقش مؤثری داشته باشد.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
برای دستیابی به بیشترین عملکرد علوفه ذرت سینگل کراس 704  توصیه می  شود کشت به صورت دو ردیفه 
)15 سانتی متر( و با تراکم 95 هزار بوته در هکتار انجام شود. در حالی که برای حصول بیشترین عملکرد دانه توصیه 

می  گردد کشت به صورت دو ردیفه )15 سانتی متر( و با تراکم 75 هزار بوته در هکتار انجام شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
بر اساس نتایج به دست آمده، عملکرد، اجزای عملکرد و دیگر خصوصیات زراعی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 
تحت تأثیر تراکم و آرایش کاشت قرار گرفتند. به طوری که تراکم 75 هزار بوته در هکتار در آرایش کاشت دو ردیفه، 
بیشترین مقدار عملکرد دانه )8/281 تن در هکتار( را تولید کرد و بیشترین عملکرد علوفه )93/31 تن در هکتار( از 

تیمار تراکم 95 هزار بوته در هکتار و آرایش کاشت دو ردیفه )15 سانتی متر( حاصل گردید.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

 

آرايش كاشت دو رديفه در ذرت سينگل كراس 704
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: رقم مناسب سورگوم علوفه  ای برای شرایط آب و هوایی ایرانشهر

یافته منتج از پروژه شماره: 82133-0000-00-120000-112-2         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: خالد میری                                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش 

kh_miri2003@yahoo.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سورگوم در بین غالت از نظر اهمیت در مرتبه پنجم قرار دارد و یك گیاه متحمل به کم آبی و شوری بوده است. 
واریته  های سورگوم علوفه  ای بر اساس طول دوره رشد به چهار گروه زودرس )با طول دوره رشد 50 تا 75 روز( 
متوسط رس )75 تا 100 روز(، متوسط تا دیررس )100 تا 125 روز( و دیررس )125 تا 150 روز( تقسیم می  شوند. 
سورگوم  های هیبرید اخیراً جایگزین واریته  های قدیمی شده  اند که انتخاب یك واریته بر اساس هدف مورد استفاده 
صورت می  گیرد. برخی واریته  ها نظیر جامبو واریته  های دیررس هستند که مدیریت آن  ها راحت  تر بوده و به نظر 
می  رسد که از عملکرد علوفه باالتری برخوردار است. بررسی سازگاری و تعیین بهترین رقم سورگوم علوفه  ای جهت 
توسعه کشت آن در مناطق آب و هوایی مختلف و جایگزین کردن ارقام پر محصول بجای واریته  های قدیمی ضروری 

می  باشد.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
جهت تولید بیشترین میزان علوفه تر و خشك در منطقه ایرانشهر توصیه می  شود سورگوم علوفه  ای رقم اسپیدفید 

کشت شود. گسترش کشت این رقم جهت بهبود تولید علوفه و توسعه دامداری  های منطقه قابل توصیه می  باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج نشان داد رقم اسپیدفید با میانگین عملکرد علوفه تر و خشك به ترتیب 86 و 22/94 تن در هکتار رقم برتر 
بود. بنابراین اسپیدفید بهترین رقم سورگوم علوفه  ای برای کشت در شرایط اقلیمی ایرانشهر می  باشد. همچنین رقم 

اسپیدفید در یزد و شهرکرد نیز به ترتیب با عملکرد علوفه تر 65/54 و 64/58 تن در هکتار بهترین رقم بود.
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: مدیریت مناسب بقایای گندم در کشت تابستانه ذرت 

یافته منتج از پروژه شماره: 79333-12-115                       مدت اجرای پروژه:  4 سال     
مجری مسئول: حمید نجفی نژاد                                           رتبه علمی: استادیار  پژوهش  

hnajafinezhad@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
انجام  برداشت گندم  از  بالفاصله پس  بوده که  استان کرمان  ارزوئیه  منطقه  تابستانه(  ذرت کشت دوم )کشت 
می شود. کشاورزان غالبا برای انجام راحت عملیات خاک ورزی نسبت به جمع آوری بقایای گندم جهت تعلیف دام و یا 
سوزاندن بقایا اقدام می نمایند. اما متوسط ماده آلی خاک منطقه کمتر از 0/5 درصد بوده و به دلیل مدیریت نامناسب 
از  بقایای محصوالت و خاک ورزی های سنگین طی چند دهه گذشته حاصلخیزی خاک کمتر و کمتر شده است. 
طرفی به دلیل دمای باالی محیط در فصل تابستان، تبخیر زیاد رطوبت از سطح خاک و کم آبی بخصوص در زراعت 
تابستانه بازنگری و تغییر شیوه های مرسوم کشاورزی ضروری است. حذف بقایای محصول قبلی از زمین در تناقص 
با کشاورزی پایدار بوده و ادامه روند مذکور تولید پایدار محصوالت کشاورزی را با جالش جدی مواجه ساخته است. 
در شرایط موجود هر اقدامی که بتواند رطوبت خاک را حفظ نموده، تلفات تبخیر از سطح خاک را کاهش دهد و به 
افزایش ماده آلی خاک منجر شود بسیار با اهمیت است. بنابراین مدیریت مناسب بقایای گندم در کشت تابستانه ذرت 

برای بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک و در نهایت پایداری تولید ضرورت دارد. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
جهت افزایش عملکرد دانه ذرت و همچنین بهبود ماده آلی خاک توصیه می  شود بقایای محصول قبلی )گندم( 
حفظ شود و عملیات شخم در بقایای گندم انجام گیرد. در صورتی که مقدار بقایای گندم زیاد بود و انجام عملیات 
خاک ورزی با مشکل مواجه می  شد توصیه می  شود برای تسهیل عملیات خاک ورزی موارد زیر انجام شود: 1- خرد 
کردن بقایای گندم با استفاده از ساقه خرد کن غالت 2- شخم بقایای گندم با استفاده از گاوآهن برگرداندار 3- انجام 
عملیات دیسك  4- تسطیح زمین با استفاده از لولر 5- کود پاشی و دیسك 6- کاشت با استفاده از دستگاه بذر کار 
پنوماتیك. در زمان مصرف کود پایه بایستی عالوه بر مقدار نیتروژن توصیه شده برای رشد گیاه، معادل 1% وزن بقایا 
نیتروژن اضافه به خاک داده شود تا گیاه در اثر فعالیت میکروارگانیزم های تجزیه کننده بقایا دچار زردی و کمبود 

نیتروژن نشود. 
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نتایج و مزایای  حاصل از به کارگیری یافته درعرصه: 
بر اساس نتایج این تحقیق تیمار حفظ بقایای گندم )شخم بقایا در خاک( در مقایسه با تیمار سوزاندن بقایا به 
میزان 1150 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه ذرت را افزایش داد که این افزایش عمدتاً به دلیل حفظ رطوبت خاک 
و کاهش تلفات تبخیر از خاک بود. همچنین تیمار حفظ بقایای گندم در خاک درصد ماده آلی خاک را افزایش داد 
در حالی که سوزاندن بقایا باعث کاهش این صفت مهم شد. با توجه به درجه حرارت باالی محیط در فصل تابستان 
و تبخیر زیاد رطوبت از سطح خاک که بین 30 تا  50 درصد آب قابل استفاده گیاه می باشد، شخم بقایای گندم در 
خاک ضمن افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و کاهش تلفات تبخیر از خاک می تواند اثر تنش خشکی را تعدیل 
نموده و آب قابل استفاده بیشتری را جهت گیاه فراهم نماید. از طرفی تجزیه بقایا در خاک در طوالنی مدت ضمن 

بهبود خصوصیات خاک به افزایش حاصلخیزی خاک منجر خواهد شد. 

عکس/ عکس های شاخص از یافته: 
 

تصوير مزرعه در مرحله اعمال تيمارهای مديريت بقايا
 

مزرعه ذرت كشت شده در تيمار شخم بقايا در خاك 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب  ترین زمان کاشت و چین برداری در تولید بذر شبدر برسیم

یافته منتج از پروژه شماره: 81297-0000-00-120000-120-02        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: خلیل چابك                                                             مرتبه علمي: مربی پژوهش 

khalilchabok5@gmail.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
لگومینوز  خانواده  گیاهان  مهم  ترین  از  خاک  وضعیت  بهبود  باال،  علوفه  تولید  پتانسیل  علت  به  برسیم  شبدر 
محسوب می  شوند و یکی از گونه  های مهم علوفه ای است که به دلیل خصوصیات ویژه  ای چون همزیستی ریشه با 
باکتری  های تثبیت کننده ازت، قابلیت استفاده برای تهیه علوفه تازه، علوفه خشك، سیلو، چراگاه و کود سبز استفاده 
از آن برای کشت دوم به ویژه در شالیزارهای شمال کشور، هزینه کم کشت، قدرت ممانعت از رشد علف  های هرز 
و کاهش تراکم آن به علت چین برداری، ارزش علوفه  ای بسیار باال خوش  خوراک و مقوی و نهایتاً زمستانه بودن 
آن که زمان کمبود علوفه تولید می  شود آن را از سایر گیاهان علوفه  ای متمایز می  سازد. عملکرد نتیجه نهایی تمامی 
واکنش  ها بین عوامل اقلیمی، ژنتیکی و زراعی است. ازآنجاکه نمی  توان تغییر عمده  ای در عوامل اقلیمی ایجاد نمود، 

پیشرفت در به نژادی و به زراعی به نظام  های مستقلی برای بهینه سازی تولید انجامیده است.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
نوبت چین  برداری  بذرگیری حداقل یك  از  قبل  توصیه می  شود که  برسیم  از شبدر  بذر  مناسب  تولید  برای 
)برداشت علوفه( انجام شود. این کار به کنترل علف  های هرز، یکنواختی محصول، بهره مندی از قدرت پنجه زنی، 
ممانعت از وارد شدن خسارت بیماری و سرمازدگی و نهایتاً تهیه بذر از بوته  های جوان تر کمك می کند. از طرف 
دیگر توصیه می  شود که در زمان کاشت شبدر برسیم در پاییز تعجیل شود و همچنین چین-برداری  ها با دوره  های 
زمانی کوتاه  تر انجام گیرد تا امکان دو نوبت برداشت علوفه و چین برداری از شبدر برسیم فراهم شده و چین سوم 
به تولید بذر اختصاص داده شود. الزم به ذکر است که باید برداشت دوم علوفه شبدر تا نیمه دوم اسفند انجام  شده 
باشد تا گلدهی و پر شدن و رسیدن بذر شبدر برسیم به گرما و کمبود رطوبت خاک برخورد نکند. با توجه به مطالب 
ذکر شده الزم است شبدر برسیم در فاصله تاریخ  های 10 تا 25 مهرماه کشت شود و قبل از بذرگیری، الزم است 

چین  برداری علوفه انجام شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
از شبدر برسیم می  توان به عنوان زراعت دومنظوره بهره مند گردید و بخشی از علوفه موردنیاز را از شبدر بذری 
تأمین کرد و یا از شبدر برسیم علوفه  ای پس از یك تا دو نوبت چین برداری، بذر تهیه نمود. تاریخ های کاشت 10 و 
25 مهرماه دارای بیشترین عملکرد بذری بودند و به ترتیب 975 و 960 کیلوگرم بذر در هکتار تولید کردند. با یك بار 
چین برداری در تاریخ های کاشت 10 و 25 مهرماه به ترتیب 15 و 17 تن علوفه سبز در هکتار و 2 و 1/2 تن علوفه 
خشك در هکتار به دست آمد و با دوبار چین برداری در تاریخ های کاشت مذکور به ترتیب 40 و 45 تن علوفه سبز 

و 5/3 و 5/9 تن علوفه خشك در هکتار حاصل شد.
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بهترین رقم و تراکم بوته برای کشت تابستانه ذرت در جیرفت

یافته منتج از پروژه شماره: 81343-0000-00-120000-127-2        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: غالمرضا افشارمنش                                                 رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

g.afshar137@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ذرت یکی از گیاهان با ارزش زراعی می  باشد که با توجه به تنوع و سازگاری باال در ردیف مهم  ترین گیاهان 
زراعی قرار گرفته است و ازآنجایی که مصرف داخلی ذرت در کشور 2/6 میلیون تن در سال است و تولید داخلی 40 
درصد از نیازهای مربوطه را برآورده می  سازد بنابراین توسعه و گسترش این محصول استراتژیك دارای اهمیت است. 
منطقه جیرفت و جهرم یکی از مناطق مستعد کشور برای کشت این محصول می  باشد به طوری که امکان کاشت را 
دوبار در سال امکان پذیر می  سازد. یکی از مهم  ترین فاکتورهای مؤثر بر عملکرد دانه تراکم بوته در واحد سطح می 
 باشد که در مورد ارقام خاص در اقلیم  های متفاوت از نظر درجه حرارت و تشعشع متغیر است. لذا تحقیق در مورد 

رقم مناسب و تراکم بهینه در شرایط مختلف آب و هوایی ضرورت دارد.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
برای تولید باالترین عملکرد دانه در کشت تابستانه ذرت در منطقه جیرفت توصیه می  شود ارقام هیبرید 720 
و 700 کشت شوند. تراکم مطلوب در ذرت رقم 720 معادل 7/5 بوته در متر مربع و در ذرت رقم 700 معادل 8/5 

