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پیش گفتار

ــي ــدد، در پیشــبرد توســعه مل ــای متع ــا چالش ه ــي ب ــم رویاروی  بخــش کشــاورزي در کشــورهاي درحال توســعه علی رغ
 نقــش مهمــي ایفــاء می کنــد. بــا توجــه بــه آنکــه تولیــد در ایــن بخــش غالبــاً توســط بخــش خصوصــي صــورت می گیــرد.
 معاونت هــای اجرایــي، مؤسســات تحقیقاتــي و واحدهــاي ترویجــي به عنــوان نهادهــاي توانمنــد ســاز در بخــش کشــاورزي
 در ارتبــاط سیســتماتیك بیــن تولیــد و گــردش دانــش و اطالعــات بیــن بخش هــاي مختلــف ایفــاي نقــش می نماینــد.
 ترویــج و اجــرا در کشــاورزي ازجملــه راهبردهــاي ضــروري انتقال یافته هــای تحقیقاتــي بــه عرصه هــای تولیــدي

ــوند ــوب می ش .محس
 ازآنجایی کــه یکــي از سیاســت های اصلــي ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزي ایجــاد یــك زنجیــره 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

ــت ــرار گرف ــج ق ــي و تروی ــورد اســتقبال دســت اندرکاران بخش هــاي اجرای ــه مذکــور م ــه مجموع  .و ارائ
 مجموعــه حاضــر، بــه عنــوان هشــتمین ســري از ایــن مجموعــه هــا، حاصــل تــالش بخشــي از فعالیت هــای محققــان در
ــي ــاوزي م ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــه وابسته س ــي تابع ــز تحقیقات ــکده ها / مراک ــطح مؤسسات/پژوهش  س
 باشــد کــه گــزارش نهایــي پــروژه هــاي تحقیقاتــي ایشــان در ســال 1385 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

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

                                                                                  دفتر امور پژوهشي 
                                                                                   سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
عنوان: کنترل پژمردگي فوزاریمي میخك و بهبود خواص شیمیایي، زیستي و حاصلخیزي خاک  از طریق آفتابدهي   

)Soil solarization(
یافته منتج از پروژه شماره:. 125ـ81 ـ )30ـ30( ـ121      مدت اجراي پروژه: 2 سال    

مجری مسئول:سید محمد بني جمالي                             رتبه علمي: مربی پژوهش 
مجري: حسین بیات

smbanijamali@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آفتابدهي خاک )Soil solarization( از جمله روشهاي جایگزین ضدعفوني شیمیایي در مناطق گرم با آفتاب 
درخشان است. این تحقیق به منظور بررسي اثر آفتابدهي خاک بوسیله پوشش دار کردن سطح خاک مرطوب با ورقه 
هاي پلي اتیلن شفاف )30-25 میکرومتر ضخامت( در کنترل پژمردگی و پوسیدگی ریشه فوزاریمی میخك، علف هاي 
هرز، جمعیت میکروبی، خصوصیات شیمیایی، غلظت عناصر غذایي قابل استفاده در خاک و رشد گیاه در شرایط آب 

و هوایی منطقه محالت انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج بدست آمده مناسبترین تیمار، آفتابدهی خاک مرطوب پوشش دار شده با پالستیك شفاف به 
مدت 6 هفته + کود گاوي تازه به میزان 40 تن در هکتار ( مي باشد که ضمن برخورداري از مزیت کاهش جمعیت 
عامل بیماریزاي خاکزاد فوزاریوم، تلفات بوته و جمعیت علف هرز، موجب افزایش کل جمعیت میکروبي مفید قارچ در 
خاک، تعداد شاخه گل در میخك، جذب کل عناصر غذایی گیاه، عناصر غذایي حاصلخیز کننده خاک و اثر باقیمانده 

آن پس از برداشت براي محصول بعدي گردید.
توصیه ها: 

در مناطق گرم و خشك همانند محل اجراي طرح از روش آفتابدهي  در کنترل عوامل بیماریزا استفاده شود.   -1
استفاده از کود دامي نه تنها موجب بهبود جمعیت بیولوژیکي بومي خاک و در نهایت کنترل بهتر عامل   -2

بیماري زا مي شود بلکه باعث افزایش حاصلخیزي خاک براي محصوالت در سال هاي بعد میگردد. 
استفاده از روش آفتابدهي و پوشش دار کردن خاک موجب کنترل علف هاي هرز به ویژه علف هاي هرز   -3

یکساله مي گردد.
در روش آفتابدهي تنها از یك بار آب آبیاري استفاده مي شود که از نظر اقتصاد صرفه جویي در آب مهم است   -4
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و محصوالت گلخانه اي همانند میخك که در سال قبل از کاشت آماده سازي خاک انجام مي گردد، قابل توصیه است. 
و  آفتابدهي خاک  به خوبي روش  تابستان  به خصوص در مناطق گرم در فصل  در گلخانه هاي شیشه اي   -5

حاصلخیز نمودن آن مقدور مي باشد. 
اگر چه استفاده از سم درکنترل عامل بیماریزا می تواند موثر باشد، ولی بدلیل کاهش فعالیت بیولوژیکی و   -6

حاصلخیزی خاک مسائل زیست محیطی و توجه به کشاورزی پایدار بهتر است مصرف آن کاهش یابد. 
اگر چه استفاده از روش آفتابدهی مي تواند به عنوان یك ابزار کنترلی در عوامل بیماریزای خاکزاد مطرح   -7

باشد اما تلفیق آن با سایر روشهای کنترل، در قالب یك مدیریت تلفیقی توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
-افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول

-کاهش خسارت بیماری و علف های هرز
-بهبود فعالیت بیولوژیکی خاک

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تيمار آفتابدهی خاک مرطوب پوشش دار شده با پالستيک شفاف به مدت 6 هفته + كود گاوي تازه به ميزان 40 تن در 
هكتار بدون علف هرز )تصوير سمت راست( - تيمار شاهد بدون آفتابدهی)تصوير سمت چپ(.
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی                                              
عنوان: کنترل توأم سفیدک پودری رز و کنه های تارتن رز با استفاده از  روغن دانه چریش، گوگرد و دینوکاپ در 

شرایط گلخانه
یافته منتج از پروژه شماره: 83010-0000-00-010000-2      مدت اجراي پروژه: 3 سال 

مجري مسئول: اصغر حسینی نیا                                              رتبه علمي: مربی پژوهش
مجري: ناصر بوذری

Asghar.hosseini.nia@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع
تولید گل  در  مهم  هاي  اولویت  از  یکي  ایران  در  زیر کشت  مربع سطح  متر  از 3961278  بیش  داشتن  با  رز 
 Sphaerothecaقارچي عامل  با  رز،  پودري  است. سفیدک  و فضاي سبز شهري  پارک ها  ایجاد  ،و  زینتي  و گیاهان 
Wallr( var. rosae( pannosa، کنه دو نقطه اي )Tetranychus urticae Koch( و سوش زمستانی آن با نام کنه 
قرمز گلخانه اي )T. cinnabarinus )Biosduval( از مهم ترین عوامل خسارتزاي رز مي باشند. براي مدیریت هر دو 
عامل خسارتزا باید از سمومي که هر دو عامل را کنترل کند استفاده نمود تا خطرات زیست محیطي کمتري ایجاد 
شود. لذا مطالعه اي به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي و با 12 تیمار در چهار تکرار از ترکیبات 
 ،)2 ml/lit 0/5 سیتووت(، گوگرد )80% کومولوس با غلظت ml/lit  8/3 به همراه ml/lit روغن دانه چریش )باغلظت

دینوکاپ )18/25% با غلظتml/lit 1/5( و شاهد )آب پاشي( در سه نوبت زماني و با فاصله ده روز انجام گردید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
نتایج داده هاي جمع آوري شده در نوبت هاي مختلف نمونه برداري براي کنترل توام کنه و سفیدک پودري، 
نشان داد اثر تیمارها در کنترل هر دو عامل خسارت زا نسبت به هم و شاهد در سطح 5% از نظر آماري معني دار 
بار سم پاشي به ترتیب باعث کاهش %89/85،  با دو، دو و سه  بودند. روغن چریش، گوگرد، دینو کاب به ترتیب 
83/64% و78/80% از جمعیت کنه و 81/25%، 66/66% و60/40% از سفیدک پودري رز شدند و به ترتیب بیشترین 
تأثیر همزمان را بر آنها داشتند. با توجه به عدم مالحظة عالیم سوء باقي ماندة تیمارها بر روي گیاه رز، نتیجه گیري 
مي شود استفاده متناوب آنها در کنترل همزمان و موفقیت آمیز کنه و بیماري سفیدک پودري روي رز در گلخانه 
ها حتي فضاي سبز شهري در زماني که شرایط محیطي براي هر دو عامل مناسب باشد، توصیه مي شود و با مبارزة 

توام مي توان از میزان مصرف سم وآلودگي زیست محیطي جلوگیري نمود. 
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه
مصرف حداقلی از سموم به صورت مجزا و استفاده توام از ترکیبات جهت کاهش مصرف سموم 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته 

 

شكل 1- عقب سمت راست تيمار )روغن چريش( 
شمارة تيمار 132، عقب سمت چپ تيمار )دينوكاپ 

شمارة تيمار( 324، جلو سمت راست )گوگرد( شمارة 
تيمار 214 و جلو سمت چپ )آب پاشي( شمارة تيمار 

433، )عكس اوريجينال(

شكل 2- از راست به چپ به ترتيب گلدان تيمار 
شده با روغن چريش، گوگرد، دينوكاپ و آب )عكس 

اوريجينال(

 شكل 3- برگ رز تيمار شده با روغن چريش 
مربوط به طرح 

 شكل 4- برگ رز تيمار های كنترل شده با چريش
 )عكس اوريجينال(
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ننام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی                                              
 )Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) (Acari: Tetranychidae( عنوان: کنترل کنه تارتن قرمز گلخانه اي

روي میخك با استفاده از کنه کش در شرایط گلخانه
یافته منتج از پروژه شماره: : 83098-0000-03-100000-060- 2    مدت اجراي پروژه: 2 سال 

مجري مسئول: اصغر حسینی نیا                                                         رتبه علمي: مربی پژوهش
asghar.hosseini.nia@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع
نقطه ا ي، دو  تارتن  کنه  زمستانه  فرم   Tetranychus cinnabarinus (Boisduval(گلخانه اي قرمز  تارتن   کنه 
T. urticae Koch از مهمترین آفات گل هاي شاخه بریده مانند میخك، رز و گالیول بشمار مي آیند. شرایط گلخانه اي 

باعث فعالیت دائم و خسارت شدید این آفات بر گیاهان زینتي و گلخانه اي مي شود. به منظور استفاده بهینه از دزهاي 
سموم کنه کش جدید یا تازه به ثبت رسیده در ایران، طرح آزمایشي فاکتوریل در قالب طرح کرت هاي کاماًل تصادفي 
با 17 تیمار از ترکیبات: فنازوکوین )0/0،4/3وml/lit( 0/5، فن پیروکسي میت )0/4، 0/5 و ml/lit 0/6 +سیتووت 0/5  
ml/litو 1%(، پروپارژیت )0/7، 1 و ml/lit 1/25(، هگزي تیازوکس )0/3، 0/5 و ml/lit 0/6( و آبامکتین 0/15، 0/2 و 

ml/lit 0/25 +سیتووت ml/lit 2/5( با چهار تکرار علیه کنه تارتن میخك در گلخانه هاي شهرستان محالت انجام شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
از تلفات جمعیت مراحل فعال کنه نشان داد، فنازوکوین نتایج محاسبات و تجزیه و تحلیل داده آماري   طبق 
آبامکتین  و   )ml/lit  1( پروپارژیت   ،)ml/lit  10( + سیتووت %1   ml/lit  0/5( پیروکسي میت  فن   ،)ml/lit  0/4(
)ml/lit 0/2 + سیتووتml/lit 2/5( در گروه اول تأثیر )با آزمون دانکن( قرار گرفتند. با توجه به دز مصرفي کمتر 
و ایجاد ایمني بیشتر در محیط هاي گلخانه اي، از ترکیبات فن پیروکسي میت ml/lit 0/5 +سیتووت 1% با تلفات 
95/54% کنه، فنازوکوینml/lit 0/4 با تلفات 95/44 % کنه و آبامکتین )ml/lit 0/2 + سیتووت ml/lit( 2/5 با تلفات 
92/65%کنه به ترتیب به عنوان مؤثرترین و کمترین غلظت مصرفي در ترکیب با روغن علیه کنه تارتن شناخته شدند 
و مي توان با مصرف متناوب براي کنترل و جلوگیري از پدیده مقاومت در میان جمعیت کنه تارتن از آنها استفاده 

نمود. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
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کاهش مصرف سموم در کنترل آفت و آشنایی گلکاران و کشاورزان با ترکیبات موثر در کنترل کنه تارتن با حداقل 
گل سوزی و گیاه سوزی و عدم بازار پسندی از مزایای این پروژه می باشد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

محل اجراي طرح در گلخانة كنترل شده ايستگاه ملي تحقيقات گل وگياهان زينتي محالت و نمونه برداري از كنه هاي
Tetranychus urticae)=cinnabarinus( )Boisduval(
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

پژوهشکده سبزی و صیفی



1۸

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده سبزی و صیفی
عنوان: پیوند خیار گلخانه ای روی پایه های مختلف

مدت اجرای پروژه: 2 سال یافته منتج از طرح شماره:  82001 - 12 - 103      
رتبه علمی: استادیار پژوهش   مجری مسئول: علی فرهادی     

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

ــه  ــه دو صــورت کشــت هــواي آزاد و کشــت درون گلخان ــواده کدوئیــان اســت کــه ب ــار یکــي از گیاهــان خان خی
پــرورش مي یابــد. هزینــه تولیــد یــك کیلــو خیــار در شــرایط گلخانــه بســیار بیشــتر از تولیــد در هــواي آزاد بــوده 
و در صورتیکــه نــکات زراعــي و مدیریــت گلخانــه دقیــق رعایــت شــود، ممکــن اســت افزایــش محصــول تــا چنــد 
ــه تولیــد  ــه نقطــه نظــرات جدیــد ب ــه مســائل کشــت و کار و ارائ ــر بیشــتر از شــرایط مزرعــه باشــد. توجــه ب براب
ــواردي  ــد یکــي از م ــر اســت. پیون ــده موث ــواده تولیدکنن ــدار خان ــش ســودآوري و اقتصــاد پای ــا، در افزای کننده ه
اســت کــه در صــورت اعمــال در گلخانــه مي توانــد منافــع زیــادي بــراي تولیــد کننــده داشــته باشــد. پیونــد ابتــدا 
ــراي بســیاري از ســبزیجات میــوه اي مــورد کشــت در درون و  ــود ولــي امــروزه ب ــراي درختــان میــوه مطــرح ب ب
بیــرون از گلخانــه اجــرا مــي شــود. هــدف اولیــه پیونــد ســبزیجات، کنتــرل بیماریهــاي خاکــزاد درون گلخانــه بــود 

امــا امــروزه اهــداف پیونــد بســیار متنــوع مــي باشــد.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کارگیری: 
ــري، کدومســمایي،  ــرگ انجی ــدو ب ــه )ک ــج پای ــدک و پن ــوان پیون ــه عن ــه اي ســلطان ب ــد گلخان ــار هیبری خی
خیــار چنبــر، خیــار بومــي دســتگردي اصفهــان و طالبــي شــاه آبــادی( انتخــاب شــدند. پــس از کشــت پایــه هــا 
و پیونــدک در زمانــي کــه برگهــاي حقیقــي ظاهــر شــدند، عملیــات پیونــد بصــورت حفــره اي رأســي در گلخانــه 
تکثیــر انجــام شــد و پــس از اطمینــان از گیرایــي پیونــد، نهالهــاي پیونــد شــده بــه زمیــن اصلــي درون گلخانــه 
ــرگ انجیــري و کــدو  ــه هــای ذکــر شــده، کــدو ب ــار در بیــن پای ــد خی ــراي پیون ــه ب ــن پای ــت. بهتری ــال یاف انتق
مســمایي شــناخته شــد. پایــه خیــار دســتگردي ســبب بهبــود تــردي بافــت و طعــم میــوه پیونــدک گردیــد، امــا 
گیرایــي پیونــد و ســازگاری بیــن پایــه و پیونــدک و عملکــرد میــوه در پایه هــاي خیــار دســتگردي، طالبــي و خیــار 

چنبــر پاییــن بــود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
پیوند کردن موجب تسریع در گلدهي، زودرسي، رشد رویشي و افزایش میزان محصول شد.
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عکس /عکس هاي شاخص از یافته: 

    گياهچه خيار گلخانه  ای پيوند شده بصورت حفره ای راسی               محل اتصال پايه و پيوندک در گياه خيار
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

پژوهشکده پسته
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده پسته
عنوان: کاهش آلودگی به آفالتوکسین محموله هاي پسته از طریق سورتینگ

یافته منتج از پروژه شماره: 077-82-22-22-115                    مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول : احمد شاکر اردکاني                                          رتبه علمی: استادیارپژوهش 

shaker@pri.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عملیاتی که قبل از صدور پسته برای درجه بندی کیفی محصول انجام می شود می تواند در میزان آفالتوکسین 
نهایی آن نقش بسزایی داشته باشد. یکي از این مراحل سورتنیگ است. منظور از سورتینگ جداسازي پسته هاي لکه 

دار )با لکه هاي زرد و قهوه اي یا لکه هاي خاکستري و سیاه( و پسته هاي آسیب دیده مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با جداسازی کامل پسته های لکه دار )با لکه هاي زرد و قهوه اي یا لکه هاي خاکستري و سیاه( مقدار زیادي از 
آلودگی به آفالتوکسین در ارقام فندقی، احمد آقایی و کله قوچی کم مي شود. بیشترین مقادیر آفالتوکسین اندازه 
گیری شده در پسته های لکه دار زرد و قهوه ای رقم احمد آقایی بود که حتی حضور درصد پایینی از آنها در یك 
محموله می تواند عامل عدم کسب مجوز صدور آن به کشورهایی که حدود پایین آفالتوکسین را مجاز می شناسند، 

باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
فــرآوری و خشــك کــردن پســته در ایــران تقریبــا مناســب اســت و مقــدار آفالتوکســین در پســته هایــی کــه از 
نظــر ظاهــری لکــه دار نیســتند، بســیار کــم اســت. بــه طــوري کــه مــی تــوان گفــت بیشــترین عامــل آلودگــي 
محمولــه هــای پســته کافــی نبــودن عملیــات جداســازی پســته هــای لکــه دار مــی باشــد. میانگیــن درصــد پســته 
هــای لکــه دار زرد و قهــوه ای در ســه رقــم فندقــی، احمــد آقایــی و کلــه قوچــی بــه ترتیــب 4/6، 2/26 و1/13 
ــن  ــب 4/68، 4/60 و 1/16 و میانگی ــه ترتی ــره ب ــای لکــه دار خاکســتری و تی ــن درصــد پســته ه ــوده و میانگی ب
آفالتوکســین انــدازه گیــری شــده در پســته هــای لکــه دار زرد و قهــوه ای در ســه رقــم فــوق بــه ترتیــب 136/25، 
ــب 292/8،28/68 و  ــه ترتی ــیاه ب ــتری و س ــه دار خاکس ــای لک ــته ه ــی و در پس ــی ب ــی پ 632/38 و120/35پ
7/28پــی پــی بــی مــي باشــد. بنابرایــن ســورتینگ و جداســازي پســته هــاي لکــه دار نقــش اساســي در کاهــش 

آفالتوکســین دارد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

عمليات سورتينگ در واحدهاي فرآوري پسته



24

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: شناسایی عوامل افزایش شکاف خوردگي پوست سبز در سنین اولیه باروري پسته

یافته منتج از پروژه شماره: 02-80-07-79-22-115                   مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: علي تاج آبادي پور                                             رتبه علمی: مربي پژوهش

tajabadi@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
این  اي  و منطقه  از معضالت ملي  و یکي  از مسائل مهم تحقیقاتي  آفالتوکسین یکي  به  آلودگي پسته  مسئله 
محصول با ارزش مي باشد و همواره کشورهاي صادرکننده پسته در راستاي رقابت در بازار بین المللي از این حربه 
علیه پسته ایران استفاده نموده اند. به منظور جلوگیري از به مخاطره افتادن صادرات این محصول و افزایش کیفیت 
به   پسته   آلودگي   عوامل   مهمترین   از  زودخندان   پسته هاي   است.  ضروري  ایران  پسته  از  آفالتوکسین  حذف  آن، 
آفالتوکسین  در باغ  به  شمار مي روند. بنابراین الزم است عواملي که در ایجاد و یا تشدید تشکیل پسته هاي زودخندان 

نقش دارند، شناسایي شده و راه هاي کاهش و یا جلوگیري از وقوع این عارضه معرفي گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
یکي از این عوامل موثر بر ایجاد و یا تشدید تشکیل پسته هاي زودخندان سن درخت مي باشد. میزان شکاف 
بنابراین الزم  باروري( بیشترین مقدار است.  اولیه  نامنظم پوست رویي پسته در سن 10 سالگي )سنین  خوردگي 
است از مخلوط نمودن محصول باغات نوثمر به دلیل امکان آلودگي بیشتر به آفالتوکسین با محصول باغات مسن 
تر جلوگیري کرده و نیز زودتر مبادرت به برداشت محصول آن ها نمود. باتوجه به میزان زیاد پوکي در سنین اولیه 

باروري در صورت امکان محصول به صورت کال )نارس( برداشت شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صورتي که از نتایج گرفته شده این طرح جهت حذف پسته هاي مشکوک به آلودگي به آفالتوکسین و انجام 
مراقبتها و عملیات توصیه شده، استفاده شود، کیفیت پسته صادراتي و مصرف داخلي افزایش یافته و سالمت افراد 

جامعه افزایش خواهد یافت. افزایش کیفیت پسته تولیدي سبب افزایش 20 درصدي قیمت پسته مي شود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تعداد زياد پسته هاي زود خندان در رقم احمد آقايي در سن ده سالگي
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: رابطه ارقام پسته با جمعیت و خسارت پسیل پسته و نیاز به مبارزه

یافته منتج از پروژه شماره: 017 - 75 - 22-  115               مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: سید یحیي امامي شهربابك                                    رتبه علمی:  مربي پژوهش

 y-emami@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
پسته یکي از مهمترین محصوالت کشاورزي ایران است که از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اشتغال زایي و صادراتي 
براي کشور ما اهمیت به سزایي دارد. آفات از مهمترین عوامل کاهش دهنده کیفیت و کمیت محصول پسته هستند. 
در بین آفات پسته، پسیل معمولي پسته آفت کلیدي و مهم پسته مي باشد. ریزش برگ ها در اثر طغیان پسیل یکي 
از مهمترین و شدیدترین خسارت هاي پسیل پسته است. از دست دادن اندام هاي فتوسنتز کننده درخت )برگ ها( 
خسارت زیادي به کیفیت و کمیت محصول سال جاري و میزان محصول سال آینده درخت وارد مي کند که قابل 
جبران نمي باشد. تجربیات و نتایج تحقیقات نشان داده است که میزان حساسیت ارقام مختلف پسته نسبت به پسیل 

پسته متفاوت است و لذا الزم است در شرایط یکسان مبارزه با آفت با در نظر گرفتن نوع رقم باغ صورت گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بررسي ها نشان داده است که وجود جمعیت باال و طوالني مدت پسیل در باغ هاي پسته ي با رقم احمدآقایي در 
مدت زمان کوتاهي باعث ریزش تعداد زیادي از برگ هاي درخت مي شود. ریزش برگ ها در رقم اکبري نیز شدید 
است. لذا کنترل به موقع و سریع آفت در این دو رقم اهمیت زیادي دارد. ارقامي مانند کله قوچي، اوحدي، جندقي، 
سیریزي و رضایي زودرس در مقایسه با دو رقم فوق الذکر دیرتر دچار برگ ریزي مي شوند. در این رابطه رقم سفید 
پسته نوق نسبت به سایر ارقام تحمل بیشتري دارد و لذا در شرایط مساوي سرعت تصمیم گیري و سرعت عمل در 

کنترل آفت در باغ هاي با ارقام احمد آقایي و اکبري باید بیشتر از سایر ارقام باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با استفاده و کاربرد این توصیه مي توان برنامه ریزي مناسب تري را براي کنترل پسیل انجام داد. به طور مثال باغداراني که 
صاحب چند باغ با ارقام مختلف هستند مي توانند پیش بیني کنند که کدام باغ نیاز بیشتري به کنترل و بررسي 
جمعیت آفت دارد و در شرایط آلودگي تقریبا مساوي خسارت آفت در کدام باغ و چه رقمي شدیدتر است تا سرکشي 
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بیشتري از آن انجام گیرد و در صورت آلودگي نیاز به کنترل سریع تر دارد. برعکس، در چه ارقامي مي توان خسارت 
آفت را چند روز تحمل کرد. لذا الزم است کشاورزان از میزان تحمل ارقام باغ هاي خود آگاهي داشته باشند تا در 

کنترل به موقع آفت قبل از ایجاد خسارت اقتصادي اقدام نمایند.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

          

ريزش برگ در ارقام حساس
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: تغییر آبیاري غرقابي به نوارهاي 2 متري جهت افزایش بهره وري مصرف آب در باغ هاي پسته

یافته منتج از پروژه شماره: 003-82-22-115                      مدت اجراي پروژه: 3 سال و 6 ماه
مجری مسئول : ناصر صداقتي                                                رتبه علمی: استادیار پژوهش

n-sedaghati@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به بحران کم آبي موجود در کشور و مخصوصاً در مناطق پسته کاري و نیز با توجه به ارزش اقتصادي زیاد 
پسته براي کشور ما، استفاده بهینه از منابع آب و باال بردن راندمان کاربرد آب در این مناطق تنها راه مقابله با این 
معضل مي باشد. از آنجائي که گسترش سیستم هاي آبیاري تحت فشار بخصوص سیستم هاي خرد آبیاري در کشور در 
مدت زمان کوتاه و در تمام شرایط امکان پذیر نمي باشد، اصالح سیستم هاي آبیاري سطحي موجود مي تواند اثر قابل 
 مالحظه اي در صرفه جویي و استفاده بهینه از منابع آب داشته باشد. مشاهدات صحرایي نشان داد که در بسیاري از 
مناطق پسته کاري استان کرمان، باغ داران علي رغم اینکه با کمبود شدید آب مواجه مي باشند، در مواقعي که فاصله 
ردیف هاي کاشت در برخي از مناطق به حدود 10 متر و حتي بیشتر نیز مي رسد، آبیاري در کل این فاصله انجام 
مي گیرد که این مسئله باعث مصرف آب بسیار زیادي مي گردد. کاهش سطح خیس شده در باغ ها، در صورتي که این 
کاهش سطح اثر معني داري در میزان عملکرد درخت نداشته باشد، باعث کاهش چشمگیر میزان مصرف آب خواهد 

گردید. بنابراین تعیین عرض نوارهاي آبیاري در باغ هاي پسته از اهمیت ویژه اي برخوردار مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این روش از آبیاري، نیازي به آبیاري کل فاصله بین ردیف درختان نبوده و تنها بسته به سن و اندازه تاج 
درختان، بین 1/5 تا 2 متر از هر طرف ردیف درختان آبیاري مي گردد. قسمت وسط ردیف درختان نیز همان طور 
که در شکل مشخص است، توسط یك پشته از نوارهاي آبیاري کنار ردیف درختان جدا مي گردد. البته براي فواصل 
کاشت کمتر از 6 متر اجراي این سیستم آبیاري چندان مفید به نظر نمي آید. بنابراین روش فوق براي فواصل کاشت 