بوته در مترمربع می  باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
باالترین عملکرد دانه ذرت )18/46 تن در هکتار( از تراکم کاشت 8/5 بوته در متر مربع حاصل شد و این تراکم 
نسبت به سایر تراکم  ها برتری قابل توجهی نشان داد. از طرف دیگر باالترین عملکرد دانه )18/96 تن در هکتار( 
از رقم 720 حاصل شد. از اثر متقابل بین ارقام و تراکم بوته، باالترین عملکردها از رقم هیبرید 720 با تراکم 8/5 
بوته در مترمربع با عملکردی معادل 19/88 تن در هکتار و همچنین رقم 700 کرج با تراکم 8/5 بوته در مترمربع با 

عملکردی معادل 19/51 تن در هکتار به دست آمد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: مناسب ترین تاریخ کاشت ارقام ذرت در کشت زودهنگام در منطقه جیرفت

یافته منتج از پروژه شماره: 81346-0000-00-120000-127-2        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: غالمرضا افشارمنش                                                 رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

g.afshar137@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ذرت یکی از منابع اصلی تأمین غذای انسان، دام و مصارف صنعتی می  باشد منطقه جیرفت و کهنوج دارای اراضی 
مستعد کشت این محصول در جنوب شرقی کشور قرار دارد و امکان کاشت دوبار در سال در این مناطق میسر می 
 باشد. با توجه به اینکه در سال  های اخیر کشت سیب زمینی خارج از فصل در نیمه دوم شهریورماه تا 20 مهرماه و 
برداشت در ماه  های دی و بهمن ماه در سطحی معادل 8 هزار هکتار و متأسفانه اختصاص دادن مجدد زمین به کاشت 
سیب زمینی به صورت فصلی مرسوم شده است. می  توان به کاشت ذرت در تناوب بعد از سیب زمینی خارج از فصل 
به صورت کاشت اول یا زودهنگام بهاره اقدام نمود. با توجه به اینکه تاریخ کاشت تأثیر مهمی بر روی تاریخ ظهور 
گل آذین نر و ماده و گرده افشانی دارد ازلحاظ تعیین تاریخ کاشت مناسب و همچنین هیبرید ذرت مناسب برای این 

فصل از سال ضروری به نظر می  رسد.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
مناسب  ترین رقم از بین ارقام زودرس مورد آزمایش درکشت زودهنگام بهاره برای منطقه جیرفت هیبرید 320 
می  باشد. همچنین مناسب ترین تاریخ کاشت برای ارقام زودرس درکشت زودهنگام بهاره 10 بهمن تا 30 بهمن ماه 
می  باشد. هر سه رقم ذرت دیررس هیبرید 704 تری و کراس 647 و هیبرید 700 کرج مناسب کاشت در منطقه 
جیرفت در کشت زودهنگام بهاره می  باشند و مناسب  ترین تاریخ کاشت برای ارقام دیررس و متوسط رس در کشت 

زودهنگام بهاره 10 بهمن ماه تا 10 اسفندماه می  باشند.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج حاصل از اجرای آزمایش در سال اول حاکی از آن بود که بین ارقام زودرس باالترین عملکرد دانه 5/907 
تن در هکتار از هیبرید 320 به دست آمد. در سال دوم آزمایش باالترین عملکرد دانه ارقام زودرس 12/05 تن در 
هکتار از هیبرید 320 حاصل و نسبت به دو رقم دیگر برتری داشت. همچنین با تأخیر در تاریخ کاشت عملکرد دانه 
کاهش پیدا کرد به طوری که باالترین عملکرد دانه 13/67 تن در هکتار از تاریخ کاشت 10 بهمن ماه بود. نتایج حاصل 
از آزمایش دوم )ارقام دیررس( حاکی از آن است در سال اول باالترین عملکرد دان از هیبرید سینگل کراس 704 به 
میزان 8/48 تن در هکتار نسبت به دو هیبرید دیگر برتری نشان داد. در سال دوم هر سه رقم از نظر آماری در یك 

سطح قرار داشتند اما باالترین عملکرد 16/311 تن در هکتار از هیبرید کرج 700 به دست آمد.
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:  مناسب  ترین الگوی کاشت و تراکم بوته ذرت در جیرفت

یافته منتج از پروژه شماره: 82260-0000-00-120000-127-2        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: غالمرضا افشارمنش                                                 رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

g.afshar137@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ذرت یکی از منابع اصلی تأمین غذای انسان، دام و طیور می  باشد. در ایران ذرت مهم ترین منبع تأمین انرژی 
در تغذیه طیور است که حدود 65-70 درصد ترکیب دان مرغ را تشکیل می  دهد. منطقه جیرفت و کهنوج که در 
جنوب شرقی قرار دارد دارای اراضی مستعد برای کشت این محصول است که با توجه به شرایط اقلیمی این منطقه 
امکان دوبار کاشت در سال میسر می  باشد. در حال حاضر حدود 12 هزار هکتار از اراضی این دو منطقه به کشت 
ذرت اختصاص داده شده است. افزایش عملکرد ذرت برای رسیدن به خودکفایی مستلزم تحقیقات فراوان در زمینه 
به نژادی و به زراعی است. کسب اطالعات الزم جهت مدیریت کارآمدتر مزارع ذرت و ارزیابی الگوهای کاشت و تراکم 

بوته و افزایش کارایی مصرف آب از مهم  ترین اولویت ها می  باشد.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
برای دستیابی به حداکثر عملکرد دانه ذرت در منطقه جیرفت توصیه می  شود کاشت ذرت با تراکم 85 هزار بوته 

در هکتار و با الگوی کاشت یك ردیفه و فاصله ردیف 70 سانتی متری انجام شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با کاهش فاصله بین ردیف  های کاشت عملکرد ذرت افزایش پیدا کرد، کاشت یك ردیفه معمولی بر کاشت دو 
ردیفه و حذف یك درمیان فاروها برتری داشت. با افزایش تراکم بوته عملکرد دانه ذرت افزایش پیدا کرد به طوری که 
باالترین عملکرد از تراکم 85 هزار بوته در هکتار یعنی 13/87 تن در هکتار به دست آمد. با توجه به اثر متقابل بین 
سه فاکتور فاصله ردیف، الگوی کاشت و تراکم بوته باالترین عملکرد دانه 16/08 تن در هکتار از تیمار فاصله ردیف 

70 سانتی متر با الگوی کاشت معمولی و تراکم 85 هزار بوته در هکتار به دست آمد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: افزایش تولید علوفه با استفاده از کشت مخلوط یونجه و شبدر قرمز

یافته منتج از پروژه شماره: 79111-12-11-108                   مدت اجراي پروژه: سه سال
مجری مسئول: سید جلیل نوربخشیان                                   رتبه علمي: استادیار  پژوهش 

مجریان: سیامك روشندل 
 jnoorbakhshian@yahoo.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشت مخلوط گیاهان زراعی یکی از الگوهای افزایش تولید و استفاده بهتر از عوامل تولید محسوب می شود. 
استفاده بهتر از شرایط محیطی از قبیل نور، آب، عناصر غذایی، گسترش ریشه در اعماق مختلف خاک، پوشش کافی 
مزرعه و کاهش خسارت آفات و بیماری ها و علف های هرز از مزایای کشت مخلوط گیاهان زراعی با یکدیگر می 
باشد. در بین گیاهان زراعی کشت مخلوط گیاهان علوفه ای به دلیل برداشت کل اندام هوایی بیشتر مد نظر است. 
علوفه حاصل از کشت مخلوط گیاهان زراعی می تواند صرف چرای مستقیم، برداشت علوفه تر و خشك و تهیه علوفه 
سیلویی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اهمیت کشت مخلوط گیاهان علوفه ای، پروژه ای سه ساله با استفاده از 
نسبت های مختلف کشت مخلوط یونجه و شبدر قرمز در منطقه شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن 
بود که درکشت مخلوط 80 درصد بذریونجه با 20 درصد بذر شبدر قرمز بیشترین عملکرد علوفه بدست آمد. این 

موضوع به ویژه در سال اول و دوم پس از کاشت بسیار شاخص بود.

دستورالعمل به   کارگیري یافته در عرصه:
جهت افزایش تولید علوفه توصیه می  شود کشت مخلوط یونجه و شبدر قرمز انجام شود. بدین منظور الزم است 
پس از آماده سازی بستر کاشت مطابق با نیاز یونجه، مبادرت به کاشت مخلوط مورد نظر از بذر یونجه و شبدر قرمز 
با دستگاه خطی کار یا دستگاه کمبینات کرد. بهترین نسبت مخلوط یونجه با شبدر قرمز، نسبت 80 درصد یونجه + 
20 درصد شبدر قرمز است. برای رسیدن به این ترکیب توصیه شده است که 24 کیلوگرم بذر یونجه با 4 کیلوگرم 
بذر شبدر قرمز مخلوط شده و با دستگاه کشت شود. الزم به ذکر است که میزان بذر الزم برای تك کشتی یونجه 
30 کیلوگرم در هکتار و میزان بذر الزم برای تك کشتی شبدر قرمز 20 کیلوگرم در هکتار می  باشد. زمان کاشت 
مخلوط یونجه و شبدر قرمز در مناطق سرد بهتر است در دهه اول شهریور ماه باشد تا گیاهچه  ها بتوانند به حد کافی 

رشد کنند. 
 



250

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مزایای استفاده از این یافته: الف( برداشت علوفه تر و خشك بیشتری در  کشت مخلوط نسبت به تك کشتی 
یونجه حاصل می شود. ب( در چین اول خسارت سرخرطومی یونجه کاهش می یابد و سبب افزایش تولید علوفه 
در این چین می گردد. ج( با توجه به کاهش خسارت سرخرطومی، کشت مخلوط یونجه و شبدر قرمز باعث افزایش 

کیفیت علوفه باالخص در چین اول می  شود. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 كشت مخلوط يونجه و شبدر قرمز
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: بهترین فاصله کشت و مناسب ترین میزان بذر جهت کاشت یونجه در منطقه بم

یافته منتج از پروژه شماره: 79332-12-127                                مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمد اسعدی                                                      رتبه علمي: محقق  

    asadi8881@yahoo.com: آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نقش گیاهان علوفه اي در تعلیف دام و در نتیجه تأمین نیاز انسان به فرآورده هاي دامي از اهمیت غیر قابل انکاري 
برخوردار است. شهرستان بم با  تولید متوسط روزانه 90/000 لیتر شیر نیاز به منبع تأمین علوفه مناسـب جـهــت 
برآورده کردن نیاز دامهاي منطقه دارد که در حال حاضر سطح زیر کشت یونجه در این شهرستان حدود 13000 
هکتار مي باشد بـراي کـاشت یونجه در منطقه از مقدار بذر متفاوتي استفاده مي شود و عقیده بر آن است که هر چه 
میزان بذر زیادتر باشد عملکرد علوفه بیشتر خواهد بـود که با توجه به قیمت بذر یونجه که هر کیلو 1500 - 1200 
تومان است و استفادهاز بذر به میزان زیاد نه تنها سبب اتالف بذر و همچنین هزینـه هاي زیادي را براي زارع در بر 
دارد. بلکه تراکم هاي باال سبب رقابت در نور و مواد غذایي شده و در نتیجه باعث تولید ساقه هاي نازک و کاهش 

عملکرد می گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای این که مزرعه یونجه بتواند حداقل به مدت پنج سال، عملکرد مطلوبی داشته باشد، الزم است از بذر بوجاری 
شده و فاقد علف هرز جهت کشت استفاده شود. برای تولید حداکثر عملکرد علوفه یونجه در بم توصیه شده است که 

فاصله خطوط کشت 40 سانتي متر و میزان بذر کشت شده 25 کیلوگرم در هکتار باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
باالترین عملکرد علوفه یونجه و حداقل تهاجم علف  های هرز در فاصله 40 سانتی  متری خطوط کشت و همچنین 
مقدار 25 کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار به دست آمد. این در حالی است که میزان بذر مصرفی کشاورزان منطقه 
حدود 45-50 کیلوگرم در هکتار می  باشد و به علت آلودگی بذر آن  ها به علف  های هرز، عملکرد علوفه تولیدی به 

شدت کاهش می  یابد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

  

فاصله 40 سانتی  متری بین خطوط کشت در زراعت یونجه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
 عنوان: مناسبترین رقم سورگوم علوفه ای  جهت کشت در بلوچستان

یافته منتج از پروژه شماره: 13482-12-112                                مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: خالد میری                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

kh_miri2003@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سورگوم از گیاهان مهم خانواده غالت است که به دلیل مقاومت آن به خشکی به شتر گیاهان زراعی معروف است. 
از محصوالتی است که از سالیان قدیم در بلوچستان بخصوص در منطقه دشتیاری بصورت دیم و آبی کشت می شود. 
در صورت  بارندگی های مناسب سطح زیر کشت آن در منطقه به بالغ بر 60 هزار هکتار نیز می رسد که عمدتاً به 
صورت مخلوط با ماش کشت می گردد. رقم مورد کشت در منطقه هر چند که از سازگاری مطلوبی برخوردار است اما 
به دلیل داشتن ارتفاع پایین و سطح برگ کمتر نسبت به ارقام اصالح شده عملکرد مناسبی ندارد و بدبهی است که 
دستیابی به رقم مناسب نقش مهمی در افزایش عملکرد علوفه محصول و در نتیجه افزایش تولید در منطقه و تبعات 

مثبت آن خواهد داشت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تولید حداکثر عملکرد علوفه سورگوم در بلوچستان توصیه می  شود رقم اسپیدفید جایگزین توده  های محلی شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با جایگزین نمودن رقم اسپبدفید به جای رقم سورگم علوفه ای محلی با توجه به ارتفاع بیشتر و تعداد چین بیشتر 
عملکرد محصول تا حد قابل مالحظه ای  افزایش می یابد. با این کار عالوه بر ایجاد درآمد و اشتغال زایی در میزان 