6 متر و بیشتر توصیه مي گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در مجموع اجراي آبیاري نواري 2 متري نسبت به آبیاري غرقابي باعث افزایش 145 کیلوگرمي محصول خشك 

در هر هکتار، افزایش 60 درصدي بهره وري مصرف آب و کاهش 33 درصدي میزان آب مصرفي مي گردد.
در ضمن پروژه تحقیقي ترویجي این روش آبیاري نیز در شرایط باغدار و در منطقه باغین کرمان، در سال هاي 
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شكل1- آبياري نوارهاي 2 متري

1388 تا 1390 اجرا شد. در این پروژه نیز کاهش عرض نوارهاي آبیاري به 2 متر نسبت به تیمار شاهد )آبیاري 
غرقابي( باعث: افزایش 240 کیلوگرمي محصول خشك در هکتار، افزایش 213 درصدي بهره وري مصرف آب، کاهش 
48 درصدي میزان آب مصرفي، کاهش 4/2 درصدي پوکي، افزایش 3/7 درصدي خنداني و کاهش 1 واحدي انس 

پسته گردید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شکل 2- آبیاري غرقابي
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: اصالح پایه هاي پسته جهت مقابله با بیماري گموز

یافته منتج از پروژه شماره: 78007-22-115                         مدت اجراي پروژه: 6 سال و شش ماه  
مجری مسئول: علي تاج آبادي پور                                           رتبه علمی: مربي پژوهش

مجري: محمد مرادي قهدریجانی
tajabadi@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماري گموز یکي از مهمترین بیماري هاي پسته در ایران بوده و سالیانه تعداد زیادي از درختان بارور پسته 
در باغات موجود در اثر این بیماري از بین مي روند. به علت نبود پایه هاي مقاوم، امکان واکاري آنها تا کنون وجود 
نداشته است در حالي که تمام هزینه هاي مربوط به آبیاري و کود دهي و غیره به علت پراکندگي درختان خشك 
شده در اثر این بیماري در سطح باغات پرداخت مي شود ولي به دلیل کاهش تعداد درختان در واحد سطح، عملکرد 

کاهش محسوسي دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایـج تحقیقـات منجـر بـه معرفـي ارقـام مـاده راور شـماره دو، ایتالیایي، اوحـدي، بهشـت آبـادي و فنوتیپ نر
M25  بـه عنـوان پایـه هـاي نسـبتا متحمـل بـه بیماري شـده اسـت که مي تـوان از ایـن پایه هـا در مناطـق آلوده 

بـه بیمـاري گمـوز و نیـز واکاري در باغـات آلـوده به گمـوز اسـتفاده نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
به علت نبود پایه هاي مقاوم امکان واکاري آنها تا کنون وجود نداشته است. اگر به فرض، این بیماري در 10 درصد 
از باغات پسته ایران وجود داشته باشد و 5 درصد از درختان این باغات در اثر ابتال به این بیماري از بین رفته و یا 
در حال از بین رفتن باشند، با احتساب سطح زیر کشت 440 هزار هکتار پسته،  حدود 2200 هکتار از باغات پسته 
با تولید متوسط 1760 تن از بین رفته است. در حالي که تمام هزینه هاي مربوط به آبیاري و کوددهي و غیره به 
علت پراکندگي درختان خشك شده در اثر این بیماري در سطح باغات  پرداخت مي شود. بنابراین با استفاده از پایه 
هاي پسته متحمل به این بیماري، سالیانه حدود 1760  تن پسته به تولید پسته کشور افزوده خواهد شد که ارزش 

اقتصادي آن بر اساس قیمت بازاري حد اقل 10000000 معادي 17/6 میلیارد تومان خواهد بود. 
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

نهالهاي هيبريد در زمان منتقل شدن به گلدانهاي بزرگتر
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده پسته
عنــوان: تفاوت هــای رشــد رویشــی )تیــپ رشــد و عــادت شــاخه زایــی(، نارســائی هــای تغذیــه ای و شــکل پذیری 

ارقــام مختلــف پســته در دوره نونهالی
یافته منتج از پروژه شماره: 82001-0000-00-0000-22-109-2       مدت اجرای پروژه: 3 سال

مجری مسئول: عبدالحمید شرافتی                                                       رتبه علمی:مربی پژوهش
Hamidsherafati47@Gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آشنایی با خصوصیات رشدی ارقام مختلف پسته پس از پیوند و قبل رسیدن به دوره باردهی بسیار حائز اهمیت 
است. به همین منظور دوازده رقم از ارقام تجاری و بومی منطقه فیض آباد در دوره نونهالی با همدیگر مورد ارزیابی قرار 
گرفتند. از نظر قدرت رشد رویشی ارقام در دو گروه پر رشد و کم رشد قرار داشتند. ارقام فندقی، کله قوچی و بادامی 
سفید فیض آباد در سال های اول پس از پیوند به دلیل شدید بودن غالبیت انتهایی، جوانه های انتهایی آن ها تولید 
شاخه های طویل می کند و کار هرس فرم را با مشکل مواجه می سازد و برخی ارقام مانند اکبری، برگ سیاه، عباسعلی 
و اکبری به دلیل غالبیت انتهایی ضعیف و تولید شاخه های جانبی زیاد، هرس پذیری بهتری دارند. همچنین هر رقم 
پسته نسبت به برخی ناهنجاری های تغذیه ای حساسیت بیشتری دارد. به عنوان مثال رقم های فندقی، ممتاز و بادامی 

سفید به طور معمول بیشتر از رقم های اکبری، عباسعلی و برگ سیاه به عارضه سوختگی حاشیه برگ دچار شدند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
رقم فندقی به عنوان رقمی با غالبیت انتهایی شدید و شاخه هایی که استحکام مناسبی ندارند از هرس پذیری 
مناسبی برخوردار نیستند و باید برای دو سال اول پس از پیوند، شاخه اصلی با قیم محافظت شود و از ارتفاع 150 
سانتی متری سربرداری شود تا برای دوره باردهی تولید اسکلت قوی و مناسب نماید و رقم اکبری نقطه مقابل رقم 
فندقی است که پس از پیوند، یکی از شاخه های اصلی و عمودی را نگه می داریم و با رشد کند و شاخه های جانبی 

زیاد، نیازی به قیم ندارد اما الزم است بخشی از شاخه های متراکم جانبی تنك شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه: 
با آشنایی و به کارگیری این یافته ها، درختانی با فرم مناسب و قوی تولید می شود که در دوره باردهی نیازی به 
هرس فرم ندارند و هرس باردهی آن ها کاهش می یابد و عملیات باغبانی از جمله هرس، سمپاشی، محلول پاشی و.. 

با هزینه کمتری انجام شده و از تماس میوه ها با زمین جلوگیری می شود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

رقم فندقی. رشد زياد شاخه انتهايی و شرايط سخت برای ايجاد فرم مناسب 
در اين رقم در سال های اول پس از پيوند
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: مدیریت باغ با استفاده از مراحل فنولوژیکي گلدهي تا میوه دهي دو رقم پسته )اوحدي و قزویني(

یافته منتج از پروژه شماره: 06-82 – 22 - 130 – 010- 81 – 22 – 115    مدت اجراي پروژه:  3سال
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:
دمـا و فرایندهـاي گلدهـي و میوه دهـي در درختـان میـوه رابطـه تنگاتنـگ و معنـي داري با هـم دارنـد و درجه روز 
رشـد )GDD( بـراي تبییـن ایـن رابطـه بـه کار مـي رود. بـا تعییـن ایـن درجـه بـراي هر رقـم یـا واریته و بـراي هر 
مرحلـه فنولوژیکـي ، بـه ویـژه درجـه روز رشـد کل از گلدهـي، شـروع رشـد سـریع مغـز، طـول دوره پر شـدن مغز، 
تکمیـل رشـد و نمـو مغـز، طـول دوره رسـیدن باغباني میوه )از اتمام رشـد مغز تا رسـیدن( و زمان برداشـت میسـر 
خواهـد بـود. بـا توجه بـه اهمیت درجه روز رشـد  در مدیریت باغباني محصوالت، این موضوع در پسـته بررسـي شـد 
تـا بـا دسـتیابي بـه مقادیر درجه روز رشـد در دو رقـم عمده منطقـه قزوین، امـکان برنامه ریزي هاي مـورد نظر براي 

پیش بینـي و عملیـات فعالیت هـاي زراعـي، مبـارزه بـا آفات و برداشـت به دسـت آید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
دوره زماني فنولوژیکي چهار رویداد مهم رشد و نمو گل و میوه پسته

ارقام مورد 
مطالعه

دوره زماني وقوع رویداد )تاریخ(

گلدهي
شروع دوره پر شدن 

مغز
اتمام دوره پر شدن 

مغز
رسیدن باغباني 

)برداشت(
6/27-5/197/6-4/206/4-1/274/30-2/6رقم اوحدي
6/9-5/36/17-4/95/17-1/314/21-2/7رقم قزویني
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طول دوره هاي فنولوژیکي مهم گل و میوه پسته و سهم درصدي هرکدام در دو رقم قزویني و اوحدي 

ارقام مورد مطالعه
دوره گلدهي تا شروع پر 

شدن مغز
دوره پر شدن مغز

  دوره بین زمان 
اتمام پر شدن مغز و 

برداشت

گلدهي تا 
برداشت)کل دوره(

138/5 روز34 روز )25%(30 روز )21%(74/5 روز )54%(رقم قزویني
160 روز39/5 روز )26/5%(33/5 روز )21 %( 87  روز )52/5 %(رقم اوحدي

مقادیر درجه روز رشد در مراحل مختلف فنولوژیکي و سهم درصدي هرکدام در دو رقم پسته
بر اساس نتایج زمان گلدهي و رسیدن باغباني و برداشت این دو رقم در منطقه قزوین به ترتیب زودگل دیررس 

و دیرگل زودرس معرفي مي شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه: 
در هر دو رقم بخش عمده زمان گلدهي تا برداشت صرف دوره گلدهي تا شروع پر شدن مغز شده است. این دوره 
شامل مراحل تلقیح، رشد اولیه جنین و رشد تقریبا کامل آندوکارپ )پوست استخواني( است. دوره حدودا یك ماهه 
پر شدن مغز در هر دو رقم مهمترین جنبه فنولوژیکي-تجاري پسته محسوب مي شود چرا که طول این دوره و درجه 
روز رشد متناظري که درخت بایستي کسب نماید، براي اتمام دوره پر شدن مغز حائز اهمیت است. این موضوع یکي 
از معیارهاي انتخاب یك منطقه براي پسته کاري و دستیابي به محصول مغز پر است. نتیجه این پژوهش نشان داد 
طول دوره رشد و نمو مغز در اوحدي بیشتر از قزویني است. میزان کل درجه روز- رشد و طول دوره از گلدهي تا 
برداشت )با لحاظ 4/5+ درجه سلسیوس به عنوان دماي پایه قراردادي( براي رقم قزویني 2561/044 درجه سانتي 
گراد و  138/5 روز و براي اوحدي  2917/823 درجه و 160 روز تعیین گردید. رقم قزویني براي انجام و تکمیل 
فرایند مهم پر شدن مغز )رشد و نمو بذر( به 632/363 درجه روز و دوره اي به طور متوسط 30 روز و رقم اوحدي 

730/613 درجه روز و 33/5 روز نیاز دارند.

ارقام مورد مطالعه
دوره گلدهي تا شروع پر 

شدن مغز
دوره پر شدن مغز

  دوره بین زمان 
اتمام پر شدن مغز و 

برداشت

گلدهي تا 
برداشت)کل دوره(

رقم اوحدي
  1406/423

)% 48/3(
 730/61
)% 25(

 780/787
)% 26/7(

2917/823

رقم قزویني
 1178/704

)% 46(
  632/36
)% 24/7(

  749/977
)% 29/3(

2561/044
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

پژوهشکده مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری



3۸

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: کاهش پوسیدگی میوه ی کیوی در سردخانه

یافته منتج از پروژه های شماره: 84004-0000-12-240000-023-2       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حسین طاهری                                                                  رتبه علمی: استادیار پژوهش 

taheri81@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کیوی بعد از مرکبات مهم ترین محصول باغی استان مازندران می باشد. این استان با داشتن 6450 هکتار سطح 
زیر کشت و تولید ساالنه 180000 تن مقام اول کاشت و تولید را در ایران داراست. ساالنه میزان زیادی میوه کیوی بر 
اثر پوسیدگی های  ناشی از قارچ ها در سردخانه از بین می روند. قارچ های مختلفی باعث از بین رفتن میوه در سردخانه 
می شوند و خسارت آنها در بعضی از سال ها قابل توجه است. بنابراین باید یافتن روش هایی که میزان پوسیدگی میوه 

را کاهش دهد و باعث افزایش درآمد باغ داران شود ضروری به نظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
•  خنك کردن میوه های چیده شده قبل از انتقال به سردخانه باعث کاهش آلودگی در سردخانه می شود. برای 
این کار، میوه ها را پس از برداشت به مدت 48-24 ساعت در دمای 15 درجه سلسیوس در رطوبت 98-95 درصد 

قرار داده و سپس به سردخانه منتقل می کنیم. 
•  استفاده از آب گرم نیز باعث کاهش پوسیدگی میوه ها می شود. بدین منظور میوه های رقم هایوارد را در آب 
گرم 42 درجه سلسیوس به مدت 7 دقیقه یا 48 درجه سلسیوس به مدت 5 دقیقه قرار داده و بعد از خشك شدن، 

آنها را به سردخانه منتقل می کنیم.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 Penicillium italicum, P. digitatum, Alternaria alternata, Botrytis قارچ شامل  این تحقیق 5 گونه  در 
cinerea و .Mucor sp باعث پوسیدگی میوه کیوی در سردخانه می شوند که بیشترین درصد پوسیدگی مربوط به 
قارچ بوتریتیس )کپك خاکستری( می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته قرار دادن میوه ها در دمای 15 درجه 
سلسیوس با شرایط فوق باعث کاهش 44 تا 53 درصد پوسیدگی و استفاده از آب گرم باعث کاهش 60 درصدی 

میزان خسارت در سردخانه می شود و استفاده ترکیبی از آنها نتیجه بهتری دارد.



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸5 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

39

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

             تغيير رنگ درميوه آلوده به كپک خاكستری                              عاليم در برش طولی ميوه آلوده
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: زمان کنترل شپشك استرالیائي Icerya purchasi Maskell در باغ های مرکبات استان مازندران

یافته منتج از پروژه شماره: 078-82-11- 25-120                           مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمدفاضل حالجي ثاني                                             رتبه علمی: مربی پژوهش

mohamadfazelhalajisani@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شپشك استرالیایی Icerya purchasi Maskell یکی از مهمترین شپشك های باغ های مرکبات شمال کشور است 
که عالوه بر مرکبات، دارای میزبان های متعددی از گیاهان مثمر، غیر مثمر و زینتی است که سالیانه خسارت زیادی 
به محصوالت مختلف از جمله مرکبات وارد می کند. مصرف بی رویه سموم شیمیایی جهت کنترل آفات، به دلیل عدم 
شناخت بیولوژی دقیق آفات، عالوه بر آثار مخرب سوء زیست محیطی و هزینه های اقتصادی باال، به مرور زمان موجب 
بروز مقاومت در برخی از آفات شده است. تعیین زیست شناسی آفت به ما کمك می کند تا در صورت لزوم، مناسب 

ترین زمان کنترل شیمیایی آفت مشخص شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در صورت عدم حضور کفشدوزک استرالیایی و کنترل نشدن آفت، نیاز به کنترل شیمیایی است. مناسب ترین 
گیاهی  حشره کشهای  با  باغ(  آلوده  قسمتهای  لکه ای)در  به صورت  ماه،  تیر  اوایل  در  آفت،  شیمیایی  کنترل  زمان 
مانند دایابون و پالیزین و یا سموم شیمیایی مانند ماالتیون و آدمیرال، همراه با روغن امولسیون شونده)EC( است. 

محلوپاشی می تواند با سمپاشهایی مانند سمپاش  Robin 20 EY  انجام گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بـا توجـه بـه اینکه پوره هاي سـن یـك نسـل اول از اوایل خردادمـاه در طبیعت ظاهر شـده و در اوایـل تیرماه به 
اوج جمعیـت خـود مي رسـد، بنابرایـن رعایـت زمـان دقیق سمپاشـی، موجـب کاهش دفعـات سمپاشـی و در نتیجه 

کاهـش آلودگـی محیط زیسـت و حفظ دشـمنان طبیعی می شـود.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

پوره سن يک شپشک استراليايی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: انتخاب روش مناسب آبیاری در باغ های مرکبات

یافته منتج از پروژه شماره: 82085-25-120                             مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: هرمز عبادی                                               رتبه علمی: مربی پژوهش 

hormozebadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
قطره چکان های رایج در بازار و مورد استفاده در بیشتر باغ های مرکبات محدودیت ها و مشکالتی نظیر گرفتگی، 
اجرای سیستم های  دارند.  و..(  هرز  علف  با  مکانیکی  مبارزه  )دیسك،  داشت  عملیات  در  مزاحمت  ایجاد  و  پاره گی 
آبیاری قطره ای در باغ های مذکور مستلزم هزینه های باالیی برای باغداران است. کمبود منابع آبی در بیشتر مناطق 
کشور عامل اصلی محدیت در تولید محصوالت کشاورزی از جمله مرکبات است و استفاده بهینه از این منابع امری 
اجتناب ناپذیر است. بنابراین مدیریت و انتخاب درست تجهیزات آبیاری قطره ای افزون بر بهره برداری بهینه از منابع 
آبی، می تواند اهمیت بسزایی در مدیریت اقتصادی باغ داشته باشد. در این پروژه بهره وری آب و عملکرد کمي و کیفي 
میوه پرتقال تامسون ناولروي پایه فالئینگ دراگون در روش های مختلف آبیاري میکرو شامل میکروجت، قطره  اي 
داخل خط با دو و سه قطره چکان و حبابی، )به ترتیب با درصدهای مختلف سطح خیس شده 38/5، 19/6، 14/4 و 

17/5( مورد مطالعه قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
• در مناطقـی نظیـر محـل اجـرای ایـن تحقیـق )غرب مازنـدران( که بارندگی سـالیانه زیاد اسـت و ریشـه ها در 

سـطح خاک گسـترش بیشـتری دارند، الزم اسـت سـطح خیس شـده بیش از 20 درصد باشـد. 
• همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه تفاوت اصلـی روش هـای آبیـاری میکرو، الگـوی توزیـع رطوبت خاک آنهاسـت، 
الزم اسـت کـه بـرای انتخـاب یـا مدیریـت بهینه ایـن روش ها، نحـوه گسـترش عمقی و جانبی ریشـه، میـزان تراکم 
آن در اعمـاق مختلـف و شـکل و حجـم نیمکـره مرطـوب ناشـی از مقـدار آبـی کـه در هر آبیـاری داده می شـود، در 

نظـر گرفتـه شـود و هـر روشـی کـه حجم بیشـتری از ربشـه هـا را مرطوب می کنـد، انتخاب شـود. 
• نیـاز بـه یـادآوری اسـت کـه توزیـع ریشـه های مرکبـات در خـاک بسـته بـه نـوع پایه و خـاک متفاوت اسـت 
و الگـوی توزیـع رطوبـت در خـاک عـالوه بـر خصوصیـات هیدرولیکـی نوع خروجـِی آبیـاری میکرو، بـه خصوصیات 

فیزیکـی خـاک و مقـدار و مـدت آبیاری بسـتگی دارد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
روش های مختلف آبیاری میکرو روی کیفیت میوه )ضخامت پوست، اندازه، وزن، اسیدیته و مواد جامد محلول( و 
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رشد رویشی درختان تاثیر معنی داری ندارند. عملکرد درختان مرکبات در روش های با درصدهای سطح خیس شده 
38/5 و 19/6 تفاوت معنی داری با هم ندارند و بهره وری آب در آنها نیز با اختالف ناجیز ازهم حدود 13 کیلوگرم بر 
متر مکعب است. عملکرد در این دو روش حدود 18 درصد بیش از دو روش با درصدهای سطح خیس شده 17/5 و 

14/4 )با بهره وری آب حدود 11 کیلوگرم بر متر مکعب( است. 

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

        ميكروجت                                                        قطره چكان داخل خط
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنـوان: معرفـی ارقـام حسـاس و مقاوم  سـیب وگالبي به بیماري آتشـك با اسـتفاده از روش اسـتاندارد در شـرایط 

آب و هوایـي قزوین
یافته منتج از پروژه شماره: 81110-12-11-130                        مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: محمد علی نجاتیان                                               رتبه علمی: دانشیار پژوهش

مجري: عباس داودی
nejatianali@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به اینکه بالیت شاخه در بیماري آتشك از فازهاي خسارتزا مي باشد و منجر به نابودي تدریجي درختان 
دانه دار مي شود و تحقیقات زیادی در زمینه ارزیابي مقاومت ارقام مختلف سیب و گالبي قزوین تحت شرایط آلودگي 
طبیعي و همچنین تحت شرایط آب و هوائي قزوین صورت نگرفته است، بطوریکه باغداران نسبت به حذف باغات دانه 
دار خود و جایگزین کردن آن توسط سایر میوه ها به ویژه هسته دارها اقدام مي کنند، که حل مشکالت فوق ضرورت 

و اهمیت پژوهش را نشان مي دهد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
الیاسي،  از 13 رقم گالبي مورد بررسي تحت شرایط آلودگي طبیعي، 7 رقم اسپادونا، بیروتي، شاه پسند، حاج 
درگزي، نطنز و مشهدي در گروه خیلي حساس، 4 رقم کوشیا، دم کج، دوشس و شاه میوه در گروه نیمه حساس 

وارقام چیني و خوج به ترتیب در گروه حد واسط و خیلي مقاوم قرار گرفتند.
از 8 رقم مورد بررسي، 2 رقم شفیع آبادي و قندک در گروه خیلي حساس، رقم کهنزي در گروه نیمه حساس، 
ارقام جنتي و گالب در گروه حد واسط و 3 رقم گلدن دلیشز، رد دلیشز و اورلئان در گروه خیلي مقاوم قرار گرفتند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
است.  مشکل  غیره  و  شیمیایي  زراعي،  مختلف  روش هاي  اعمال  با  باکتریایي  بیماریهاي  کامل  و حذف  کنترل 
بیماري آتشك نیز از این قاعده مستثني نیست و تقریباً روش مبارزه قاطع براي کنترل این بیماري ارائه نشده است. 
استفاده از ارقام مقاوم گالبي و سیب و گیاهان زینتي، بطور مسلم، مؤثرترین و اقتصادي ترین روش مبارزه با آتشك 
است. کنترل آتشك بر روي ارقام حساس، حتي با بهترین روش ها هم بصورت کامل انجام نمي شود. بنابراین کاربرد 
ارقام مقاوم بسیار سودمند خواهد بود. به عنوان مثال، اغلب باغداران هیچ روش کنترل را بر روي درختان سیب رقم 

رد دلیشز )سیب قرمز(، بواسطه مقاومت ذاتي آن اعمال نمي کنند. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

         رقم اسپادونا: آلودگي شاخ و برگ و آلودگي تنه                      رقم بيروتي: آلودگي شاخ و برگ و آلودگي تنه
  

رقم درگزی: آلودگي شاخ و برگ و آلودگي تنه رقم حاج الياسی )آلودگی تنه( رقم مشهدی )آلودگی تنه(

شكل1 - پيشرفت عالئم بيماري آتشک در بخش هاي مختلف درخت در ارقام گالبي خيلي حساس                                                            

رقم دوشس                                               رقم شاه ميوه

شكل 2- پيشرفت عالئم بيماري آتشک در ارقام نيمه حساس دوشس و شاه ميوه
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رقم شفيع آبادی)آلودگی تنه(     رقم گالب}حدواسط{    رقم قندک )آلودگی تنه(
  ارقام گلدن و رددليشز )فقدان عاليم(

شكل 3- پيشرفت عالئم بيماري آتشک در ارقام سيب
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان یافته: کاربرد پوشش های روی ردیف در مزارع توت فرنگی 

یافته منتج از پروژه شماره: 81362-12-114                                 مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: فرهاد کرمی                                                           رتبه علمی: استادیار پژوهش

farhad.karami@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از اهمیت خاصی برخوردار است. زودرسي  نوبر،  باالبودن قیمت محصول  بدلیل  پیش رس نمودن توت فرنگی 
محصول حتي بمدت چند روز، سود حاصل از تولید را به نحو چشمگیري افزایش می دهد. از طرفی توت فرنگی به 
دلیل ناپایداری پوشش برف بویژه در سال های اخیر، به سرمای زمستان آسیب پذیر شده است. استفاده ازپوشش 
هاي روي ردیف )Rowcovers(، می تواند با حفاظت بوته های توت فرنگی در برابر سرماي شدید زمستان و همچنین 
تسریع در رسیدن میوه توت فرنگي،نقش مهمی در کاهش خسارات سرمازدگی و افزایش درآمد توت فرنگی کاران 
داشته باشد. در این آزمایش، تاثیر دو نوع پوشش روي ردیف )پلي اتیلن و پلي استر( و سه زمان مختلف برداشتن 
پوشش بر زودرسي و عملکرد توت فرنگي کردستان مورد ارزیابي قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمایش استفاده از پلي 
اتیلن شفاف جهت پوشاندن بوته هاي توت فرنگي قابل توصیه نمي باشد در حالیکه با استفاده از پوشش پلي استر 
)در صورت رعایت زمان مناسب نصب و برداشتن پوشش( مي توان نتایج مثبتي در زمینه کاهش آسیب سرمازدگی، 

زودرسي و افزایش عملکرد توت فرنگي بدست آورد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مناطق سردسیر به منظور حفاظت بوته های توت فرنگی در برابر سرما، پوشش های پلي استر، پس از تغییر 
رنگ برگ های توت فرنگی که بسته به شرایط اقلیمی معموال در ماه آذر اتفاق می افتد، بر روي بوته ها کشیده مي 
شود و با شروع رشد بوته ها در اواخر اسفند یا اوایل فروردین، پوشش از روي بوته ها برداشته شود. این امر موجب 
حفاظت بوته ها در برابر سرماي زمستان و جلوانداختن رشد بوته ها و زودرسی در فصل بهار مي گردد. در صورتیکه 
پوشش دیرتر برداشته شود علیرغم رشد بیشتر بوته ها زیر پوشش )که موجب زودرسي مي گردد( خطر سرمازدگي 

بهاره تشدید مي یابد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اســتفاده از پوشــش هــای روی ردیــف موجــب حفاظــت بوتــه هـــا در برابــر ســرماي شــدید زمســتان و از طرفــی 
زودرس نمــودن محصــول تــوت فرنگــی مــی شــود. کــم هزینــه بودنــو آســاني کاربــرد از دیگــر مزایــای ایــن یافتــه 

مــی باشــد و بــراي مــزارع تــوت فرنگــي در مناطــق ســرد کشــور قابــل توصیــه اســت.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تصاویری از اجرای پروژه و اثرات مثبت پوشش پلی استر بر تسریع رشد بوته توت فرنگی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: هرس مناسب زمستانه برای انگور رقم کشمشي 