آب مصرفی نیز صرفه جویی خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: مناسبترین ارقام سورگوم دانه ای  جهت کشت در سیستان و بلوچستان

یافته منتج از پروژه شماره: 83205-0000-02-120000-100-0       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: خالد میری                                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجری: موسی فرزانجو
kh_miri2003@yahoo.vom :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سورگوم در بین غالت از نظر اهمیت در مرتبه پنجم قرار دارد و یك گیاه متحمل به کم آبي و شوري بوده و بعنوان 
شتر گیاهان معرفي شده است.  خصوصیات مرفولوژیکي و فیزیولوژیکي خاص این نبات موجب شده است که بعنوان 
یك گیاه شاخص مقاوم به خشکي و تولید عملکرد مناسب و اقتصادي در شرایط سخت معرفي شود،  بطوریکه به نحو 
بهتري آب را از خاک جذب کرده و به سختي آب را به اتمسفر باز مي گرداند(. تولید دانه سورگوم در مناطق کم آب و 
شور مي تواند جایگزین سایر غالت در تغذیه دام، طیور و حتي انسان باشد. از محصوالتی است که از سالیان قدیم در 
بلوچستان بخصوص در منطقه دشتیاری بصورت دیم و آبی کشت می شود. در صورت  بارندگی های مناسب سطح زیر 
کشت آن در منطقه به بالغ بر 60 هزار هکتار نیز می رسد که عمدتاً به صورت مخلوط با ماش کشت می گردد. رقم 
مورد کشت در منطقه هر چند که از سازگاری و عملکرد مطلوبی برخوردار است ، اما به دلیل به اما عدم یکنواختی فرم 
خوشه، برداشت مکانیزه آن با محدودیت مواجه است. لذا این پروژه به منظور تعیین مناسبترین رقم / ارقام سورگوم 

دانه ای متناسب با کشت سنتی و مکانیزه در راستای افزایش تولید این محصول انجام گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تولید حداکثر عملکرد دانه سورگوم و افزایش امکان کشت مکانیزه توصیه می  شود در بلوچستان ارقام کیمیا و 

سپیده و در سیستان رقم سپیده جایگزین توده  های محلی شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کشت ارقام کیمیا و سپیده در بلوچستان و رقم سپیده در سیستان به جای توده  های محلی سورگوم سبب توسعه 

کشت مکانیزه سورگوم دانه ای، افزایش عملکرد، بهبود درآمدزایی و صرفه جویی در آب مصرفی می  شود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كشت ارقام اصالح شده سورگوم دانه  ای در سيستان و بلوچستان
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: کاربرد سیستم آبیاري تیپ در کلزا 

یافته منتج از پروژه شماره :84015-122203-100-3                    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حبیب اله مظاهری لقب                                             رتبه علمي: محقق

مجریان: علی قدمی فیروز آبادی، سید محسن سیدان، حمیدرضا خادم حمزه و ملیحه همایونی فر
hbb_mazaheri@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
آب مهمترین عامل محدود کننده کشاورزی در سطح جهان و بویژه در ایران است. در سالیان اخیر با کاهش 
میزان بارندگیها و افت سطح ایستابی چاه های آب در بسیاری از دشتهای استان همدان و سایر استانهای کشور 
معضل کمبود آب بسیار جدی تر شده است و از این رو ضرورت استفاده بهینه از منابع آبی محدود و همچنین افزایش 
راندمان آبیاری در مزارع به شدت احساس می شود. از اولین روشهای افزایش راندمان آبیاری استفاده از سیستمهای 
آبیاری تحت فشار و بویژه سیستم آبیاری تیپ می باشد که می تواند تلفات آب را به حداقل رسانده و کارآیی مصرف 

آب را تا حدود بسیار زیادی افزایش دهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به کاهش میزان آب مصرفی در روش قطره ای نسبت به روش شیاری )کاهش 53 درصدی مصرف آب( 
و افزایش کارایی مصرف آب در روش قطره ای، استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در زراعت کلزا کامال قابل توصیه 

می باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با استفاده از سیستم تیپ یا قطره ای میزان آب مصرفی در حدود 53 درصد نسبت به روش شیاری یا نشتی 

کاهش یافته و کارایی مصرف آب نیز در حدود دو برابر افزایش می یابد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مزرعه كلزا با آبياری تيپ
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: کشت تاخیری ارقام کلزا در منطقه مغان

یافته منتج از پروژه شماره:   84075-13-12-035-2             مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول:صابر سیف امیری                                          رتبه علمي:  مربی پژوهش

saber.seifamiri@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع 
کلزا به لحاظ دارا بودن بیش از 40 درصد روغن در دانه، داشتن کنجاله مناسب، همچنین داشتن ارقام و تیپ 
های مختلف رشدی )بهاره و زمستانه(، نیاز آبی کمتر )کشت در فصل پاییز و استفاده از بارندگی های فصول پاییز 
و زمستان(، دارا بودن ریشه های عمیق و تاثیر در اصالح ساختمان خاک، می تواند نقش اساسی و مهم در پایداری 
محصوالت و تولید روغن در کشور داشته باشد. در دشت مغان بعلت رایج بودن کشت دوم )کشت تابستانه(، برخی 
سالها بعلت شرایط آب و هوایی خاص برداشت محصوالت تابستانه به تعویق می افتد و امکان تهیه بموقع زمین مهیا 
نمی شود. در چنین وضعیتی زراعت کلزا در پاییز با مشکل مواجه می گردد که  نتیجه آن نیز کاهش سطح زیر 
کشت کلزا می باشد. برای این منظور کشت تاخیری یا کشت زمستانه می تواند الگوی خوبی برای کشاورزان  منطقه 

مغان باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای کشت زمستانه کلزا مناسب ترین زمان کشت برای حصول عملکرد مطلوب از نیمه بهمن ماه تا نیمه اسفند 
 ماه می باشد. همچنین ارقام و تیپ های رشدی بهاره برای این منظور مناسب اند و کشاورزان می توانند از ارقام

 بهاره ای همچون هایوال 401، هایوال 308، اپشین -500، آر جی اس 003 استفاده نمایند.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 توسعه سطح زیر کشت کلزا، افزایش درامد زارعین منطقه، پایداری در تولید محصوالت زراعی منطقه از جمله 

مزایای این یافته تحقیقاتی می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: تاریخ کاشت مناسب ارقام کلزا در مناطق سرد استان اردبیل 

یافته منتج از پروژه شماره: 84074-12-035-2                             مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول: صابر سیف امیری                                                 رتبه علمي: مربی پژوهش

saber.seifamiri@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تاریخ کاشت از مسایل مهم اگرونومیکی موثر درعملکرد گیاهان زراعی بویژه کلزا می باشد. این فاکتور بویژه در 
مناطق و نواحی سردی مثل استان اردبیل که تحت تاثیر دماهای پایین قرار می گیرد، مهم می باشد. تعیین تاریخ 
 و تقویم کاشت در ارقام کلزا برای رشد بهینه و مطلوب که پیشنیاز ضروری برای رسیدن به عملکرد مطلوب آن 
می باشد، ضروری است.  چرا که گریز از مواجهه مراحل فنولوژیك رشد با انواع تنش ها نظیر سرما و  همچنین تامین 
نیاز گیاهان از لحاظ دمای پایه برای شروع رشد و رسیدن به یك مرحله مقاومت و تحمل در برابر شرایط نامساعد 
محیطی ضرورت دارد. این فاکتور همچنین از عوامل مهم مورد نظر برای جنبه های کمی و کیفی محصول می باشد. 
با دارا بودن حدود 45-40 درصد روغن می تواند نقش مهمی در تولید روغن در کشور داشته باشد حصول  کلزا 
عملکرد باال  با رعایت عوامل زراعی نظیر تاریخ کاشت می تواند به توسعه و ترویج هر چه بیشتر این دانه روغنی منتج 

گردد و در نهایت به درامد کشاورزان و معیشت انها کمك نماید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای مناطق سردی مثل منطقه مشکین شهر بعلت دارا بودن شرایط سردسیری تاریخ کاشت از اهم موارد و عوامل 
زراعی می باشد. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش قبل از اتمام شهریور ماه بایستی عملیات کاشت کلزا در منطقه 
مشکین شهر و مناطق مشابه آب و هوایی پایان یافته و مزارع آبیاری شوند. کشت دیر هنگام به عبارت دیگر کشت 
کرپه در این مناطق باعث آسیب جدی سرما در اوایل دوره رشد، همچنین خسارات پرندگان و کك چغندر قند که 
از آفات پلی فاژ می باشد، می گردد. بنابر این برای حصول عملکرد باال ضروری است کشت در مناطق سرد بموقع و 

حتی زودتر انجام گیرد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با رعایت زمان کاشت و ارقام سازگار )زمستانه( در کلزا و در مناطق سردی چون مشکین شهر می توان به عملکرد 
باال دست یافت و از این طریق درامد کشاورزان افزایش یابد. بدنبال آن توسعه و ترویج کشت کلزا و در نهایت تولید 

روغن در کشور افزایش یافته و نیل به خودکفایی عملی می گردد. 
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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: دور مناسب آبیاري در تولید بذر چغندرقند در منطقه اردبیل 
یافته منتج از پروژه شماره:  006-80-126                       مدت اجراي پروژه: 3سال و6 ماه 

مجری مسئول: سعید صادق زاده حمایتی                       رتبه علمی: استادیارپژوهش  
 s_s_hemayati@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عموماً چغندرقند بذری به دلیل برخورداری از رفتار رشد نامحدود، به عنوان یك گیاه متحمل به خشکی شناخته 
بذری  بوته های  رشد  آب طی فصل  بذر چغندرقند، مصرف  تولیدکننده  نیز، کشاورزان  اردبیل  منطقه  در  می شود. 
بذری چغندرقند )حدفاصل  بوته های  زایشی  این درحالی است که مراحل رشد  نوبت می کنند.  به 3-4  را محدود 
ساقه روی تا رسیدگی بذر( همواره نسبت به میزان رطوبت قابل دسترس خاک حساسیت نشان می دهند. بنابراین، 
ارایه راه کار مناسب آبیاری در مزارع تولید بذر چغندرقند با هدف بهبود عملکرد کمی و کیفی محصول مورد نظر این 

مطالعه بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
به منظور استحصال بیشترین عملکرد بذر استاندارد )قادر به جوانه زني( توصیه می شود که پنج مرحله آبیاري 
از کاشت تا رسیدگی بذر با فاصله 70 میلي متر تبخیر از تشتك تبخیر )حدود پنج هزار مترمکعب در هکتار( انجام 
شود. در این حالت عملکرد حدود 35 درصد بیش  از تیمار شاهد )سه مرحله آبیاری( بود. عامل مهم و تأثیرگذار بر 
کیفیت بذر چغندرقند مقدار بارندگي طی فصل رشد است. نتایج این مطالعه نشان داد که در حدفاصل 130-160 
میلی متر بارش طی فصل رشد، به ازای هر ده میلی متر افزایش بارش، دو درصد از پوکی بذر کاسته شده و پنج درصد 

بر قوه نامیه مکانیکی آن افزوده می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 با انجام پنج مرحله آبیاری در طول فصل رشد چغندر بذری در مقایسه با سه مرحله ای که در منطقه انجام 
می شود عملکرد بذر استاندارد )قادر به جوانه زني( در حدود 35 درصد افزایش می یابد. به همین نسبت درآمد کشاورز 

نیز افزایش می یابد. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: نحوه کنترل علف هاي هرز چغندرقند در روش تهیه کامل بستر بذر در پاییز 

یافته منتج از پروژه شماره:071-82-11-13-107               مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه 
مجری مسئول: محمد عبداللهیان نوقابي                          رتبه علمی: استادپژوهش 

anoghabi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آماده سازي بستر بذر چغندرقند بهاره به  طور کامل در پاییز )بستر بذر کهنه(، یکی از راه کارهای کاشت در اولین 
فرصت ممکن، کاهش مصرف آب و استفاده بهینه از پتانسیل هر منطقه است. از آنجایی که در سیستم تهیه بستر 
بذر در پاییز و کاشت چغندرقند در اولین فرصت ممکن در بهار یا اواخر زمستان، مشکل اصلي وجود علف هاي هرز 
امکان کاشت  تا  بهترین روش شیمیایي کنترل شوند  به  ابتدا علف هاي هرز زمستانه  دارد  زمستانه است؛ ضرورت 

چغندرقند در اولین فرصت ممکن در بهار فراهم شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در این روش براي از بین بردن علف هاي هرزي که ممکن است در هنگام کاشت بذر چغندرقند در مزرعه وجود 
داشته باشند، مي توان از علفکش هاي غیرانتخابي استفاده کرد. در بین علفکش هاي غیرانتخابي موجود، دو علفکش 
گلیفوسیت )راندآپ( و پاراکوآت )گراماکسون( به علت سمیت نسبتاً مناسب و عدم وجود بقایا در خاک، از جمله 
علفکش هاي مناسبي هستند که مي توان بالفاصله و یا با فاصله کوتاهي پس از کاربرد، نسبت به کشت مستقیم بذر 