یافته منتج از پروژه شماره: 010-80-12-126                                    مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: عادل پیرایش                                                              رتبه علمی: محقق 

apfg1346@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مو گیاهي است که بدلیل رشد سالیانه زیاد، مي بایستي هر سال هرس شدید شود. هدف اصلي از هرس مو، بوجود 
آوردن تعادل بین ریشه و سایر قسمتهاي هوایي گیاه است تا میوه کافي و با کیفیت عالي بدست آید و همچنین زمینه 
رشد بوته را که تامین کننده میوه سال آینده است فراهم گردد. هرس نقش مهمي در عملکرد و کیفیت میوه انگور 
دارد. نظر به اینکه موقعیت جوانه هاي بارده ارقام مختلف انگور روي شاخه هاي یکساله متفاوت می باشد، همه ساله 
بعلت عدم هرس صحیح عملکرد و کیفیت انگور تولیدي کشاورزان منطقه بسیار پایین می آید. در چنین حالتی به 
علت به هم خوردن تعادل بین رشد رویشي و زایشي، بوته مو پیش از موعد مقرر پیر شده و خسارت جبران ناپذیري 
به انگورکاران منطقه وارد مي شود. بنابراین اجراي این طرح به منظور باال بردن عملکرد و کیفیت انگور و تنظیم 

باردهي ساالنه انگور در منطقه مشگین شهر الزم و ضروري بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایـج حاصلـه از ایـن تحقیـق نشـان داد که جوانـه هاي اول تا سـوم انگور رقم کشمشـي باردهي کمتـري دارند 
و همچنیـن شـاخه هـاي یکسـاله قطورتر خوشـه هاي بزرگتر داشـته در نتیجـه عملکرد بیشـتري دارنـد. بنابراین با 

توجـه بـه نتایج این طـرح توصیه مي شـود:
1-در مناطقـي کـه آب بـه انـدازه کافـي براي آبیاري وجود داشـته و بوته هـاي انگور از تغذیه مناسـبي برخوردار 
هسـتند در هنـگام هـرس انگـور رقـم کشمشـي، شـاخه هاي یـك سـاله قطـور )12-10 میلیمتـري( را نگه داشـته 

وآنهـا را هرس بلنـد )8 تا10جوانـه اي( نمایند.
2-در مناطقـي کـه آب بـه انـدازه کافـي بـراي آبیـاري وجود نداشـته و بوتـه هاي انگـور ضعیف مي باشـند براي 
اینکـه بوتـه مـو قـادر به رسـاندن تمام خوشـه هاي موجـود باشـد و زودتر از موعـد پیر نشـوند بوته هـاي انگور رقم 

کشمشـي را هـرس متوسـط )5 تا 6 جوانـه اي( نمایند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
چـون تاکـداران منطقـه مشـگین شـهر با اصـول صحیح هرس انگـور رقم کشمشـي آشـنا نبودند، این رقـم را هرس 
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3 جوانـه اي مي نمودنـد. باتوجـه بـه اینکـه جوانه هـاي اول تـا سـوم انگور رقم کشمشـي عقیـم بوده و باردهي بسـیار 
پایینـي دارنـد بنابرایـن هر سـاله خسـارت جبـران ناپذیري بـه باغداران وارد مي شـد، با اجـراي این پرو ـژه و ترویج 
آن در بیـن تاکـداران منطقـه عملکـرد انگـور بـاال رفتـه و جلـوي خسـارت آنها گرفته شـده اسـت. درآمـد باغداران 

منطقه خواهد شـد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

چپ: خوشه انگور كشمشي در هرس 6 جوانه اي  راست: شاخه كه هرس 6 جوانه اي شده است.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: مدیریت کم آبیاري )آبیاری محدود( در باغات بادام

مدت اجراي پروژه: 3 سال یافته منتج از پروژه شماره: 108-12-20-79104                  
مجری مسئول: سید اصغر موسوي                                         رتبه علمی: استادیار پژوهش

مجري: رحیم علي محمدی)پروژه مشترک با موسسه تحقیقات فنی و مهندسی(
asgharmousavi@gmail.com/ sa.mousavi@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از آنجائیکه بیشتر نقاط کشورمان در مناطق خشك و نیمه خشك قرار گرفته اند و داراي منابع آب محدودي 
هستند بنابراین آب اولین و مهمترین عامل محدودیت در افزایش تولیدات کشاورزي مي باشد. یکی از روش های 
مناسب برای مدیریت آبیاری در باغ های میوه در شرایط خشکسالی، استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار و 
اعمال مدیریت کم آبیاری در طی مراحل محتلف رشد محصول می باشد. اگرچه بادام تا حدودي نسبت به خشکي 
مقاومت نشان مي دهد ولي براي تولید محصول اقتصادي احتیاج به آبیاري در طي فصل رشد دارد اما این نیاز آبي 
در طي فصل رشد و مراحل مختلف رشد میوه یکسان نیست و شناخت دوره هاي بحراني و حساس از نظر نیاز آبي به 
منظور جلوگیري از صدمه و خسارت به رشد و عملکرد بادام اهمیت زیادي دارد و از طرفي شناخت دوره ها یا مراحلي 
که تحمل بیشتري نسبت به تنش هاي آبي یا محدودیت آبیاري )کم آبیاري( نشان مي دهند به منظور برنامه ریزي 

و مدیریت صحیح آبیاري و استفاده بهینه از منابع آبي از اهمیت باالیي برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
توصیـه مـي شـود کـه آبیـاري باغات بادام بر اسـاس نیاز آبي گیاه در شـرایط اقلیمـي هر منطقه محاسـبه و در طول 
فصـل رشـد و مطابـق بـا مراحـل فنولوژیکـی اعمـال گـردد. بـا توجه به خشکسـالی هـای اخیر و مسـئله کـم آبی و 
بـه منظـور برنامـه ریـزي و مدیریـت صحیح آبیاري و اسـتفاده بهینـه از منابع آبـي و افزایش بهره وری آب، بایسـتی 
براسـاس نتایـج پـروژه طبـق دسـتورالعمل زیـر در ارقام میان رس بـادام مثل رقم مامایـی اقدام به کم آبیـاری نمود: 
1-  از اعمـال تنـش آبـي )کـم آبیـاری( شـدید در مراحل اول رشـد میوه )مرحله رشـد میـوه از زمان تشـکیل میوه 
بـه مـدت 70-60 روز  اسـت و در ایـن مرحلـه میوه رشـد سـریعي داشـته و تقریبـاً به انـدازه نهایي خود مي رسـد( 
خـودداري نمـود. زیـرا هرگونـه تنـش آبـي در ایـن مراحـل منجـر بـه کوچك شـدن انـدازه میـوه و افزایـش میزان 
ریـزش میـوه امـی شـود. نتیجـه این اقـدام کاهـش عملکرد و کوچك شـدن انـدازه میوه خواهدشـد. در ایـن مرحله 
مـی تـوان 20 % کاهـش میـزان آبیـاری را در شـرایط کـم آبـی اعمـال نمـود بـدون آنکـه کاهـش معنـی داری در 
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عملکرد همان سـال مشـاهده شـود. 
2- از اعمـال تنـش آبـي )کـم آبیـاری( در مراحـل دوم رشـد میـوه )مرحلـه رشـد جنین کـه بیـن 30-40 روز به از 
ایـن مرحلـه مـي باشـد، جنین شـروع به رشـد و پرکـردن لپه ها کـرده و طي ایـن مرحله بـه اندازه نهایـي خود مي 
رسـد( خـودداري شـود. زیـرا هرگونـه تنـش آبـي در ایـن مراحل منجـر به کوچك شـدن انـدازه مغـز و چروکیدگي 
و کاهـش وزن خشـك مغـز، کاهـش درصـد مغـز و افزایـش میزان ریـزش میـوه و در نهایـت باعث کاهـش عملکرد 
خواهدشـد. در ایـن مرحلـه نیـز مـی تـوان ماننـد مرحلـه قبـل 20 % کاهـش میـزان آبیـاری را در شـرایط کـم آبی 

اعمـال نمـود بـدون آنکـه کاهش معنـی داری در عملکرد همان سـال مشـاهده شـود.
3- مرحلـه سـوم رشـد میـوه )دوره قبـل از برداشـت که در جـدود 60 روز می باشـد و در واقع در این مرحله بیشـتر 
تغییـرات کیفـي در مغـز بـادام صـورت مـي گیرد( لـذا ایـن مرحله حساسـیت کمتري به تنـش هاي آبي نشـان مي 
دهـد و در ارقامـي کـه زودرس و میانـرس مـي باشـند )مثـل رقم مامایی( و قبل از شـهریور ماه برداشـت مي شـوند 
مـي تـوان در ایـن مرحلـه بـا اعمـال کم آبیـاری و کاهـش میزان آبیـاري، در مصـرف آب صرفـه جویي نمـود بدون 
آنکـه روي رشـد عملکـرد محصـول اثـر معنـي دار نشـان دهـد. ولـي در ارقامي کـه دیـررس هسـتند و دوره قبل از 
برداشـت مصـادف بـا تمایـز جوانـه هـاي گل براي سـال آینـده مي باشـد، نبایسـتي کم آبیـاری و تنش آبي شـدید 

اعمـال گردد.
4-  توصیـه مـی شـود پـس از برداشـت محصول بـادام آبیاري در باغـات )در شـهریور و مهر( صورت بگیـرد زیرا کم 
آبـي در ایـن مرحلـه منجـر به کاهـش تراکـم و درصد گلدهـي، افزایش تولیـد گلهاي ناقـص، افزایش میـزان ریزش 
گل و کاهـش تشـکیل میـوه اولیـه و نهایـي در سـال بعد خواهد شـد و بدلیل کاهش ذخیـره کربوهیدراتهـا درجوانه 
هـاي گل، مقاومـت آنهـا بـه سـرماي زمسـتانه و بهاره کاهـش مي یابد و میزان خسـارت سـرمازدگی بیشـتر خواهد 

شـد و در نهایـت باعـث کاهش عملکرد در سـال بعد خواهدشـد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
براسـاس نتایـج رقـم مامایـي در مرحلـه قبل از برداشـت حساسـیت کمتري نسـبت به کـم آبیاری نشـان مي دهد و 
مـي تـوان در ایـن مرحلـه بـا کاهش میزان آبیـاري در مصـرف آب صرفه جویي نمود بـدون آنکه روي رشـد عملکرد 

محصـول اثر معني دار نشـان دهد. 
بنابرایـن در شـرایط کـم آبـی و محدودیـت منابـع آبـي، مي تـوان بـا اعمـال کـم آبیـاري بـه میـزان80% نیـاز آبـي 
)کاهـش 20 %) درختـان بـادام )در مراحـل اول و دوم رشـد میـوه و دوره بعـد از برداشـت میـوه( اعمال نمـود و و یا 
در شـرایط بحرانـي بـه میـزان50% تـا 40 % نیـاز آبـي )کاهـش 50 -60 درصـدی( درختـان بـادام )در دوره قبل از 
برداشـت(، اقـدام بـه آبیـاري باغـات بـادام نمود تـا در شـرایط بحراني و کـم آبی ضمن کاهـش اثرات خشکسـالي بر 

رشـد و نمـو گیـاه، عملکـرد قابـل قبولي نیـز در این شـرایط بدسـت آورد.
از مهمترین مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 

1-    تعیین نیاز آبی بادام در شرایط اقلیمی منطقه
2-    شناخت دوره هاي بحراني و حساس و یا متحمل رشد میوه بادام به تنش کم آبی )کم آبیاری(

3-    برنامه ریزي و مدیریت صحیح آبیاري و استفاده بهینه از منابع آبیدر طی فصل رشد 
4-    صرفه جویی در مصرف منابع آبی و افزایش بهره وری آبیاری در باغات بادام
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شکل 1-منحنی رشد میوه و مغز بادام در طی فصل رشد )از زمان تشکیل تا برداشت میوه(

شکل 2- نمایی از اجرای پروژه باغ بادام رقم مامایی

 شکل 3- نمایی از اجرای تیمار های آبیاری در مراحل فنولوژیکی رشد میوه بادام رقم مامایی
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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: پوشش دهی خوشه موز ).Musaacuminat L( برای کنترل آفات و بیماریهای مهم میوه موز

یافته منتج از پروژه شماره: 008-83-153                           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مجید امانی                                                   رتبه علمی: مربی پژوهش

majidamani2008@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
میوة موز یکي از محصوالت مهم و استراتژیك در استان سیستان و بلوچستان می باشد که در سال های اخیر براثر 
شدت خسارت آفات و بیماری هاکیفیت و بازارپسندي آن کاهش پیدا کرده است. میوه ارقام تجاری کشت شده در 
استان نظیر والری، دوارف کاوندیش، ویلیامز، و هاریچال از زمان تشکیل تا مرحله برداشت و پس از برداشت مورد 
حمله آفات و بیماری های مختلفی نظیر تریپس، سوسك میوه خوار، آنتراکنوز و ته سیگاری قرار مي گیرد. به طوری 
که باعث پوسیدگي، کاهش کیفیت و غیرقابل استفاده بودن آن ها مي گردد. یکي از روش-هاي پیشگیری و کنترل 
زراعي آن ها استفاده از پوشش گزاری خوشه ها است. این روش به عنوان یکي از روش هاي جایگزین سموم شیمیایي 
جهت کنترل آفات و بیماری های موز ضروری است. استفاده از پوشش-های مناسب ضمن جلوگیری از تابش مستقیم 
نور خورشید و ممانعت از نفوذ آفات و عوامل خسارت زا، باعث جلوگیری از نفوذ قارچ های هوابرد عوامل پوسیدگی 

شده و موجب افزایش عملکرد کّمی و کیفی، ماندگاری و بازارپسندی محصول تولیدی خواهد شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از تکمیل رشد فیزیولوژیکی میوه موز، عملیات پوشش گذاری و محصور دسته های خوشه وقتی که سن آن ها 
به 3-2 هفته رسید، باید انجام شود. این عملیات با استفاده از کیسه های نایلونی شفاف به  ابعاد 100 × 75 سانتی متر 
روی خوشه انجام می گیرد. سپس با استفاده از نخ معمولی، دور دم خوشه ها بسته می شود. به منظور برقراری جریان 
هوا و تهویه مناسب بین پنجه ها و دسته های میوه، انتهای کیسه ها باید باز باشد. براکت ها و گل آذین نر انتهایی خوشه 
که هیچ نقشی در تشکیل میوه ها ندارد، باید حذف گردد تا کیفیت و اندازه میوه ها افزایش پیدا کند.پس از پایان دورة 

رشد و تکمیل رشد فیزیولوژیکی محصول، عملیات برداشت با دقت انجام می شود.
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داده که پوشش نایلونی عالوه بر کاهش خسارت آفات و بیماری های قبل از برداشت، بر عملکردمحول 
نیز تأثیر زیادی دارد. به طوری که درصد و شدت آلودگی آفات و بیماری های آن کمتر می شود و متوسط وزن خوشه 



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸5 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

57

پوشش  پوشش 18/5کیلوگرم می-رسد. همچنین  بدون  با  مقایسه  در  کیلوگرم  به حدود 20/1  نایلونی  پوشش  با 
نایلونی روي صفاتي چون وزن، طول و قطر میوه اثردارد که در مرحله سفت شدن میوه موجب کاهش خسارت آفات 
و بیماریها، افزایش عملکرد، بهبود کیفیت، ماندگاری و بازارپسندی میوه می گردد و به منظور بهبود خواص کمي و 

کیفي میوه و کنترل آفات و بیماریهای میوه موز قابل توصیه است. 