چغندقند اقدام کرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
در روش تهیه بستر بذر در پاییز، به جهت به حداقل رسیدن جابجایي خاک در فصل بهار، تحریك بذور بانك بذر 
بسیار کم مي شود که این امر خود موجب کاهش میزان جوانه زني علف هاي هرز بهاره در طول فصل رشد چغندرقند 
مي شود. همچنین پس از کاربرد علفکش هاي عمومي، با تشکیل پوششي از علف هاي هرز خشك شده بر روي خاک، تا 
حدود زیادي جوانه زني علف هاي هرز کاهش مي یابد. وجود بقایای علف هاي هرز خشك شده بر روي خاک، همچنین 
موجب کاهش تبخیر آب و در نتیجه حفظ رطوبت خاک، جلوگیری از سله بستن بستر بذر و کاهش فرسایش خاک 

می شود. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 

    شكل )1( پوشش علف های هرز زمستانه در بستر بذر         
       تهيه شده در پاييز برای كاشت چغندرقند در بهار                          

                                                                                        
                                                                                                                                   

      
                                                                                  

     

                                                                                         

شكل )3( نحوه استقراربوته های چغندرقند در بين بقايای
خشك شده علف های هرز زمستانه در روش

تهيه بستر بذر در پاييز 

 

شكل )2( خشك شدن پوشش علف های هرز زمستانه 
در اثر كاربرد پاراكوآت به ميزان دو ليتر در هكتار از مادة 

تجارتيبه همراه سيتوگيت به ميزان 25 سي سي در 100 ليتر 
محلول سمپاشي )باال( و كاربرد گليفوسيت به ميزان دو ليتر 
در  هكتار از مادة تجارتي به همراه سيتوگيت به ميزان25 

سي سي در 100 ليتر محلول سمپاشي )پايين(  



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

265

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان:کاهش خسارت بیماري کرلي تاپ با ضدعفونی بذر و کاشت زود هنگام چغندرقند  

009-80-13-113           مدت اجراي پروژه:2 سال  یافته منتج از پروژه شماره: 
غالمرضا اشرف  منصوري                                  رتبه علمی: مربی پژوهش  مجری مسئول: 

مجریان: سعید دارابی و محمد تقی زاده 
 s.darabi@areeo.ac.ir   :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در  مي آورد.  وارد  محصول  این  به  را  زیادي  خسارت  تاپ(  )کرلي  چغندرقند  بوته  پیچیدگي  ویروسی  بیماري 
آلودگي شدید مزارع که بالغ بر 80 درصد بوته ها آلوده شده باشند، کاهش وزن ریشه تا حدود 40% محصول برآورد 
شده است. بیشترین خسارت این بیماری بر عملکرد ریشه است. فزون بر استفاده از ارقام مقاوم، یکي از روش هاي 
در  مي باشد. همچنین  کاشت  بهینه  تاریخ  مانند  به زراعي  روش هاي  از  استفاده  بیماري،  این  از خسارت  جلوگیري 

مواردی استفاده از حشره کش های سیستمیك جهت کاهش جمعیت زنجرک ناقل بیماری توصیه شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در  ممکن  زمان  اولین  در  مشابه  مناطق  و  فارس  های  استان  در  کرلی تاپ  بیماری  کاهش خسارت  منظور  به 
اسفندماه بذر رقم مقاوم که با حشره کش ایمیداکلوپراید و یا سموم مشابه ضدعفونی شده باشد، کشت شود. پس 
با حشره کش سیستمیك حداقل یکبار توصیه  بیماری، سم پاشی مزرعه  ناقل  از مشاهده نخستین فعالیت زنجرک 
می شود. تاریخ کاشت زود هنگام، رقم مقاوم، ضدعفونی بذر، سموم مناسب و سم پاشی توانست کاهش آلودگی به 

کرلی تاپ و افزایش عملکرد ریشه و عملکرد شکر سفید را بدنبال داشته باشد.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
سمپاشی و استفاده از رقم مقاوم بیشترین تاثیر را بر کنترل بیماری داشتند و آلودگی به بیماری را به  ترتیب 
55 و 38 کاهش دادند. تاریخ کاشت زودتر سبب افزایش بیش از دو برابری عملکرد ریشه و عملکرد شکر سفید شد. 
نیمه  به کشاورزان کاشت رقم مقاوم در  اقتصادی  به عملکرد  بیماری کرلي تاپ و دستیابی  بنابراین، جهت کنترل 

اسفند توصیه می شود.
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عکس/ عکس های شاخص از یافته: 

شكل )2( زنجره در حال تغذيه از برگ چغندرقند           شكل )1( نحوه خسارت كرلی تاپ بر روی بوته چغندرقند      
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند

عنوان:کاهش مصرف آب در زراعت چغندرقند از طریق بهره گیری از رژیم رطوبتی 
مدت اجراي پروژه:2 سال        107-13-7803-81004 یافته منتج از پروژه شماره: 

مجری مسئول:داریوش طالقانی                                                     رتبه علمی: دانشیار پژوهش 
d.taleghani@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آب مهم ترین عامل محدود کننده کشاورزی کشور است. چغندرقند یك زراعت آبی بوده و با توجه به دوره رشد 
آن در بهار و تابستان، مصرف آب زیادی دارد. در حال حاضر بیشترین سطح زیر کشت چغندرقند به صورت سطحی 
آبیاری می شود. تغییر و اصالح در دور آبیاری و یا کاهش آب مصرفی در هر نوبت آبیاری باعث صرفه جویی در 
مقدار آب خواهد شد. در شرایط کنونی دور آبیاری بر اساس روز و براساس عرف محلی برای هر محصول و از جمله 
چغندرقند تعیین می شود. اشکال اساسی چنین مدیریتی، عدم توجه به وضعیت رطوبت خاک در هنگام آبیاری 
است. به عبارت دیگر مصرف آب در طول دوره رشد بدون توجه به شرایط رطوبتی خاک انجام شده و در این شرایط 

آب بیشتری مصرف خواهد شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
براساس تجربه و طبق عرف محلی معموالً دور آبیاری براساس روز و معموالً هر ده تا دوازده روز انجام می شود. 
در حالی که می توان در منطقه کرج و مناطق مشابه از نظر اقلیمی و نوع خاک )رسی- لومی( دور آبیاری را افزایش 
داد. به عبارت دیگر می توان دور آبیاری را بر اساس تخلیه 75% رطوبت قابل استفاده در خاک تنظیم کرد، بدون 
اینکه کاهش قابل مالحظه ای در عملکرد محصول اتفاق بیافتد. در این حالت دور آبیاری در طول فصل رشد متغیر 
خواهد بود. به طور مثال در ابتدای دوره رشد دور آبیاری طوالنی تر، در اواسط فصل رشد کوتاه تر و در انتهای فصل 
رشد مجدداً طوالنی تر می باشد. چنانچه مراحل رشد چغندرقند در طول فصل رشد به چهار مرحله تقسیم شود، این 
گیاه در مراحل یك و سه حساس تر و در مراحل دو و چهار به تنش کمبود آب مقاوم تر می باشد. با ملحوظ داشتن 
این مطالب می توان به سادگی در سیستم آبیاری نشتی )روش غالب کشور در تولید چغندرقند( نسبت به برنامه 
ریزی مناسب در آبیاری اقدام نمود. نتایج این تحقیق نشان داد که می توان معموالً از دورهای آبیاری طوالنی تری 

برای تولید چغندرقند نسبت به عرف محلی استفاده نمود، بدون آنکه کاهش زیادی به عملکرد محصول وارد شود.
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با مبنا قراردادن تخلیه 75 درصد رطوبت قابل استفاده در خاک برای شروع آبیاری، به مقدار قابل توجهی در 
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مصرف آب صرفه جویی می شود. در عرف محلی آبیاری چغندرقند تقریباً در معادل 50% تخلیه رطوبتی خاک انجام 
می شود که در طول فصل رشد معادل  حدود 15 تا 17 نوبت آبیاری می شود. در حالیکه با جایگزینی 75% تخلیه 
رطوبت قابل استفاده، می توان تعداد دفعات آبیاری را به حدود 10 تا 12 نوبت کاهش داد. در این حالت مصرف آب 
 در زراعت چغندرقند حدود 20%  کاهش می یابد. با کم شدن مصرف آب اگرچه مقداری از عملکرد ریشه کاسته

 می شود ولی با توجه به افزایش درصد قند، محصول شکر تولید شده در واحد سطح تغییری پیدا نمی کند.
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موسسه تحقیقات برنج کشور   
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات برنج کشور

عنوان: کاشت بدون عملیات خاکورزی کلزا در اراضی شالیزار
یافته منتج از پروژه شماره:. 038-80-18-100                                مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: مرتضی نصیری                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجری: علی نقی فرحمند بندری
M_nasiri1@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشت کلزا در زمین شالیزار عالوه بر تولید روغن و پروتئین درآمد زارعین را افزایش داده و باعث رشد اقتصادي 
جامعه و کشاورزان خواهد شد. تاریخ کاشت یکي از مهمترین فاکتورهای موثر در رشد و عملکرد کلزا مي باشد. کشت 
کلزا بدون عملیات خاک ورزي در اراضي شالیزاري یکي از عوامل مهم در کشت بموقع و آسان و همچنین کاهش 
هزینه تولید است. براي دستیابي به میزان عملکرد مطلوب در این روش تعیین تراکم مناسب بذر و تاریخ کاشت 
مناسب براي ارقام قابل کشت در هر منطقه ضروري است. کشت در این روش کشت کلزا در حفظ و پایداری خاک و 
جوانه زدن سریعتر بذرها و همچنین گلدهی و رسیدگی زود هنگام که در تاریخ کاشت مناسب برنج اثر منفی ایجاد 

نمی کند، از اهمیت زیادی برخوردار است.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج بدست آمده بهترین رقم، زمان کاشت و تراکم بذر در روش کشت بدون عملیات خاک ورزي رقم 

هایوال 308 با میزان بذر 12 کیلو گرم در هکتار و زمان کاشت بالفاصله بعد از برداشت برنج توصیه مي گردد.
بعد از برداشت و جمع آوري برنج، بذر کلزای رقم هایوال 308 به میزان 12 کیلوگرم بذر بالفاصله بعد از برداشت 
محصول اصلی کشت می  گردد. قبل از بذر پاشي مقدار 150 کیلو گرم فسفات آمونیوم و 150 کیلو گرم سولفات 
پتاسیم همراه با 100 کیلوگرم اوره بر اساس هر هکتار توصیه می گردد. براي کنترل علف هاي هرز برگ باریك از 
علف کش گاالنت بمیزان 3 لیتر در هکتار 30 روز بعد از بذر پاشي اول مصرف شود. در طول مرحله داشت دو مرحله 
کود سرک اوره در مراحل شروع ساقه دهي و گلدهي بمیزان 100 کیلوگرم در هکتار استفاده شود بمنظور خروج آب 

اضافي در اثر بارندگي بین بلوکها، جوي هایي بعنوان زهکشي ایجاد شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با انتقال این یافته، گیاه کلزا سریعتر در زمین اصلی کشت شده و به شرایط نامساعد محیطی که معموال با بارندگی 
در پائیز می  باشد، مواجه نمی  شود. با توجه به میزان رطوبت موجود در فضای بقایای گیاهی بذرهای کلزا در روش بدون 

عملیات خاک ورزی جوانه زده و با تولید برگ های بزرگتر به شرایط آب ماندگی در اراضی شالیزار مقاومتر می شود.
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عکس/عکس های شاخص از یافته : 
 

كشت كلزا در شاليزار
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور    
عنوان: کاهش مصرف آب و هزینه کنترل علفهای هرز با تنظیم فاصله کشت در کشت برنج

یافته منتج از پروژه شماره:  8008- 0000- 00- 180000- 118- 2      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: تیمور رضوي پور                                                  رتبه علمي: مربي پژوهش

Razavi46@Yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
آبیاري غرقابي مي تواند در کاهش رشد علف هرز، تنظیم درجه حرارت خاک و جلوگیري از اثرات شدید حرارت، 
تثبیت نیتروژن هوا در خاک و ایجاد شرایط مناسب براي رشد جلبك هاي سبز- آبي، در دسترس قرار گرفتن مواد 
غذایي از قبیل فسفر، آهن، منگنز و سیلیسیم در مراحل اولیه رشد، صرفه جویي در کارگر و بهبود فتوسنتز در برگهاي 
پائین بعلت انعکاس نور از آب نقش مهمي را ایفا کند. در اوایل دوره رشد گیاه برنج، فواصل بین بوته ها در معرض 
تابش نور خورشید قرار مي گیرد. بنابراین شرایط براي رشد و جوانه زني علف هاي هرز فراهم شده و در این مرحله اگر 
آب کافي در زمین وجود نداشته باشد سریعاً رشد کرده و در اثر رقابت با گیاه برنج در جذب عناصر غذایي و غیره، 
باعث کمبود رشد و پنجه زني آنها شده و در نهایت عملکرد برنج را کاهش مي دهد. بنابر این با کم کردن فاصله کشت 

با اینکه میزان بذر مصرفي در واحد سطح بیشتر مي شود، ولي میتوان رشد علفهاي هرز را کم کرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اندازه کافی موجود باشد، فاصله نشاها را معموالً 20 × 20 سانتی متر در نظر  هنگامی که آب برای آبیاری به 
می گیرند؛ اما در صورت کمبود آب، معموالً علف های هرز در شالیزار به سرعت رشد کرده و هزینه های کارگری برای 
وجین را زیاد خواهد کرد. در اوایل رشد که پنجه زنی بوته های برنج کامل نشده است، فضای خالی بین بوته ها در 
معرض نور خورشید بوده و جوانه زنی و رشد شدید بذور علف های هرز زیاد میشود. کمبود آب در این مرحله رشد 
علف های هرز را تشدید می کند. بنابراین یکی از مناسبترین روشها در این حالت، کاهش فاصله نشاها می باشد تا از 