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:

شكل1- پوشش خوشه موز با كيسه نايلونی

شكل2- عالئم ته سيگاری، آفتاب سوختگی)باال( و تريپس و خوشه سالم)پايين(



5۸



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸5 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

59

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: معرفی رقم پدیده گلرنگ جهت کشت در مناطق سرد کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 79/077               مدت اجراي پروژه: 11 سال
مجری مسئول: امیر حسن امیدی                    رتبه علمی: استادیارپژوهش 

مجریان:  محمدرضا شهسواري،  ابوالقاسم الحاني، عباس فالح طوسي، شهپر مطلبي پور، علیرضاطالب نژاد، 
اسماعیل سلطاني، سیاوش کریمي، بهمن پاسبان اسالم، احمد علي محمدي

omidixyz@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 در صورت وجود ارقام گلرنگ با مقاومت مناسب به سرما، امکان کشت پاییزه این گیاه در مناطق سرد و معتدل 
سرد استان هاي آذربایجان شرقي و غربي همدان، کردستان، کرمانشاه،  مرکزي، خراسان و قم وجود دارد. تیپ هاي 
زمستانه گلرنگ عالوه بر استفاده از نزوالت جوي زمستان و بهار از مقاومت باالیي نسبت به وجود آفات و بیماریها 
برخوردار بوده و عملکرد بیشتري نسبت به تیپ هاي بهاره دارند. بنابراین معرفی ارقامی که تحمل باالیی به سرماهای 

مناطق سرد کشور داشته باشند حایز اهمیت است. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه
•جایگزینی رقم پدیده بجای توده های بومی گلرنگ در مناطق مستعد کشت این رقم

•  تاریخ کاشت مناسب رقم پدیده اواسط شهریور ماه تا اواخر مهرماه )کشت پاییزه( می باشد
• مناطق مناسب کشت شامل کرج، قم، ورامین، مناطق معتدل سرد استان هاي فارس، کرمانشاه، تبریز، زنجان، 

کردستان، اراک

نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری  یافته در عرصه:
• مقاومت باالی رقم پدیده به سرما از خسارت دماهای پایین جلوگیری میکند که بویژه در مناطق سرد کشور 

حایز اهمیت است.
افزایش سود  باعث  زرقان 279( که  )رقم  و شاهد  قدیمی  ارقام  با  مقایسه  در  روغن  و  دانه  افزایش عملکرد   •

کشاورزان گلرنگ کار می شود.
• ایجاد تنوع بیشتر در تناوب های متداول 

• سازگاري باال با شرائط آب و هوائي مناطق معتدل سرد کشور 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تناوب گلرنگ با گندم و کلزا در سیستان 

یافته منتج از اجرای شماره: 430 84-13- 12- 44 0- 2                 مدت اجرای پروژه: 2 سال
 نام مجري مسئول:   عباس جهانبین                                               رتبه علمی: محقق

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
  تناوب زراعی کشت متوالی گیاهان زراعی مختلف در یك زمین است و دارای منافع زیادی می باشد. منافع ایجاد 
شده در تناوب با ایجاد تنوع در تولید محصوالت زراعی دارای سابقه طوالنی است. در حال حاضر بسیاری از کشاورزان 
حاصلخیزی خاک خود را با پخش کود شیمیایی باال می برند و کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرز را با سموم 
شیمیایی انجام می دهند که خود در بسیاری از موارد موجب آلودگی محیط زیست شده است. گلرنگ همانند کلزا در 
تناوب با غالت اغلب مناطق کشور قرار گرفته و اثرات مطلوبی را بر زمین بعد از خودش دارد. افزایش عملکرد در دراز 
مدت، توازن در سطح زیر کشت برای هر محصول در هر سال، کمك به مبارزه با علف های هرز آفات و بیماری ها، 
افزایش مواد آلی خاک، اصالح خاک، جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد، افزایش 

فعالیت های زیستی و حفظ محیط زیست از مزایاي تناوب زراعي مي باشد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه
جهت اجرای یافته در عرصه، کشاورز باید جهت آماده  بودن زمین در تاریخ های کشت توصیه شده تمهیدات 

الزم را در اواخر مهر تا اوایل آبان انجام  دهد.  
تناوب  از  بیشتر  قرار داشتند عملکرد آن ها  با کلزا  تناوب کشت  و گندم در  زمانی که گلرنگ  نتایج،  اساس  بر 
گندم- گلرنگ -گندم و حالت تك کشتي هریك از گیاهان فوق بود. به طوري که عملکرد گندم در تناوب با کلزا یك 

تن افزایش نشان داد.

نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری  یافته در عرصه:
بسیاری از گیاهان زراعی را می توان بعد از گلرنگ کشت نمود. نفوذ ریشه اصلی گلرنگ به اعماق خاک ، نفوذپذیر 
ساختن آن و افزایش مواد آلی خاک می تواند شرایط مطلوبی را در خاک فراهم کند و اثرات مفیدی را بر گیاه زراعی 

بعدی داشته باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی رقم کنجد دشتستان 2

یافته منتج از پروژه شماره: 139-78-253-106                             مدت اجراي پروژه: 9 سال
مجری مسئول: نرجس کازراني                                                        رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجریان: محمد رضا احمدي، سعید بوستاني، حسن میوه چي لنگرودي، مهردادفرهنگ

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کنجدکم توقع ترین و سازگارترین محصول کشاورزي استان بوشهر بشمار مي رود. کشت و استفاده از بذر کنجد 
در استان سابقه اي طوالني دارد و بعنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و جو محسوب مي شود. باال بودن قیمت، 
مرغوبیت روغن و سطح کشت قابل توجه آن از جمله عواملي است که تهیه رقم هاي اصالح شده را الزامي مي سازد. 
بذر مورد کاشت در استان، توده محلي است لذا به منظور دستیابي به افزایش عملکرد، یکنواختي، زودرسي و سایر 
صفات مطلوب از قبیل مقاومت به خوابیدگي ارزیابی توده های بومی و در نهایت معرفی ارقام برای این گیاه ارزشمند 

حایز اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه
توسعه کشت رقم اصالح شده دشتستان 2 کنجد بجای کشت توده های بومی

نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری  یافته در عرصه:
عملکرد باالتر رقم دشتستان 2 در مقایسه با توده های بومی )بطور متوسط تا 35 درصد افزایش عملکرد( که باعث 

ترغیب زارعین برای کشت کنجد و افزایش درآمد آنها می شود.
ایجاد  از  زودرسی رقم دشتستان 2 که عالوه بر تسریع در آزادسازی زمین و کشت بموقع محصول بعد، مانع 

خسارت به محصول کنجد ناشی از بارندگیهای آخر فصل می شود.

       



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸5 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

63

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بم، رقم جدید گندم نان، مناسب جهت کاشت در اقلیم معتدل و گرم تحت تنش شوری

یافته منتج از پروژه شماره: 77180-12-124     مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول: مجتبی وهاب زاده                           رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجریان: عظیم اکبری، هدایت حاج آخوند میبدی، عبدالرئوف پاکدل، محمد شریف الحسینی، داوود افیونی، 
شیرعلی کوهکن، حسن رستمی، لطفعلی آینه، غالمرضا امیری جبال بارز، حسین آرزمجو، ناصر بنی صدر، امیر 

یزدان سپاس، اکبر قندی، محمد ذوالقدری، پرویز ایرانی، بهروز پیرایشفر، محمد ترابی، کیومرث نظری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
شوری یکی از تنش های مهم در مناطق خشك و نیمه خشك جهان می باشد که تولید محصوالت کشاورزی 
را محدود می کند. تاثیر منفی شوری از طریق افزایش امالح در محیط اطراف ریشه به عبارتی الیه های سطحی 
خاک های زراعی است که منشا آن نوع سنگ های مادری تشکیل دهنده خاک، استفاده از آب های شور و مدیریت 
نامناسب زراعی می باشد. شوری روز به روز در حال گسترش بوده و بخش اعظم خاک های زراعی مناطق خشك 
به آن مبتال شده است. در ایران حدود 23/5 میلیون هکتار از اراضی با درجات مختلفی تحت تاثیر شوری قرار دارد 
که در اقلیم های سرد تا گرم کشور پراکنده است. افزایش جمعیت و کمبود تولیدات کشاورزی، استفاده از اراضی و 
آب های شور را در حال حاضر و آینده ضروری می سازد. یکی از روش های استفاده از این نهاده های تولید استفاده 
از تنوع ژنتیکی گیاهان زراعی و مرتعی است تا با اصالح و گزینش ژنوتیپ های سازگار و متحمل به شوری، بتوان 

زراعت را در این مناطق توسعه داد.
 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه
زراعت گندم در اراضی لب شور در استان های یزد، اصفهان، کرمال، خراسان و زابل در تناوب با یونجه و پنبه و در 
سال های اخیر با کلزا است ولی در زمین های با شوری 10 دسی زیمنس بر متر تناوب زراعی گندم محدود به یونجه 
و جو می باشد. مناسب ترین عمق شخم 20 تا 25 سانتی متر برای گندم می باشد. به عنوان یك توصیه عمومی 150 
کیلوگرم فسفات آمونیوم بصورت پایه و 250 کیلوگرم اوره در هر هکتار در نوبت پایه و سرک پیشنهاد می شود. در 

یك بستر مناسب در کشت با ردیفکار 150 تا 170 کیلوگرم بذر در هکتار توصیه می شود.

نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری  یافته در عرصه:
آزمایشات پایداری عملکرد نشان داد که رقم بم دارای پایداری عملکرد مطلوبی می باشد. رقم بم در شرایط تنش 
شوری توانسته است با استفاده از مکانیزم های مختلف موثر در پر شدن دانه همانند فتوسنتز جاری و انتقال مجدد 
عملکرد دانه مناسبی تولید نماید. رقم بم عالوه بر توجیه اقتصادی قابل قبول از جنبه افزایش کیفیت نانوایی در کشور 
نیز دارای اهمیت می باشد. این رقم با اختصاص بیش از 11 درصد پروتئین و شاخص گلوتن باال نسبت به شاهد 

آزمایش که رقم کویر بود از کیفیت نسبتا مطلوبی برخودار بود.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: دریا، رقم جدید گندم نان، مناسب جهت کاشت در اقلیم گرم و مرطوب ساحل خزر

یافته منتج از پروژه شماره: 79143-12-100         مدت اجراي پروژه: 8 سال
مجری مسئول: مجتبی وهاب زاده                           رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجریان:  مهدی کالته، صادق خاوری نژاد، علی محمد آبرودی، معرفت قاسمی، جبارآلت جعفربای، فرزاد افشاری، 
محمد علی دهقان، محمد صادق، محمد علی رمائی، محمد ترابی، فاطمه خلقتی، میترا سراج، آقامعلی تاری نژاد، 

وفا مردوخی، بهروز پیرایشفر

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مناطق جلگه اي ساحل خزر و اراضي مزروعي واقع در دشت هاي گرگان، مازندران و مغان که از نظر آب و هوایي، 
خاک و تنش هاي موجود داراي مشابهت هایي هستند، از نظر تولید گندم با کیفیت باال حایز اهمیت ویژه ای می باشند. 
این اقلیم داراي زمستان هاي مالیم و فصل بهار نسبتاً کوتاه مي باشد. کشت ارقام بهاره گندم در اراضي جلگه اي این 
مناطق معمول مي باشد ولي در مناطق مرتفع و دشت مغان ارقام داراي تیپ رشد زمستانه نیزکشت و زرع مي گردد. 
وجود بارندگي هاي فراوان، رطوبت نسبي باالي متاثر از دریاي خزر، درجه حرارت هاي مناسب، وجود عوامل بیماریزا ی 
براي  را  اقلیم، شرایط  این  اغلب مناطق  تناوب هاي زراعی مناسب در  متعدد، زراعت گسترده گندم و عدم رعایت 
استقرار و توسعه بیماري هاي مهم گندم فراهم نموده است. وجود نژادهاي مختلف با قدرت بیماریزائي باال و شرایط 
مساعد براي بروز اپیدمي در این اقلیم که باعث شکسته شدن سریع مقاومت ارقام مقاوم می شود، ایجاب می کند تا 
نسبت به انتخاب ومعرفي ارقام داراي منابع ژنتیکي تحمل به تنش هاي زنده و غیرزنده دردوره هاي کوتاه مدت اقدام 

شود.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه
در مناطق شمالی کشور در دشت های گرگان و مازندران عدم رعایت تناوب صحیح زراعی در سالهای گذشته 
عامل اصلی انتشار بیماری ها بوده است. بنابراین باید از کشت گندم در تناوب با ذرت، گندم و سایر غالت اجتناب 
نمود. قرار دادن گندم در تناوب با سویا، آفتابگردان یا پنبه در دشت های ساحل خزر و یا پنبه و چغندر در مغان قابل 
توصیه می باشد. مناسب ترین عمق شخم 20 تا 25 سانتی متر برای گندم می باشد. به عنوان یك توصیه عمومی 
150 کیلوگرم فسفات آمونیوم بصورت پایه و 250 کیلوگرم اوره در هر هکتار در نوبت پایه و سرک پیشنهاد می شود. 