تابش مستقیم نور خورشید به سطح خاک جلوگیری کرده و رشد علف های هرز را کاهش دهد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیري یافته در عرصه: 
فاصله نشاها در حالت عادی که در منطقه مرسوم هست معموالً 20×20 سانتیمتر می باشد؛ اما هنگامی که فاصله 
از رشد  بر جلوگیری  نمائیم، عالوه  بیشتر  را  بوته ها  تراکم  به  15×15 سانتی متر رسانده و  و  را کمتر کرده  نشاها 
علف های هرز، عملکرد دانه نیز افزایش خواهد یافت. آبیاری غرقابی در منطقه مرسوم است؛ اما با کاهش فاصله بین 
نشاها می توان مقدار آب آبیاری را حتی تا 50 درصد کاهش داد و در مصرف آب آبیاری مقدار زیادی صرفه جویی 

خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات برنج کشور 
عنوان: برخی از راه کارهای کاهش ضایعات برنج در مرحله پس از برداشت

 یافته منتج از پروژه شماره:  00000-7808-18-118-1              مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: کبری تجددی طلب                                           مرتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجریان: محمد رضا علیزاده، صمد صبوری                 
dr2eng@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
و  نامناسب خشك کردن  عملیات  از  حاصل  )برنج شکسته(  کمی  ضایعات  به  عمدتا"  برداشت  از  پس  ضایعات 
تبدیل )پوست کني و سفید کردن( ارتباط دارد. امروزه عدم خشك کردن به موقع شلتوک های مرطوب برداشت شده 
با کمباین عاملی موثر در بروز فساد میکروبي و افزایش ضایعات طي دوره انبارداري مي باشد. روش خشك کردن از 
اهمیت خاصي برخوردار است. عدم رعایت و کنترل آن باعث بروز ترک و شکسته شدن دانه برنج حین عملیات تبدیل 
در کارخانه هاي برنجکوبی مي شود. سهم عمده اي از ضایعات تبدیل )خرده برنج( ناشي از انتخاب و استقرار نامناسب 
دستگاه ها در خط تولید، تنظیمات نادرست و کارکرد نامطلوب ماشین هاي پوست کن و سفید کن مي باشد. لذا دقت 
در هر یك از موارد ذکرشده به همراه بکارگیری اپراتورهای آموزش دیده می تواند گامی موثر در ارتقای کمی و کیفی 

تولید در صنعت برنج باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
دستورالعمل بکارگیری برخی از یافته های مهم این تحقیق در عرصه )کارخانه های برنجکوبی( به شرح زیر اعالم می گردد:

1- بکارگیری حداقل دو دستگاه بوجار مناسب در کارخانجات برنجکوبی، یك دستگاه بوجار قبل از خشك کن و 
دستگاه دیگر پس از خشك کن قبل از دستگاه پوست کن.

2- خشك کردن سه مرحله ای و یا حداقل دو مرحله اي و اختصاص دادن مدت زمان استراحت دهی 4 تا 6 ساعت 
بین هر مرحله برای خشك کردن شلتوک با رطوبت اولیه باال 

3- در صورت استفاده از خشك کن های متداول )نیمه مداوم بستر خوابیده(، در نظر گرفتن حداکثر ارتفاع40 
سانتی متری برای شلتوک داخل خشك کن

4- عدم جایگزینی پوست کن های تیغه ای به جای پوست کن های غلتك الستیکی در مرحله تبدیل شلتوک

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
انتظار کشاورزان و  برنج سالم می باشد و  از قیمت  برنج شکسته به مراتب کمتر  اقتصادی  از آنجایی که ارزش 
دقیق  تنظیم  و  مناسب، جانمایی مطلوب  تجهیزات  بکارگیری  لذا  است.  بیشتر  برنج سالم  داشتن  مصرف کنندگان 
دستگاه ها در خط تولید از عوامل موثر در افزایش کمی و کیفی برنج تولیدی در کارخانه های برنجکوبی است. مزایای عمده 

آن می توان به افزایش درآمد شالیکاران، کاهش واردات برنج خارجی و به تبع آن خروج منابع ارزی کمتر اشاره نمود. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات برنج کشور 
عنوان: روشهای بهبود مدیریت کانالهای آبیاری و زه کشی در طرح های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیالن

یافته منتج از پروژه شماره:   2-118-180000-00-7807-80067      مدت اجرای پروژه: 3 سال   
مجری مسئول: محمد رضا یزدانی                                                 رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجریان: تیمور رضوی پور، مجتبی رضایی
smryazdany@yahoo.ca :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
طرح های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سطح وسیع در استان گیالن از اوایل دهه هقتاد آغاز شده است. 
و تاکنون بیش از یك چهارم از اراضی استان تحت پوشش این طرح قرار گرفته است. پروژه احداث کانال های آبیاری 
و زهکشی از پروژه های اصلی طرح تجهیز و نوسازی می باشد که طراحی و اجرا و بهره برداری صحیح از آنها کمك 
زیادی به موفقیت طرح می نماید. در این پروژه برای تمام کرتها امکان آبرسانی و خروج آب به طور مستقل ایجاد 
می گردد، بطوریکه امکان استقالل زراعی برای هر کرتی را فراهم می نماید. پروژه های اجرا شده در مواردی از بابت 
عدم کفایت آب آبیاری به دلیل فقدان برنامه آبیاری، عدم امکان ورود آب از کانال آبیاری به کرت به دلیل پایین تر 
بودن کف کانال ها از کرتها، مشکل تخلیه آب به دلیل باالتر بودن کف زهکش ها از کرتها و آبگیری کرت به کرت و 

عدم استفاده از کانالهای آبیاری دارای مشکل می باشند. 

دستور العمل بکارگیری یافته در عرصه: 
- تعیین دقیق حقابه طرح بر مبنای هماهنگی با شرکت آب منطقه ای و تعیین دقیق نیاز آبیاری در منطقه

- تدوین برنامه دقیق آبیاری  برای تمامی کرتها
-ارائه روش نظارت بر طراحی و احداث صحیح کانالهای آبیاری و زهکشی

- برنامه ریزی برای استفاده از آب زهکشی در مواقع لزوم

نتایج و مزایای بکارگیری یافته در عرصه:
- افزایش راندمان توزیع و کاربرد آب و مقابله با کمبود آب

- اجرای عدالت آبی در سالهای کم آب
-هماهنگی با برنامه آبیاری نوبتی از سد سپید رود که توسط دولت انجام  می شود

- کاهش نارضایتی کشاورزان طرح  و ایجاد رغبت برای سایر کشاورزان
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عکس/ عکس های شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات برنج کشور 
عنوان: بهبود استفاده از جاده هاي بین مزارع در طرحهاي تجهیزو نوسازي مزارع  استان گیالن

یافته منتج از پروژه شماره: 0-100-180000-00-7807-78036        مدت اجرای پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  محمد رضا یزدانی                                                 رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجری: تیمور رضوی پور 
smryazdany@yahoo.ca :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
طرح های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سطح وسیع در استان گیالن از اوایل دهه هقتاد آغاز شده و با 
پوشش حدود یك چهارم اراضی در حال توسعه می باشد. پروژه احداث جاده های بین مزارع از پروژه های اصلی طرح 
تجهیز و نوسازی می باشد که مورد استقبال شدید کشاورزان قرار می گیرد. جاده های فرعی طولی و عرضی در بین 
مزارع امکان دسترسی سریع به کانالهای آبیاری و همچنین دسترسی به کرتها، جهت جابجایی ماشین آالت و نیروی 
کارگری و در انتهای فصل هم امکان خروج سریع محصوالت را برای کشاورزان فراهم می نمایند. جادهای احداث 
شده  دارای مشکالتی نظیر عرض نامناسب، عدم استحکام الیه های زیرین و رویین، تغییر شکل در اثر تردد ماشین 

آالت، رویش علفهای هرز و مهمتر از همه عدم شن ریزی صجیح می باشند. 
دستور العمل بکارگیری یافته در عرصه: 

- پیشنهاد تعیین خاک قرضه برای جاده سازی از محل طرح و یا خارج از آن  و عدم استفاده از ابتدای خاک 
کرتهای مجاور جاده ها

_ تعیین عرض جاده ها بر مبنای عرض ماشین آالت مورد استفاده در منطقه در حال و آینده
- تاکید بر لزوم رعایت دستورالعمل صحیح بستر سازی، الیه بندی و کوبیدن خاک به میزان مناسب

- ارائه دستور العمل شیب عرضی مناسب در جاده سازی 
- پیشنهاد برنامه تعمیر و نگهداری جاده  ها و مبارزه با علفهای هرز

- تاکید بر رعایت دستورالعمل شن  ریزی جاده ها

نتایج و مزایای بکارگیری یافته در عرصه:
- افزایش رضایت کشاورزان

- کاهش هزینه تعمیر و نگهداری
- افزایش طول عمر مفید جاده در مزارع تجهیز شده
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 
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موسسه تحقیقات پنبه کشور 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات پنبه کشور 
عنوان: افزایش عملکرد پنبه در اراضی شور با کشت ارقام مقاوم به شوری

 یافته منتج از پروژه شماره: 2-117-240000-00-7902-81007        مدت اجراي پروژه: 2 سال         
مجری مسئول: جواد رضایی                                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش            

jdrezai40@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شوری منابع آب و خاک یکی از مهم ترین مشکالت کشاورزی مخصوصاً در مناطق خشك و نیمه خشکی همچون 
ایران است. متاسفانه در دهه های اخیر، با کاهش نزوالت جوی و منابع آبی، گرمتر شدن هوا و استفاده گسترده از 
کودهای شیمیایی در اراضی کشاورزی، شوری آب و خاک کشاورزی در حال افزایش است. وقوع این پدیده، سبب 
کاهش درصد سبز گیاهچه ها، کاهش رشد و در نتیجه کاهش عملکرد گیاهان زراعی بخصوص در گیاهان حساس 
به شوری شده است. از طرفی ویژگی زراعت پنبه و کمبود درآمد اراضی پنبه کاری نسبت به گیاهان زراعی رقیب 
سبب شده است تا اراضی درجه دو و سه )از نظر حاصلخیزی( را به این محصول اختصاص دهند. اگرچه پنبه بعد از 
جو از نظر تحمل به شوري در مقام دوم قرار دارد و آستانه تحمل به شوري پنبه در منابع مختلف از 7/7 تا 8 دسي 
زیمنس بر متر عنوان شده است، اما حساسیت مراحل اولیه رشد پنبه نسبت به شوری و مدیریت زراعی ضعیف باعث 
شده است که در شرایط شور عملکرد این گیاه کاهش یابد. با این حال وجود تنوع ژنتیکي قابل توجه در ژنوتیپ هاي 
پنبه در میزان تحمل به شوری، شرایط را برای اصالح و معرفی ارقام مقاوم به شوری پنبه و افزایش عملکرد زراعت 

پنبه در اراضی شور را فراهم کرده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج تحقیق حاضر و در ادامه انجام تحقیقات در زمینه اصالح ژنوتیپ های پنبه، در نهایت منجر به معرفی ارقام 
مقاوم به شوری و مناسب برای کشت در اراضی با آب و خاک شور گردیده است. رقم مقاوم به شوری گلستان ماحصل 
تالش پانزده ساله محققین موسسه تحقیقات پنبه کشور است که امروز در اختیار پنبه کاران زحمت کش قرار دارد. 
رقم جدید پنبه گلستان برای کشت در استان گلستان، خراسان شمالی، مغان، فارس، ورامین و مناطق مرکزی مناسب 
است. رقم گلستان به دلیل سازگاري عمومي باال و زودرسی براي سیستم هاي کشت متعارف و همچنین کشت دوم 
)پس از برداشت غالت و کلزا( مناسب است. این رقم داراي پتانسیل عملکرد باالي 5 تن در هکتار است. در مزارع 
ترویجي افزایش عملکرد این رقم نسبت به رقم تجاري ساحل 2 هزار و 127 کیلوگرم در هکتار نیز دیده شده است. 
خصوصیات کیفي الیاف آن در حد استاندارد و در بسیاري موارد تقریبا مشابه رقم ساحل یا سپید است. تحمل به 
شوري و خشکي آن بهتر از رقم ساحل و کارآیي مصرف آب و تحمل به بیماري پژمردگي ورتیسیلیومي آن تقریبا در 
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حد رقم ساحل است. امکان کشت این رقم با الگوي کاشت 20×60، 20×70، 20×80 سانتي متر وجود دارد، اما در 
کشت هاي دوم پس از برداشت گندم و کلزا تراکم هاي بیشتر )الگوي کاشت 20×60، 20×70( مناسب تر خواهد بود.

 
نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

- در اراضی شور، رقم گلستان نسبت به سایر ارقام پنبه عملکرد باالتری را تولید میکند.
- با توجه به زودرسی این رقم، امکان کشت آن بصورت کشت دوم وجود دارد و در کشتهای تاخیری از پتانسیل 

عملکرد قابل قبولی برخوردار است. 
- مقاومت رقم گلستان نسبت به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه، سازگاری این رقم را برای کشت در استانها 

و مناطق مختلف فراهم کرده است.
- زودرسی، سازگاری به شرایط محیطی مختلف و تحمل نسبت به آفات و بیماریها سبب افزایش راندمان این رقم 

در شرایط دارای تنش شده که در نهایت سبب افزایش عملکرد و درآمد زارعین پنبه کار خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات پنبه کشور 
عنوان: کاشت بموقع راهکار مناسب برای کاهش خسارت تنش های گرمایی و افزایش عملکرد پنبه

 یافته منتج از پروژه شماره: 0-100-240000-00-0000-  78012       مدت اجراي پروژه: 3 سال    
مجری مسئول: جواد رضایی                                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش     

jdrezai40@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عمده مزارع پنبه کاری ایران در مناطق خشك و نیمه خشك با تابستان های گرم واقع شده اند. کمبود منابع آبی 
این مناطق از یك طرف و عوارض ناشی از تغییرات اقلیمی در تشدید شرایط سخت اقلیمی از طرف دیگر، منجر به 
ایجاد شرایط نامطلوب برای رشد گیاه پنبه شده است. در این شرایط عوامل زیادي منجر به کاهش عملکرد گیاه پنبه 
در طول دوره رشد آن مي گردند. از جمله این عوامل مي توان به مواجه شدن مراحل حساس رشد گیاه پنبه )دوره 
غنچه دهي، گلدهي و قوزه بندي( با شرایط سخت محیطي از قبیل خشکي و کمبود رطوبت خاک و هوا )رطوبت 
نسبي پایین( و درجه حرارتهاي باالی محیطي اشاره کرد. در این شرایط تعداد زیادي از این اندامهاي بارده پنبه 
ریزش خواهند کرد که منجر به کاهش عملکرد آن خواهد شد. مثال بارز آن وجود هواي گرم بیش از 40 تا 45 درجه 
سلسیوس همراه با باد در دوره قوزه بندي مزارع پنبه لطف آباد از توابع شهرستان درگز است که منجر به ریزش 
90 تا 100درصد گلها و قوزه های پنبه و کاهش شدید عملکرد می گردد. راهکار مناسب برای کاهش این عوارض، 
انتخاب تاریخ کاشت مناسب در هر منطقه به گونه ای است که مراحل حساس رشد پنبه به شرایط نامطلوب آب و 

هوایی برخورد نکند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج تحقیق، با فراهم شدن شرایط دمایی و امکان آماده سازی زمین، در اولین فرصت باید اقدام به 
کاشت پنبه کرد. در این شرایط فرصت کافی برای تکمیل مراحل رشد و حداکثر بهره برداری از امکانات محیطی برای 
گیاه فراهم شده و میتواند به حداکثر پتانسیل رشد و عملکرد خود برسد. عالوه بر این، برخورد مراحل رشدی حساس 
گیاه به شرایط گرم و خشك تابستان کمتر خواهد شد و این سبب کاهش ریزش گل و قوزه پنبه و در نتیجه افزایش 
عملکرد آن خواهد شد. کاشت زودهنگام بویژه برای ارقام دیررس و میان رس پنبه از اهمیت بیشتری برخوردار است 
تا به سرماهای زودرس پاییزه برخورد نکنند، و با بهره گیری از طول مناسب فصل رشد، به عملکرد مطلوب خود 
برسند. با این حال در برخی مناطق به دلیل مشکالتی همچون کمبود منابع آبی و تالقی آبیاریهای آخر محصوالت 
پاییزه بویژه غالت با آبیاری های اول پنبه، و امکانات محدود مکانیزاسیون برای آماده سازی اراضی کشاورزی، زارعین 
مجبور به کشت دیرهنگام میشوند. باید توجه داشت که در این شرایط حتما باید از ارقام زودرس سازگار به منطقه 
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استفاده کرد تا دچار محدودیت فصل رشد و برخورد با سرماهای زودرس پاییزه نگردند.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- کاشت زودهنگام، فرصت کافی برای گیاه پنبه فراهم میکند، تا از امکانات محیطی برای رسیدن به حداکثر رشد 

و عملکرد خود، بیشترین استفاده را بکند. 
- با کشت زودهنگام، برخورد مراحل حساس رشدی پنبه به شرایط سخت گرم و خشك تابستان کاهش می یابد 

و سبب خواهد شد ریزش گل و قوزه آن به حداقل برسد.
-  در کشت زودهنگام، طوالنی شدن فصل رشد و کاهش ریزش اندام های زایشی موجب افزایش عملکرد پنبه 

می گردد.
ابتدای فصل فراهم شده و سبب کاهش آب  - هر چه پنبه زودتر کشت شود، امکان استفاده از نزوالت جوی 

مصرفی در زراعت پنبه میشود.
- در اکثر مناطق با کاشت زوهنگام، جمعیت آفات و بیماریهای ابتدای فصل کاهش یافته و این خود سبب کاهش 

خسارت این عوامل و کاهش نیاز به سم پاشی میگردد.
- در تاریخ کاشت های زودتر، آغاز زودتر و سریعتر رشد در پنبه، سبب چیرگی رشد پنبه بر علف های هرز مزرعه 
می شود. این موضوع سبب کاهش جمعیت و رقابت علف های هرز شده که در کاهش هزینه های وجین از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
- شرایط مناسب محیطی ابتدای بهار از نظر درجه حرارت و رطوبت خاک، سبب یکنواختی سبز مزرعه پنبه شده 
و استقرار گیاهچه ها را افزایش میدهد. این شرایط سبب تامین تعداد بوته کافی در سطح مزرعه و در نهایت افزایش 

عملکرد خواهد شد.        
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي:  موسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان:  بهترین تاریخ کاشت و تراکم بوته برای بهبود عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه رقم ساي اکرا

یافته منتج از پروژه شماره:. 0-100-240000-00-0000-81013         مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجري مسئول: عبدالقدیر قجري                                                      رتبه علمي:محقق

مجریان: علي اصغر میري ، غالمحسین حسیني 
a.aghery@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
افزایش عملکرد پنبه در گرو شناخت دقیق و صحیح فرایندهاي کنترل کننده آن است. بنابراین اولین قدم براي 
رسیدن به این هدف تعیین و مطالعه آن دسته از عواملي است که بیشترین نقش را در این افزایش به عهده دارند. 
از بین این عوامل ، تاریخ کاشت و تراکم بوته از اهمیت ویژه اي برخوردار هستند. زیرا این دو عامل با هم رابطه 
مستقیم داشته و این مي تواند بر رشد رویشي و زایشي و عملکرد تاثیر بگذارد. بر مبناي تحقیقات انجام گرفته کشت 
پنبه با استفاده از تراکم مناسب از طریق تغییر در تعداد، توزیع قوزه و میزان نور دریافتي در واحد سطح باعث ایجاد 
خصوصیات متغیر کمي و عملکرد مي شود و یك تراکم مناسب مي تواند با ایجاد رقابت در گیاه بر رشد رویشي و 

زایشي تاثیر گذاشته و در نتیجه باعث افزایش عملکرد و زودرسي آن گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در اولین شرایط مناسب آب وهوایی، در زمین مورد نظر بوسیله گاو آهن، دیسك و ماله اقدام به آماده سازی بستر 
بذر گردد. سپس به قطعه محل کشت کود شیمیایی اضافه گردد بعد از تنظیم ردیفکار با فاصله ردیف مناسب اقدام 
به کشت گردد. برای مبارزه با علف های هرز قبل از کاشت از علف کش استفاده شود. بعد از سبز شدن در مرحله 
6- 2 برگی با تنك کردن، نسبت به تنظیم تراکم مناسب اقدام شود. سایر عملیات زراعی مانند مبارزه با علفهای هرز، 

آفات و غیره به روشهای رایج انجام گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه: 
عملکرد3754و  با  متر  سانتي   60  ×  20 و    60×  10 کاشت  آرایش  اّول  کشت  تاریخ  در  کردکوی  منطقه  در 
با عملکرد3362 و  3812کیلوگرم در هکتار در تاریخ کشت دّوم آرایش کاشت 10 ×60  و 20 × 60 سانتي متر 
3211کیلو گرم در هکتار در تاریخ کشت سوم ، آرایش کشت 10 × 60 سانتي متر با عملکرد2372  کیلوگرم در 
هکتار و در منطقه گرگان در تاریخ کشت اّول بهترین تیمار را آرایش کشت 30 × 60 سانتي متر با عملکرد 3224 
کیلو گرم در هکتار در تاریخ کشت دّوم آرایش کشت 20 × 60 سانتي متر با عملکرد 2735 کیلو گرم در هکتار و 
در تاریخ کاشت سّوم آرایش کاشت 20 ×80 سانتي متر با عملکرد 950 کیلو گرم در هکتارعملکرد بیشتری داشتند  
همچنین در ساری، تاریخ کاشت اّول و دوم آرایش کاشت 30 ×80 سانتي متر با عملکرد 2917 و 2866 کیلوگرم 

در هکتار بهتر از سایر تیمارها بودند . 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات پنبه کشور 
عنوان: زیر شکنی خاک و بهبود عملکرد پنبه

یافته منتج از پروژه شماره: 031-80-24-117                          مدت اجراي پروژه: سه سال
مجری مسئول: شهرام نوروزیه                                                 رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجریان: قربان قربانی نصرآباد و جواد رضایی
 s.nowrozieh@areo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تراکم خاک عملی است که در اثر یك نیروی خارجی بر خاک اعمال می گردد و در نتیجه آن، حجم خلل و فرج 
درشت خاک کاهش می یابد.  مکانیزه شدن کشاورزی و افزایش تعداد تردد در مزارع تحت کشت و همچنین استفاده 
از ماشین  های بزرگ و سنگین سبب افزایش تنش های وارده به خاک شده و نهایتا تراکم خاکهای کشاورزی نیز 

افزایش می یابد. 
ایجاد تراکم در خاک سبب محدودیتهایی برای رشد ریشه، نفوذ آب و حفظ آب در خاک می شود که در نهایت 
سبب کاهش عملکرد خواهد شد. این کاهش عملکرد معموال در سالهای خشك بیش از سالهای با بارندگی کافی 
می باشد. یکی از ادواتی که برای از بین تراکم خاک استفاده می شود زیر شکن می باشد که در شکل های مختلف 

ساخته شده است.  
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- استفاده از زیرشکن قبل از شخم زدن سبب افزایش عمق خاک زراعی و کاهش تراکم خاک مي  گردد که این 

عوامل سبب افزایش قابل قبول اقتصادی عملکرد می شود. 
- پس از زیرشکن زنی از آب تخت  کردن  زمین جدا خودداری شود. زیرا سبب افزایش تراکم خاک می گردد.

- اگرچه پائین تر بودن درصد رطوبت خاک سبب افزایش نیروی کششی الزم برای زیرشکن زنی مي  باشد، ولی 
هرچه درصد رطوبت خاک پائین تر باشد، پودر شدن خاک و در نتیجه کاهش تراکم خاک بیشتر خواهد بود. بنا براین 

هر چه خاک خشك تر باشد، کارایی زیرشکن بیشتر خواهد بود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تیمارهاي زیرشکن با ساق L و C شکل در بهار و پاییز هر دو سبب کاهش معني دار تراکم خاک مي شوند که این 
کاهش تراکم براي زیرشکن با ساق C شکل در هر دو آزمایش بیشتر بوده است، اما ابقاي این وضعیت در خاک با 
توجه به تردد، نوع آبیاري و رطوبت خاک در تیمارهاي مختلف متفاوت مي باشد. بررسي نتایج عملکرد تیمارهاي 
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مختلف نشان داد که هیچ یك از تیمارهاي نوع زیرشکن در سال اول تأثیري بر عملکرد وش پنبه نداشته اند. با 
این حال تداوم استفاده از زیرشکن در سال دوم اثرات معني داري بر عملکرد پنبه داشت، بطوري که استفاده از 
زیرشکن با ساق C شکل بر سایر تیمارها برتري عملکرد داشت. بهترین زمان برای زیر شکن زنی پاییز و قبل از 

شروع بارندگی های فصلی می باشد. زیرا در این زمان رطوبت خاک در پایین ترین حد خود می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                                 زير شكن L شكل                                                     زير شكن C شكل 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي:  موسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: جلوگیری از فساد بیولوژیکي و کاهش قوه نامیه هنگام نگهداري بذور پنبه

یافته منتج از پروژه شماره: 2-117-240000-00-0000-80014         مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجري مسئول:عبدالقدیر قجري                                                      رتبه علمي: محقق

مجري: محمود هوشیارفرد
a.aghery@gmail.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بذر بعنوان یك واحد زایشي است که تضمین کننده رشته حیات و بقا کلیه گونه ها است و به دلیل نقشي که در 
استقرار بوته و جوانه زني دارد، بعنوان اساس کشاورزي نوین اهمیت خود را حفظ کرده است. در کشت و نگهداري بذر 
عوامل زیادي مانند شوري، خشکي، بیماري، شرایط نگهداري و مدت نگهداري بذر مي توانند جوانه زني و سبزشدن 
پنبه را کاهش دهند. بمنظور ارزیابي تاثیرشرایط محیطي انبار نظیر درجه حرارت و رطوبت بر فعالیت کپك هاي 

انباري، رطوبت بذر، قوه نامیه و بنیه بذورپنبه به اجرا درآمد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مزارع تکثیری در اولین شرایط مناسب آب و هوایی، در زمین مورد نظر بوسیله گاو آهن، دیسك و ماله اقدام 
به آماده سازی بستر بذر گردد. بعد از تنظیم ردیفکار با فاصله ردیف مناسب اقدام به کشت گردد. پس از برداشت بذر، 
ایمن ترین شرایط محیطي انبار براي نگهداری بذر پنبه در استان گلستان حالتي است که میانگین رطوبت نسبي 