در یك بستر مناسب در کشت با ردیفکار 150 تا 170 کیلوگرم بذر در هکتار توصیه می شود.
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نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری  یافته در عرصه:
نتایج مقایسه عملکرد در پنج ایستگاه اقلیم شمال نشان دهنده برتری رقم دریا نسبت به شاهد آزمایش )تجن( 
بود. با توجه به مقاومت نسبتا خوب رقم دریا به بیماری فوزایوم سنبله به نظر می رسد که این رقم بتواند جایگزین 
قابل اطمینانی برای رقم تجن در اقلیم شمال باشد. این رقم نسبت به زنگ زرد و زنگ قهوه ای نیز مقاومت خوبی 
نسبت به رقم شاهد دارد. این رقم با اختصاص درصد پروتئین باال )13 درصد( و شاخص سختی دانه از کیفیت مطلوب 

برخوردار است. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: سپاهان، رقم جدید گندم نان، مناسب جهت کشت در مناطق معتدل کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 82034-53-12-103                       مدت اجراي پروژه: 15 سال
مجری مسئول: اکبر قندی                                                          رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجریان: عظیم اکبری، زین العابدین بیراک، اکبر قندی، حسن عبدی، هدایت حاج آخوندی میبدی، زارع فیض آبادی، 
مسعود اسکندری، احمد جعفرنژاد، فرامرز امیری جبالبارز، محمد ابراهیم پژومند، امیر کیوان کفاشی، بهمن شهبانزاده

ghandi3437@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گندم به عنوان مهمترین گیاه زراعی کشور نقش اصلی را در تامین غذای مردم ایران ایفاد می نماید. با توجه به 
اهمیت این محصول متوسط عملکرد آن در کشور روز به روز در حال افزایش است. نگاهی به روند افزایش میانگین 
عملکرد در واحد سطح طی 20 سال گذشته موید این مطلب است. اقلیم معتدل کشور با شرایط آب و هوایی بینابین 
اقلیم های سرد و گرم از مهمترین مناطق کشت و تولید گندم آبی کشور می باشد. بخش اعظمی از تحوالت ایجاد 
شده در تولید گندم آبی در کشور را بایستی مرهون معرفی و ترویج ارقام اصالح شده و پر پتانسیل دانست که برای 
اقلیم های مختلف کشور اصالح و یا معرفی شده اند. عمده اهداف به نژادی در اقلیم معتدل شامل تهیه ارقام با تیپ 
رشد بهاره مقاوم به سرما و یا تیپ رشد نیمه زمستانه، زودرس، پر پتانسیل، کود پذیر، کیفیت باال، مقاوم به سرما و 
عدم حساسیت زیاد به تاریخ کاشت، متحمل به شوری و به خشکی، مقاوم به زنگ زرد گندم و زنگ قهوه ای می باشد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه
رعایت تناوب از اصول بسیار مهم در کشت گندم بوده و کشت متوالی آن توصیه نمی شود. مناسب ترین تناوب به 
این منظور کشت گندم بعد از نباتات علوفه ای، نباتات وجینی و یا بعد از آیش است. مناسب ترین زمان کاشت این 
رقم در مناطق واقع در اقلیم متعدل استان های اصفهان و یزد اواخر مهر تا اواخر آبان ماه است. در صورت تهیه بستر 
کشت و استفاده از ردیف کار همدانی یا در سیستم های آبیاری بارانی و کرت های درازبند که بذر جابجا نمی شود 
تراکم بذر بر اساس 300 بذر در مترمربع )حدود 120 کیلوگرم در هکتار( کافی می باشد، با ردیف کارهای معمولی 
و ایجاد فارو آبیاری حدود 400 بذر )160 کیلوگرم در هکتار( و در سیستم دستپاش مصرف 200 کیلوگرم بذر در 

هکتار قابل توصیه می باشد.
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نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری  یافته در عرصه:
با توجه به برتری عملکرد دانه رقم سپاهان در مقایسه با سایر الین های شرکت کننده در آزمایش یکنواخت 
سراسری منطقه معتدل کشور و همچنین تایید برتری این رقم در طرح های تحقیقی– ترویجی در مقایسه با ارقام 
شاهد رقم سپاهان به عنوان رقم برتر تایید شده است. همچنین این رقم تحمل خوبی در مقابل تنش خشکی از 
خود نشان داده است و این موضوع در مزارع زارعین به تایید رسیده است. تنها ضعف این رقم حساسیت بیشتر آن 
به بیماری زنگ زرد در بعضی مناطق کشور است که با توجه به اینکه بیش از نیمی از سطح زیر کشت استان های 
اصفهان و یزد در مناطق خشك واقع شده است و تحت تنش خشکی قرار دارند بیماری زنگ زرد در این مناطق از 
اهمیت چندانی برخوردار نیست. لذا این رقم در بسیاری از مناطق گندم خیز استان های اصفهان و یزد که با تنش 

خشکی مواجه هستند، قابل توصیه و کشت می باشد و قادر است با ارقام موجود رقابت نماید.
       



6۸

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مغان 3، رقم جدید گندم نان، مناسب جهت کاشت در اقلیم گرم ومرطوب سواحل خزر
یافته منتج از پروژه شماره: 80169-12-100                    مدت اجراي پروژه: 10 سال

مجری مسئول: مجتبی وهاب زاده                                       رتبه علمی: استادیارپژوهش
مجریان: عباس سعیدی، غالمحسین امین زاده، مهدی کالته، علی محمد آبرودی، ملك عابدی، پریخان، حسینعلی 
فالح، جبار آلت جعفربای، صادق خاوری نژاد، آقامعلی تاری نژاد، معرفت قاسمی، غالمرضا یحیی، عباسعلی نوری نیا، 
کیومرث نظری، محمد ترابی، میترا سراج، علی ملیحی پور، محمد علی دهقان، فاطمه خلقتی، محمد صادق احمدیان 

مقدم، محمد علی رمایی، وفا مردوخی، بهروز پیرایش فر 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مناطق جلگه اي ساحل خزر و اراضي مزروعي واقع در دشت هاي گرگان، مازندران و مغان که از نظر آب و هوایي، 
خاک و تنش هاي موجود داراي مشابهت هایي هستند، از نظر تولید گندم با کیفیت باال حایز اهمیت ویژه ای می 
باشند. این اقلیم داراي زمستانهاي مالیم وفصل بهار نسبتا کوتاه میباشد. کشت ارقام بهاره گندم در اراضي جلگه اي 
این مناطق معمول مي باشد ولي در مناطق مرتفع و دشت مغان ارقام داراي تیپ رشد زمستانه نیزکشت و زرع مي 
گردد. وجود بارندگي هاي فراوان، رطوبت نسبي باالي متاثر از دریاي خزر، درجه حرارت هاي مناسب، وجود عوامل 
بیماریزا ی متعدد، زراعت گسترده گندم و عدم رعایت تناوبهاي زراعی مناسب در اغلب مناطق این اقلیم، شرایط 
را براي استقرار و توسعه بیماریهاي مهم گندم فراهم نموده است. وجود نژادهاي مختلف با قدرت بیماریزائي باال و 
شرایط مساعد براي بروز اپیدمي در این اقلیم که باعث شکسته شدن سریع مقاومت ارقام مقاوم می شود،ایجاب می 
کند تا نسبت به انتخاب ومعرفي ارقام داراي منابع ژنتیکي تحمل به تنشهاي زنده وغیرزنده دردوره هاي کوتاه مدت 

اقدام شود. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه
در مناطق شمالی کشور در دشت های گرگان و مازندران عدم رعایت تناوب صحیح زراعی در سالهای گذشته 
عامل اصلی انتشار بیماری ها بوده است. بنابراین باید از کشت گندم در تناوب با ذرت، گندم و سایر غالت اجتناب 
نمود. قرار دادن گندم در تناوب با سویا، آفتابگردان یا پنبه در دشت های ساحل خزر و یا پنبه و چغندر در مغان قابل 
توصیه می باشد. مناسب ترین عمق شخم 20 تا 25 سانتی متر برای گندم می باشد. به عنوان یك توصیه عمومی 
150 کیلوگرم فسفات آمونیوم بصورت پایه و 250 کیلوگرم اوره در هر هکتار در نوبت پایه و سرک پیشنهاد می شود. 

در یك بستر مناسب در کشت با ردیفکار 150 تا 170 کیلوگرم بذر در هکتار توصیه می شود.
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نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری  یافته در عرصه:
رقم مغان 3 عالوه بر توجیه اقتصادی قابل قبول از جنبه جایگزینی با واریته ای که مقاومت خود را به بیماری 
زنگ زرد گندم در اکثر مناطق شمال کشور از دست داده است )رقم تجن( و کاهش قابل توجه سطوح سمپاشی علیه 
زنگ زرد گندم در این مناطق و تحمل باالی این رقم به فوزاریوم سنبله گندم در کاهش مسمومیت گندم ها و آرد 

های آلوده به فوزاریوم نیز حائز اهمیت می باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: نیشابور، رقم جدید گندم نان، مناسب جهت کاشت در اقلیم معتدل تحت تنش شوری

یافته منتج از پروژه شماره: 79162-29-12-100                     مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول: مجتبی وهاب زاده                                            رتبه علمی: استادیار پژوهش 

حاج  هدایت  پاکدل،  عبدالرئوف  مجیدی،  اسالم  الحسینی،  شریف  محمد  جعفرنژاد،  اکبری،احمد  عظیم  مجریان: 
آخوند میبدی، غالمرضا امیری جبالبارز، مهرداد محلوجی، محمد حسین بیناباجی، داوود افیونی، شیرعلی کوهکن، 

حسین آرزمجو، محمد حسین صابری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
شوری یکی از تنش های مهم در مناطق خشك و نیمه خشك جهان می باشد که تولید محصوالت کشاورزی 
را محدود می کند. تاثیر منفی شوری از طریق افزایش امالح در محیط اطراف ریشه به عبارتی الیه های سطحی 
خاک های زراعی است که منشا آن نوع سنگ های مادری تشکیل دهنده خاک، استفاده از آب های شور و مدیریت 
نامناسب زراعی می باشد. شوری روز به روز در حال گسترش بوده و بخش اعظم خاک های زراعی مناطق خشك 
به آن مبتال شده است. در ایران حدود 23/5 میلیون هکتار از اراضی با درجات مختلفی تحت تاثیر شوری قرار دارد 
که در اقلیم های سرد تا گرم کشور پراکنده است. افزایش جمعیت و کمبود تولیدات کشاورزی، استفاده از اراضی و 
آب های شور را در حال حاضر و آینده ضروری می سازد. یکی از روش های استفاده از این نهاده های تولید استفاده 
از تنوع ژنتیکی گیاهان زراعی و مرتعی است تا با اصالح و گزینش ژنوتیپ های سازگار و متحمل به شوری، بتوان 

زراعت را در این مناطق توسعه داد. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه
زراعت گندم در اراضی لب شور در استان های یزد، اصفهان، کرمال، خراسان و زابل در تناوب با یونجه و پنبه 
و در سال های اخیر با کلزا است ولی در زمین های با شوری 10 دسی زیمنس بر متر تناوب زراعی گندم محدود 
به یونجه و جو می باشد. مناسب ترین عمق شخم 20 تا 25 سانتی متر برای گندم می باشد. به عنوان یك توصیه 
عمومی 150 کیلوگرم فسفات آمونیوم بصورت پایه و 250 کیلوگرم اوره در هر هکتار در نوبت پایه و سرک پیشنهاد 

می شود. در یك بستر مناسب در کشت با ردیفکار 150 تا 170 کیلوگرم بذر در هکتار توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج آزمایشات چندساله در مکان های مختلف نشان دهنده برتری عملکرد رقم نیشابور نسبت به رقم شاهد 
)کویر( بوده است. همچنین آزمایشات پایداری عملکرد نشان داد که این رقم دارای پایداری عملکرد مطلوبی می 
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باشد. نتایج بررسی های مقاومت به بیماری نشان می دهد که این رقم از تحمل باالیی نسبت به زنگ زرد برخوردار 
است. این رقم با درصد پروتئین و شاخص گلوتن باال از کیفیت و ارزش نانوایی مطلوبی برخوردار است. رقم نیشابور 
در شرایط تنش شوری توانسته است با استفاده از مکانیزم های مختلف موثر در پر شدن دانه همانند فتوسنتز جاری 

و انتقال مجدد عملکرد دانه مناسبی تولید نماید. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تاخیر در تاریخ کاشت، رهیافتی برای مدیریت بیماری موزائیك رگه ای گندم

یافته منتج از پروژه شماره: 113-28-12-80-120                          مدت اجراي پروژه: 4سال
مجری مسئول: محسن یاسایی                                                            رتبه علمی: استادیار پژوهش