انبار انبار 50 –45 درصد و درجه حرارت 25 – 20 درجه سلسیوس باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج محاسبه شده به نظر مي رسد بذرهاي پنبه بعد از برداشت داراي خواب خفیف بوده، لذا در اوایل 
انبار داري تا حدودي درصد جوانه زني پایین مي باشد و این خواب خفیف با گذشت زمان از بین رفته و رفع مي 
گردد. در نتیجه درصد جوانه زني و درصد گیاهچه افزایش مي یابد. کاشت بذر در اولین فصل زراعي بعد از برداشت 
باعث افزایش درصد سبز شدن نسبت به کشت آن در دومین فصل زراعي مي گردد. زیرا انبارداري بذر و نگهداري آن 
و افزایش درجه حرارت در تابستان تأثیر بر درصد سبز شدن و درصد جوانه زني داشته و تإثیر افزایش درصد گیاهچه 

سالم بر افزایش درصد سبز شدن و تعداد بوته در مزرعه نسبت به درصد جوانه زني صفت قابل اطمینان تري است.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات پنبه کشور 
عنوان: بهینه سازی مصرف آب آبیاری پنبه با سیستم آبیاری قطره ای

یافته منتج از پروژه شماره:81026-0000-00-240000-117-2     مدت اجراي پروژه: 3 سال
نام مجري مسئول: برهان سهرابی                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش 

b.sohrabi@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان گلستان با دشت هاي وسیع، علیرغم قرارگیري در حاشیه دریاي مازندران، از نظر منابع آب آبیاري بسیار 
فقیر است. ازحدود یك میلیون هکتار مساحت دشت هاي استان گلستان، حدود 650 هزار هکتار آن زیر کشت انواع 
محصوالت کشاورزي مي باشد که تقریبا 450 هزار هکتار آن قابل آبیاري است، اما به دلیل کمبود آب، حدود250 
هزار هکتار به صورت آبي و بقیه به صورت دیم کشت مي شوند. به  همین دلیل افزایش کارآیی مصرف آب از طریق 
توسعه روش هاي نوین آبیاري از جمله آبیاري موضعی مورد توجه مسئولین استان قرار دارد. مشکل اصلی توسعه 
آبیاری قطره ای، هزینه اولیه زیاد برای خرید و نصب تجهیزات است. دولت با تامین بخش قابل توجهی از هزینه به 
صورت بال عوض، به کمك کشاورزان آمده است. با این حال کاهش هزینه جاری و بهینه سازی مصرف آب همچنان 
در الویت پژوهشگران است. کاهش هزینه جاری از طریق مطالعه نصب لوله های آبده به صورت یك در میان بین 
ردیف های کاشت و بهینه سازی مصرف آب با مطالعه کم آبیاری، از طریق کم کردن مصرف آب در هر نوبت آبیاری 
قابل بررسی است. به این ترتیب می توان با ایجاد تعادل مناسب بین رشد رویشی)کنوپی( و رشد زایشی )شروع 

گلدهی(، به کاهش مصرف سم، افزایش زودرسی، افزایش بهره وری آب و کاهش اشغال مزرعه کمك نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 در شرایط آب و هوایی شمال ایران، آبیاری به اندازه 70 درصد تبخیر از تشت تبخیر کالس A برای آبیاری رقم 
سپید توصیه می شود. با توجه به عدم وجود اختالف معنی دار آماری بین استقرار لوله های آبده در تمام ردیف های 
کشت و استقرار آنها به صورت یك در میان بین ردیف ها، حالت دوم به دلیل کمك به کاهش هزینه ها و ایجاد 
شرایط مناسب برای تردد کارگر و ماشین االت کشاورزی، توصیه می گردد. در صورتی که منابع آبی به نحوی در 
 دسترس باشد که امکان آبیاری بیش از 40 درصد درصد تبخیر از تشت تبخیر کالس A میسر نباشد، بهتر است

 لوله های آبده در تمام ردیف ها نصب گردند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
در این پژوهش چهار سطح آبیاری )100، 70، 40 و صفر درصد تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کالس A( و دو 
حالت استقرار لوله های آبده )تمام ردیف ها، یك در میان( مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به همگروهی آماری 
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تیمار آبی اول و دوم از نظر عملکرد کل وش و دو حالت نصب لوله های آبده، آبیاری به اندازه 70 درصد تبخیر از 
تشت تبخیر کالس A و استقرار یك در میان لوله های آبده، اثر معنی داری در کاهش عملکرد مزارع پنبه شمال ایران 
ندارد. اما در کنار صرفه جویی  30 درصدی در مصرف آب آبیاری، هزینه خرید و نصب نوارهای آبیاری و اتصاالت 
مربوطه نیز تا 50 درصد کم می شود. در صورت تبدیل سایر سیستم های آبیاری مثل آبیاری بارانی و ثقلی به آبیاری 

قطره ای، بهره وری آب به نحو چشمگیری افزایش می یابد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل 1- سيستم كنترل مركزی پروژه آبياری قطره ای
  

شكل 2 – نصب لوله های آبده به صورت يك در ميان
 

شكل 3 – نصب لوله های آبده در تمام رديف ها
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گروه تحقیقات اقتصادی ، اجتماعی و ترویجی  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: گروه تحقیقات اقتصادي، اجتماعي و ترویجي
عنوان: مدیریت صحیح مزرعه برای افزایش بهره  وری منابع تولید در مزارع سیب  زمینی 

یافته منتج از پروژه شماره:  002-82-19-123                    مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: سید محسن سیدان                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش 

  Seyedan1969@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
    

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در استان همدان متوسط عملکرد سیب  زمینی 30 تن در هکتار است. در میان جامعه سیب  زمینی کاران استان، 
کشاورزانی مشاهده می  شود که با مصرف میزان نهاده مشابه سایر زارعین، عملکردی بیش از 50 تن در هکتار به 
دست می  آورند. اصوالً این اختالف به مدیریت و کارایی آنها ارتباط دارد. با توجه به اهمیت این موضوع در این تحقیق 
به معرفی عوامل فنی موثر بر نسبت منفعت به هزینه و کارایی مزارع سیب  زمینی پرداخته شده است. با تعیین عوامل 
مؤثر بر کارایی مزارع، راه  حل  های منطقی و عملی و رهنمود  های الزم جهت کمك به کشاورزان به منظور مدیریت 
صحیح مزرعه ارائه خواهد شد. کشاورزان سیب  زمینی کار در صورت رعایت نکات ذیل می  توانند با مصرف نهاده  های 

کمتر بازدهی بیشتری را حاصل کنند. این موضوع مسلماً باعث خواهد شد سودآوری آنها افزایش چشمگیری یابد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اواخر  سیب  زمینی  کاشت  تاریخ  بهترین  آب  محدودیت  عدم  صورت  در  همدان  استان  در  کاشت:  تاریخ   -1
اردیبهشت تا اواسط خرداد است. اما در صورت مواجه با محدودیت منابع آبی، مناسبترین تاریخ کاشت از هفته دوم 
تیر تا 20 تیر توصیه می  شود. در نمونه مورد مطالعه تفاوت معنی داري از نظر کارایی فنی و اقتصادي و نسبت منفعت 
به هزینه در بین کشاورزانی که در هفته دوم تیر تا 20 تیر کشت کرده اند و افرادی که خارج از این تاریخ کشت 
کرده اند وجود داشت. رعایت تاریخ کاشت باعث شده که کارایی فنی و اقتصادي سیب  زمینی  کارانی به ترتیب 53/5 
و 28/6 درصد از گروه دیگر )تاریخ کاشت نیمه اول خرداد( از مقدار باالتری برخوردار شوند. در مزارعی که در نیمه 
اول تیرماه کشت را به انجام رساندن به دلیل اینکه تا حدی مسئله آب مشکل زا نیست. لذا میزان سود آوری در این 
گروه از مزارع دیگر بیشتر است. در این مزارع نسبت منفعت به هزینه از 2/55 به 6/76 افزایش یافته است. یعنی با 

هزینه 1000 ریال در زراعت سیب زمینی میزان منفعت 165 درصد افزایش می  یابد. 
2-بذر سالم: تهیه بذر از منابع معتبر و گواهی شده در کنترل بیماریها و آفات محصول بسیار موثر است. رعایت 
این موضوع باعث خواهد شد که کارایی فنی و اقتصادي سیب  زمینی  کاران به ترتیب 34/5 و 11/4 درصد از گروه  ی 
که بذر را از منابع محلی و غیر مطمئن تهیه می  کنند، باالتر باشد. استفاده از بذر سالم در مزرعه باعث شده است که 
سودآوری مزارع باالتر رود. این موضوع منجر به افزایش شاخص نسبت منفعت به هزینه از 1/07 به 4/55 شده است. 
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یعنی به ازای هر 1000 ریال هزینه کشاورزان با رعایت استفاده از بذر سالم توانسته 4550 ریال منفعت کسب کند. 
3- نیاز کودی: استفاده بهینه از کود های شیمیایی و کود آلی تأثیر بسزای در راندمان تولید دارد. رعایت کاربرد 
صحیح کودهای شیمیایی و آلی باعث شده که کارایی فنی و اقتصادي سیب  زمینی  کارانی به ترتیب 52/3 و 45/7 
درصد از گروه دیگر از مقدار باالتری برخوردار هستند. رعایت نکات فنی در این خصوص موجب شده است که نسبت 
منفعت به هزینه از 3/69 به 4/35 افزایش یابد. این موضوع بدین معنی است که به ازای 1000 ریال هزینه در زراعت 
این محصول بجای 3690 می توان 4350 ریال منفعت حاصل کرد. در این رابطه توصیه می شود مصرف کودهای پایه 
بر اساس آزمون خاک و معموال در صورت کمبود ازت خاک به مقدار 180 تا 200 کیلوگرم ازت خالص استفاده شود.  
3/1  از این مقدار در زمان کاشت غده ها و 3/2 باقیمانده در دو نوبت، نوبت اول 30 تا 35 روز پس از کاشت و نوبت 
دیگر دو هفته پس از آن به صورت سرک و یا محلول در آب آبیاری از طریق سیستم تزریق گردد. زمان تزریق کود  
به سیستم، 3/1 آخر بازه زمانی از دور آبیاری می باشد. کود فسفره در صورت کمبود 150 تا 200 کیلوگرم توصیه 
می شود. مقدار مصرف پتاس حتی در شرایط کمبود خفیف خاک نیز توصیه شده و معموال 200 تا 250 کیلوگرم در 
خاک است. کودهای ریزمغذی شامل سولفات روی و منگنز به ترتیب به مقدار 40 تا 30 کیلوگرم در هکتار در هنگام 
کشت و مخلوط با پتاس و فسفر و ازت و دو نوبت دیگر با کود میکرو کامل به نسبت 4 تا 5 درهزار به صورت محلول 
پاشی در هنگام گلدهی و دو هفته پس از آن قابل توصیه می  باشند. کودهای آلی شامل کود سبز که در برنامه تناوب 
قرار می  گیرد و کمپوست به میزان 10 تن در هکتار، کود دامی به میزان 40 تن در هکتار و در صورت عدم استفاده 

از کود ازته، استفاده از کود مرغی به میزان 10 تا 20 تن در هکتار پیشنهاد می  شود.
از مهارت فنی الزم در خصوص زراعت سیب  زمینی  اینکه کشاورزان،  به  با توجه  4- حضور مشاور در مزرعه: 
نیستند، حضور مشاور متخصص در امور کشت موجب بهبود کارایی استفاده از نهاده ها و افزایش کمیت و کیفیت 
محصول می گردد. براي بررسی تأثیر مشاور کشاورزي متخصص در بهبود مدیریت و کارایی مزارع سیب-زمینی، دو 
گروه از کشاورزان داراي مشاور و آن هایی که فاقد مشاور کشاورزي بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. در نمونه مورد 
مطالعه تفاوت معنی داري از نظر کارایی فنی و اقتصادي در بین این دو گروه از کشاورزان  وجود دارد. بطوریکه مقدار 
کارایی فنی و اقتصادي سیب  زمینی کارانی که از مشاور کشاورزي استفاده نمودند، به ترتیب 23/8 و 34/4  درصد 
در مقایسه با آن هایی که فاقد مشاور بودند، از مقدار باالتري برخوردار بود.  بنابراین می توان اذعان کرد که وجود 
مشاور و متخصص کشاورزي در مدیریت مزارع سیب  زمینی  استان نقش مهمی در افزایش کارایی و بهبود مدیریت 

و بالنتیجه سودآوري مزارع در استان همدان دارد.
5- تناوب زراعی: از جمله توصیه های مهم در زراعت سیب  زمینی رعایت تناوب زراعی است. بکارگیری دوره 
تناوب حداقل 3 ساله نیز در کنترل بیماری ها بسیار موثر است. برای محصول سیب زمینی حداقل دوره  تناوب قابل 
قبول 3 تا 4 ساله می باشد. مناسبترین محصوالت برای تناوب گندم، ذرت و کلزا است. برای پرهیز از انتشار آفات 
و بیماری های مشترک باید از کشت محصوالتی نظیر گوجه فرنگی، یونجه و شبدر و خانواده کدوئیان پرهیز شود. 
همچنین استفاده از محصوالتی نظیر آفتابگردان و چغندر به دلیل تخلیه عناصر غذایی خاک، در برنامه تناوب سیب 
زمینی توصیه نمی شوند. در نمونه مورد مطالعه تفاوت معنی داري از نظر کارایی فنی و اقتصادي و نسبت منفعت به 
هزینه در بین این دو گروه از کشاورزان که از تناوب مناسب استفاده کرده و مزارعی که استفاده نکرده  اند وجود دارد. 
کارایی فنی و اقتصادي سیب  زمینی  کارانی که تناوب زراعی مناسب را رعایت می  کنند به ترتیب 47/1 و 2/8 درصد 
از گروه دوم از مقدار باالتری برخوردار هستند. در مزارع مورد بررسی رعایت تناوب باعث افزایش راندمان تولید و به 
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تبع آن سودآوری مزرعه شده است. میزان منفعت به هزینه در مزارعی که رعایت این نکته فنی را کرده اند باعث 
شده که 20 درصد افزایش یابد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بکارگیری توصیه  های باال منجر به افزایش 20 تا 35 درصد درکارایی مزارع سیب  زمینی خواهد شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: گروه تحقیقات اقتصادي، اجتماعي و ترویجي

عنوان: فروش تدریجی محصول پسته طی سال زراعی، راهکاري  جهت افزایش قیمت و درآمد باغ داران و تقویت 
جایگاه پسته ایران در بازار جهانی 

یافته منتج از پروژه شماره:  02-80-22-115                     مدت اجراي پروژه:4 سال
مجري مسئول: رضا صداقت                                              رتبه علمي:  استادیار پژوهش 

مجری: محمد عبدالهی عزت آبادی 
sedaghatr@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 یکی از مشکالتی که در شرایط کنونی در بازار پسته ایران وجود دارد این است که به دلیل ضعف مالی، باغ داران 
مجبور به فروش فوری بخش قابل توجهی از محصول پس از برداشت، به صورت یك جا هستند. هدف از این کار، 
کسب نقدینگی الزم برای بازپرداخت بدهی سال های قبل و تامین نقدینگی الزم برای مدیریت باغ در همان سال 
جاری می باشد. همین موضوع سبب شده است تا معموال در ماه های مهر، آبان و آذر حجم زیادی از پسته وارد بازار 
شده و قیمت محصول کاهش یابد و از طرفی خریداران نیز تحت تاثیر فشار شدید مالی قرار گیرند و نتوانند به تعهد 
خود در مقابل کشاورزان عمل کنند. مشکل دیگر ناشی از عرضه ناگهانی محصول پس از برداشت، ایجاد کمبود در 
بازار در ماه های آخر سال زراعی است که می تواند فضا را در بازار جهانی برای رقبای کشور ما باز کند و در نتیجه 
برخی از بازارها را از دست دهیم. مدیریت فروش محصول طی سال زراعی می تواند هم منجر به افزایش نسبی قیمت 
پسته در بازار و در نتیجه بهبود درآمد باغ داران گردد و هم قدرت چانه زنی تجار و صادر کنندگان ایرانی را در بازار 
جهانی افزایش دهد و آن ها بتوانند با قیمت بهتر محصول خود را طی یك سال بر اساس قرار دادهای منعقد شده به 

فروش برسانند و در نتیجه به حفظ، ثبات و تقویت بازار پسته ایران کمك نمایند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای عملیاتی شدن این یافته در عرصه، بایستی از کشاورزان عمده مالك و پیشرو شروع شود و با برگزاری جلسات 
آموزشی، اهمیت کار برایشان روشن گردد. دلیل اولویت دار بودن شروع این کار از کشاورزان عمده مالك و پیشرو این 
است که این گروه از کشاورزان معموال از حجم محصول بیشتر و درآمد باالتری نسبت به کشاورزان کوچك برخوردار 
هستند و لذا امکان مدیریت فروش طی زمان برای آنها فراهم تر می باشد. در اولویت بعد بایستی کشاورزان متوسط 
و کوچك را آموزش داد تا عرضه محصول خود را مدیریت کنند. عرضه محصول توسط باغ داران باید حد اقل طی 
سه مرحله انجام گردد. مرحله اول بعد از برداشت محصول، با هدف تسویه بدهی های مربوط به سال زراعی قبل و 
تامین برخی از منابع مالی الزم برای مدیریت باغات در فصل پائیز و زمستان، مرحله دوم فروش حدود 6 ماه بعد از 
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برداشت محصول، با هدف تامین مالی برای تسویه برخی بدهی های سال جاری و نیز اعمال مدیریت باغات پسته در 
فصول بهار و تابستان و مرحله سوم در انتهای سال زراعی و قبل از برداشت محصول جدید. برای نگهداری محصول 
طی سال زراعی بایستی شیوه انبارداری صحیح آموزش داده شده و امکانات الزم برای انبارداری بهینه برای باغ داران 
فراهم گردد. نقدینگی مورد نیاز برای خرید محصول از باغ داران در این حالت که محصول تدریجی عرضه می گردد 
بسیار آسانتر از زمانی خواهد بود که محصول در ابتدای فصل به طور یکجا عرضه گردد. با فروش تدریجی محصول به 
دلیل دریافت قیمت مناسب تر در مجموع نقدینگی باغ داران نیز بیشتر شده که برای مصرف آن بایستی یك بودجه 

بندی منطقی داشته باشند.   

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1-  فراهم سازی امکان توزیع مناسب فروش محصول در بازار پسته طی سال زراعی. 

2-  کمك به خریداران و تجار پسته برای انعقاد قرار داد با طرف های خارجی در طول سال زراعی.
3- حفظ و تقویت بازار داخلی و خارجی پسته ایران.

4- افزایش قدرت چانه زنی کشاورزان و تجار ایرانی در بازار داخلی و خارجی.
5- افزایش قیمت پسته و افزایش درآمد باغ داران. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 

عرضه تدريجی پسته در بازار مصرف طی سال زراعی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: گروه تحقیقات اقتصادي، اجتماعي و ترویجي
عنوان:  برنامه ریزی مناسب منطقه ای صادرات پرتقال بر مبنای اصل مزیت نسبی در استان کرمان

یافته منتج از پروژه شماره:    003-82-19-100            مدت اجراي پروژه:   1 سال و 8 ماه
مجری مسئول:  مهرنوش میرزائي                                   رتبه علمي: استادیار پژوهشی 

مجري: مهدیه ساعی
  mehr_mirza@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پرتقال یکي از محصوالت باغي است که بخشي از صادرات غیر نفتي کشور را تشکیل مي دهد و صادرات آن 
همواره در سنوات گذشته داراي نوسان بوده است. شناخت مزیت هاي نسبي بالقوه و قدرت رقابت صادراتي پرتقال 
ایران در عرصه تجاري، مي تواند همواره مسئوالن بخش کشاورزي را جهت برنامه ریزي براي حضور این محصول 
در عرصه تجارت بین المللي را آسانتر نماید. بر این اساس با شناخت و تعیین میزان پتانسیل قدرت رقابتي محصول 
پرتقال، مي توان راههاي تقویت مزیت نسبي و قدرت رقابتي این محصول را در عرصه تجارت مورد بحث و بررسي قرار 
داده و با تعیین استراتژي بلند مدت صادراتي،  میزان صادرات و درآمد صادراتي حاصل از آن را افزایش داد. بر اساس 
آمارنامه زراعي سال 1379 سطح زیر کشت مرکبات کشور حدود 239 هزار هکتار برآورد شده است که 92/5 درصد 
سطح درختان مرکبات بارور و7/5 درصد نهال مي باشد. استان کرمان با تخصیص 5/4 درصد از سطح زیر کشت مقام 
پنجم را در کشور دارا مي باشد از لحاط تولید نیز استان کرمان پس از استانهاي مازندران، فارس، منطقه جیرفت و 
کهنوج و هرمزگان مقام پنجم را داراست. در بین محصوالت باغي تولید شده در استان کرمان مرکبات جایگاه ویژه 
اي دارد بطوریکه پس از محصول پسته و خرما در مقام سوم قرار گرفته است. با توجه به اینکه میزان تولید و صادرات 

پرتقال در باالترین سطح ممکن قرار دارد این محصول انتخاب شده است.
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 

-  از دو معیار NSP  و SCB برای اندازه گیری سیاست جانشینی واردات استفاده می شود. این معیارها عبارت از 
اختالف درآمد خالص و هزینه های کل کشت در یك هکتار که همگی به قیمتهای سایه ای بیان می شود. طبق این 
شاخص یك فعالیت تولیدی زمانی که NSP   بزرگتر از صفر باشد دارای مزیت نسبی است و اگر SCB بین صفر و 
یك باشد سودآور است. در منطقه جیرفت و کهنوج کشت پرتقال دارای مزیت نسبی و در کرمان بدون مزیت است.

- شاخص هزینه منابع داخلی یا DRC   نشاندهنده هزینه حقیقی تحصیل یك واحد ارز بر اثر تولید یك واحد 
کاال بر حسب پول داخلی است، بطوریکه هرگاه هزینه منابع داخلی تولید یك واحد محصول کمتر از نرخ سایه ای 
ارز حاصل از فروش آن باشد، کشور در تولید آن محصول دارای مزیت نسبی است و هرگاه بیشتر باشد، نشانگر آن 
است که منابع الزم برای تولید و فعالیت مورد نظر را می توان در بخش دیگری از اقتصاد ملی که سودآورتر باشد، 
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مورد استفاده قرار داد.
- اگر DRC  کوچکتر از 1 باشد، یعنی خالص ارز استحصالی بیش از هزینه سایه ای نهاده های داخلی است، 
لذا تولید محصول مورد نظر در داخل از واردات آن ارزانتر است و در این حالت صرفه جوئی ارزی وجود دارد یا به 
عبارتی در تولید محصول دارای مزیت نسبی هستیم. در این مطالعه DRC  در منطقه جیرفت و کهنوج کوچکتر از 
1 و  صادرات محصول پرتقال دارای مزیت نسبی است در حالیکه در کرمان DRC  بزرگتر از 1 و صادرات پرتقال 

مزیت نسبی ندارد.
- براي بهبود وضعیت قدرت رقابت صادراتي پرتقال و یا حتي ثابت نگه داشتن آن در طي یك برنامه بلند مدت، 
عالوه بر اینکه باید هزینه هاي تولید )از طریق اصالح ساختار، مکانیزاسیون، بهبود کیفیت و بهره وري( کاسته شود 
با تبلیغات و بازاریابي مناسب در عرصه بین المللي باید سبب تقویت آن گردید. ایجاد نمایشگاه محصوالت کشاورزي 
در کشورهاي مختلف دنیا، اطالع رساني بیشتر از طریق رسانه ها، اینترنت، تجارت الکترونیك و غیره و همچنین 
آشنا ساختن صادرکنندگان پرتقال به علم نوین صادرات دنیا از جمله اقداماتي است که باید توسط دولت انجام گردد. 
دولت با بستر سازي، حمایت و ایجاد امنیت براي سرمایه گذاري در زمینه صادرات مي تواند گام بلندي را جهت ارتقاء 

صادرات محصوالت کشاورزي بویژه محصول پرتقال بردارد. 
- هزینه های تولید از مهمترین عوامل موثر بر مزیت نسبی محصوالت تلقی می شود که در جهت کاهش آن باید 
اوالً میزان مصرف نهاده ها را بهینه کرد و در ثانی از فنآوری برتر بهره گرفت. با این کار قدرت رقابتی محصول در 
عرصه صادراتی و در نتیجه مزیت نسبی آن افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، با بکارگیری بهینه نهاده ها، بهره 
وری و کارائی حاصل از هر نهاده افزایش و هزینه هر واحد تولید کاهش می یابد. در این راستا، وزارت جهادکشاورزی 
بعنوان متولی بخش تولید محصوالت کشاورزی موظف است با بکارگیری فنآوریهای روز دنیا، مانند افزایش بازدهی 
آبیاری، تولید محصوالت با کیفیت و کمیت باال، کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی، افزایش ضریب مکانیزاسیون 
و همچنین فعال سازی تشکلها و تزریق اعتبارات به بخش های دارای مزیت نسبی، سبب کاهش هزینه های تولید 

و افزایش مزیت نسبی می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
- اولویت داشتن منطقه جیرفت و کهنوج نسبت به کرمان در تولید و صادرات محصول پرتقال از نظر اصل مزیت 
نسبی حاکی از آن است که این منطقه توانائی تولید و صادرات محصول را با منفعت خالص اجتماعی بیشتری نسبت 
به سایر مناطق دارد. لذا به برنامه ریزان بخش کشاورزی توصیه می شود که مناطق توسعه ای کشت را بر اساس 
تولید یك  به مناطق دیگر در  از طرفی هر چه مزیت نسبی یك منطقه نسبت  انتخاب کنند.  الگوی مزیت نسبی 
محصول بیشتر باشد قدرت رقابتی محصول تولیدی در عرصه تجارت بیشتر خواهد بود. با برنامه ریزی توسعه این 
محصول در منطقه جیرفت و کهنوج می توان قدرت رقابتی این محصول را به میزان 25 درصد در سطح بازارهای 

جهانی افزایش داد.
- در مناطقی که مزیت تولید و صادرات و تولید محصول وجود دارد می توان هزینه های تمام شده محصول را تا 
سطح 50 درصد کاهش و درآمد باغداران را افزایش داد. با توجه به قدمت کشت محصول در منطقه جیرفت و کهنوج 

و می  توان با ایجاد اشتغال پایدار در منطقه و افزایش محصول صادراتی اشتغالزایی را تا 50 درصد افزایش داد.