مجري: محمود معصومی
 m.yassaie@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بیماری موزائیك رگه ای گندم از مهمترین بیماری های ویروسی غالت دانه ریز از جمله گندم می باشد. این بیماری 
از تمامی مناطق گندم کاری کشور گزارش شده و بسته به شرایط اقلیمی می تواند همه گیر شود. عالئم بیماری شامل 
موزائیك و خطوط سبزرد در برگ های آلوده، کوتولگی و کاهش ارتفاع بوته ی آلوده و در نهایت کاهش معیارهای 
اجزاء عملکرد می باشد. عالئم بسته به زمان آلودگی و مرحله رشدی متغییر بوده، بوته هایی که در مرحله گیاهچه ای 
آلوده می شوند، خسارت شدیدی را متحمل خواهند شد. خسارت ناشی از این بیماری در برخی از سال های طغیانی، 
به صد در صد محصول بالغ می گردد. این بیماری توسط کنه Aceria tosichella منتقل می شود. کنه ناقل قادر است 
از طریق باد از بوته ی آلوده به بوته ی سالم منتقل شده و بیماری را منتشر نماید. گسترش کشت و زراعت ذرت در 
سال های اخیر، امکان آلودگی این گیاه واسط )پل سبز( به بیماری که زمینه ساز انتقال آن به گندم می باشد را فراهم 
ساخته است. یافتن روش های عملی و در دسترس مدیریت بیماری برای مناطق آلوده به بیماری از اهمیت برخوردار 

می باشد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه
کشت ذرت در تابستان و نیز حضور گرامینه های وحشی در این فصل، امکان آلودگی و نیز تکثیر و حفظ کنه-ی 
ناقل آلوده را فراهم می نماید. با حذف این گیاهان واسط به صورت فیزیکی و یا اعمال فاصله زمانی مناسب حدود 
7 تا 15 روز، امکان آلودگی گیاهچه های حساس به بیماری کاهش می یابد. بر این اساس اعمال تاخیر در کاشت تا 
حدی که از نظر زراعی به کاهش عملکرد منجر نشود، بروز آلودگی در گیاهچه ها را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اعمال یافته مورد نظر در برخی از همه گیری های روی داده در استان فارس، آلودگی گیاهچه های گندم در این 
مناطق را به شدت کاهش داده، از بروز خسارت های شدید ممانعت نموده است. این در حالی است که در برخی دیگر 

از مناطق که این تاخیر رعایت نشده است، خسارت در درجات شدید مشاهده و گزارش شده است.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

       

شكل 1- عالئم موزائيک و رگه های سبزرد در رقم حساس

شكل 2- بروز عالئم شديد بيماری در رقم حساس كه در تاريخ كشت زودهنگام كاشته شده است.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:بکارگیری ارقام مقاوم گندم برای مدیریت بیماری موزائیك رگه ای گندم

یافته منتج از پروژه شماره: 113-28-12-80-118                          مدت اجراي پروژه: 3سال
مجری مسئول: محسن یاسایی                                                            رتبه علمی: استادیار پژوهش

مجري: محمود معصومی
 m.yassaie@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه
بهترین و کارآمدترین روش مدیریت بیماری موزائیك رگه ای گندم، استفاده از ارقام مقاوم و متحمل می  باشد. 
بکارگیری ژنوتیپ های کراس عدل به عنوان کامال مقاوم )اولین ژنوتیپ دارای مقاومت کامل به ویروس موزائیك رگه ای 

گندم در دنیا( و ارقام نیك نژاد و چمران در مناطق آلوده توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اعمال یافته مورد نظر در برخی از همه گیری های روی داده در استان فارس، آلودگی گیاهچه های گندم در این 
مناطق را به شدت کاهش داده، از بروز خسارت های شدید ممانعت نموده است. این در حالی است که در برخی دیگر 

از مناطق که ارقام مقاوم یاد شده استفاده نکرده اند، خسارت در درجات شدید مشاهده و گزارش شده است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                شكل 1- عالئم موزائيک و رگه های سبزرد              شكل 2- بروز عالئم شديد بيماری در رقم حساس                         
                                    در رقم حساس                                 كه در تاريخ كشت زودهنگام كاشته شده است.
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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 شیرین

یافته منتج از پروژه شماره: 83142-0000-02-120000-056-02         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: علی رضا صابری                                                        رتبه علمی: استادیارپژوهش

alireza_sa70@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه و مشخصات ارقام یکی از فاکتورهای مهم جهت تولید بیشتر در واحد سطح 
انتخاب تراکم مناسب می باشد. غالب گیاهان در تراکم پایین سطح برگ و تعداد اعضای زایشی خود را از طریق تولید 
پنجه افزایش می دهند؛ اما ذرت که پنجه تولید نمی کند نقش تراکم در آن حساس تر می باشد. در این گروه از گیاهان 
درصورتی که تراکم به کار گرفته شده کم باشد از پتانسیل موجود در مزرعه بهره برداری نمی شود و از طرفی افزایش 
بیش ازحد تراکم باعث می شود که گل ها عقیم شوند و عملکرد کاهش یابد. هدف از تعیین تراکم مناسب آن است که 
ترکیبی مناسب از عوامل محیطی برای حصول حداکثر عملکرد ممکن با کیفیت مطلوب تأمین گردد. تراکم بسته به 
شرایط محیطی حاصلخیزی خاک ژنوتیپ قدرت رشد رطوبت، هدف تولید، رقابت با علف های هرز، اندازه و حجم بوته 

تاریخ کاشت رقابت با گیاه مجاور رقابت درون گیاهی و نوع گیاه از نظر اشباع نوری در نواحی مختلف فرق می کند.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
برای دستیابی به حداکثر عملکرد ذرت شیرین توصیه می شود از آرایش کاشت دو ردیفه و تراکم بین 65 تا 75 

هزار بوته در هکتار استفاده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصله نشان داد که در تراکم کاشت 65 هزار بوته در هکتار با الگوی کشت دو ردیفه، باالترین عملکرد بالل 
)معادل 19/02 تن در هکتار( حاصل شد. عالوه بر این در تراکم 75 هزار بوته در هکتار با الگوی کشت دو ردیفه نیز 
عملکرد بالل معادل 18/09 تن در هکتار و قابل توجه بود. با مطالعه میانگین های صفات با اهمیت دیگری از قبیل 
وزن تر دانه بالل، وزن تر علوفه و مقدار پروتئین تولیدی در هکتار در مجموع می توان نتیجه گرفت که با آرایش کاشت 
دو ردیفه رقابت بین بوته ها کاهش یافته و تراکم ذرت شیرین را می توان به 65 تا 75 هزار بوته در هکتار افزایش داد 

و در حصول عملکرد باال بهره جست.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

    

الگوی كشت دو رديفه در ذرت شيرين
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بهترین روش و تراکم کاشت جهت تولید حداکثر بذر یونجه در جیرفت

یافته منتج از پروژه شماره: 82264-0000-00-120000-127-2          مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: غالمرضا افشارمنش                                                        رتبه علمی: دانشیار پژوهش 

afshar137@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یونجه به عنوان طالی سبز و ملکه علوفه ها می باشد. متأسفانه در حال حاضر یکی از مسائل و مشکالت کشت و 
کار یونجه که از گذشته تاکنون ادامه داشته است تولید بذر یونجه در کشور می باشد و چنانچه تولید هم شود گران 
و نامرغوب می باشد و در کشور ما کشاورزان همان یونجه زار خود را که برای تولید علوفه کشت کرده اند در زمانی 
مناسب جهت بذر گیری اختصاص می دهند و این در حالی است که مزرعه تولید بذر یونجه با مزرعه یونجه برای تولید 
علوفه متفاوت است مزرعه تولید بذر باید تنك تر از مزرعه تولید علوفه باشد چون باعث می-شود که نور و حرارت 
بیشتری به داخل گیاه نفوذ کند و رطوبت نسبی هوا و مزرعه کاهش پیدا کند در نتیجه شهد بیشتری از گل ها ترشح 
شده و حشرات گرده افشان را جلب می کند. فاکتورهای متعددی در عملکرد بذر یونجه مؤثر می باشند که از بین 

عوامل مؤثر بر عملکرد بذر، الگوی کاشت و تراکم بذر دو فاکتور مهم در عملکرد بذر یونجه می باشند.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
برای رسیدن به حداکثر عملکرد بذر یونجه در جیرفت توصیه می شود کاشت به صورت ردیفی انجام شود. عالوه بر 
این میزان بذر مصرفی جهت کاشت معادل 5 کیلوگرم در هکتار می باشد و ارقام بغدادی، بمی و نیك شهری مناسب 

کشت در این منطقه هستند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
باالترین میزان عملکرد بذر یونجه از روش کاشت ردیفی 729/4 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد از 
روش دست پاش به میزان 594/6 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. همچنین با افزایش میزان بذر مصرفی از مقدار 
یونجه بذری تولیدشده کاسته شد. بیشترین میزان عملکرد بذر یونجه از رقم بمی 614/4 کیلوگرم در هکتار به دست 
آمد. در مجموع باالترین عملکرد بذر حاصل از اثرات متقابل بین سه فاکتور، 840، 826/7 و 785 کیلوگرم در هکتار 
به ترتیب از تیمارهای روش کاشت ردیفی* میزان بذر مصرفی 5 کیلوگرم * رقم بغدادی، روش کاشت ردیفی* 

میزان بذر 5 کیلوگرم *رقم بمی و رقم کاشت ردیفی* 5 کیلوگرم بذر مصرفی* رقم نیك شهری حاصل شد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین نسبت برای کشت مخلوط یونجه و اسپرس

یافته منتج از پروژه شماره: 77035-0000-00-121100-111-3        مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: مجتبی نامی فر                                       

مجریان: غالمرضا طاهریون، سعید سودی، محمد ولی تقدسی
آدرس الکترونیکي مجري مسئول: 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
و  آفات  از  ناشی  احتمالی  خسارات  آن  کاربرد  و  است  متداول  بسیار  علوفه ای  نباتات  مورد  در  مخلوط  کشت 
بیماری ها را کاهش می دهد. همچنین موجب استفاده حداکثری از منابع آب و خاک شده و حفاظت خاک را به 
خاطر پوشش بهتر فراهم می کند. حاصلخیزی خاک را افزایش داده و در کنترل علف های هرز و حفاظت در برابر باد و 
سرما در کشت پائیزه نیز مؤثر است. یونجه مهم ترین نبات علوفه ای از نظر کمیت و کیفیت می باشد. از طرفی اسپرس 
گیاهی علوفه ای است که در چرای مستقیم نفخ ایجاد نمی کنند و مورد هجوم آفات کلیدی یونجه واقع نمی شوند. 
از نظر تغذیه ای برای احشام بسیار خوش خوراک می باشند و گاهاً دام ها آن را به یونجه ترجیح می دهند. بنابراین از 
این گیاه می توان به منظور چرای مستقیم و هم به صورت علوفه خشك و به-تنهایی یا به شکل مخلوط استفاده کرد.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
به منظور کاهش خسارت سرخرطومی برگ یونجه و همچنین افزایش عملکرد علوفه، توصیه می شود از کشت 

مخلوط 50 درصد یونجه + 50 درصد اسپرس استفاده شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
باالترین عملکرد علوفه تر و خشك )39/63 تن در هکتار علوفه تر معادل 12/46 تن در هکتار علوفه خشك( در 
نسبت اختالط 50 درصد یونجه + 50 درصد اسپرس به دست آمد. عالوه بر این در تیمار مذکور خسارت سرخرطومی 

برگ یونجه نیز حداقل بود.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: کاشت ذرت در کف فارو در اراضی لب شور و ماسه ای

مجری مسئول: محمد برزگری                                           رتبه علمی : استادیار پژوهش 
barzegarimohammad@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ذرت یکی از با ارزش ترین گیاهان زراعی در ایران است ولی رشد و عملکرد آن تحت تنش شوری کاهش می-

یابد. شوري در بسیاري از مناطق کشاورزي دنیا از عوامل محدودکننده تولیدات کشاورزي به شمار می آید. حدود 
50-30% از اراضی فاریاب دنیا تحت تاثیر شوري قرار دارد و در ایران حدود 50 درصد از اراضِی تحت کشت با مشکل 
شوري مواجه می باشند. با بهینه سازی عوامل تولید و اصالح آرایش کشت می توان عملکرد ذرت را افزایش داد. یکی از 
روش های تغییر آرایش کشت، روش کشت کف فاروست. این روش نسبت به کشت بر روی پشته باعث کاهش 25-20 
درصدی مصرف آب )به دلیل حذف رواناب و تبخیر کندتر آب از کف فارو(، فرار از تنش شوری )تجمع نمك بر روی 

پشته ها(، افزایش تحمل به ورس در اراضی با خاک ماسه-ای و لب شور و افزایش راندمان جذب نیتروژن می شود.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
در اراضی لب شور با شیب مالیم و بافت های شنی-رسی و شنی-سیلتی توصیه می شود از روش کشت در کف 
فارو برای زراعت ذرت استفاده شود. چنانچه اراضی مورد استفاده دارای شوری تا حدود 6 دسی زیمنس بر متر باشند، 
استفاده از روش کف فارو توجیه بیشتری دارد چرا که با استفاده از این روش اثرات مخرب شوری خاک بر گیاه ذرت 
به ویژه در مراحل اولیه رشد بسیار کمتر است. برای کشت کف فارو، زمین زراعی مانند روش معموِل کشِت ذرت 
تهیه شده و در زمان کاشت واحدهای کارنده به جای قرار گرفتن در روی پشته، در کف فارو قرار می گیرند و عملیات 
کاشت انجام می شود. نکته بسیار مهم در ارتباط با این روش آبیاری اّول آن است که باید با دّقت بیشتری انجام شود. 
برای آبیاری مزرعه باید آب ورودی هر فارو مقدار کم و ثابتی باشد؛ برای آبیاری به ویژه آبیاری اول ترجیحٌا از سیفون 
استفاده شود؛ ضمنٌا این نکته بسیار مهم است که بعد از اینکه آب به پایان فاروها رسید آبیاری قطع شود. در این 
روِش کاشت، به هیچ وجه الزم نیست پشته ها خیس و مرطوب شوند، بلکه حرکت آب فقط داخل فاروها کافی است. 
چنانچه مدت زیادی آب روی بذرها جاری باشد ممکن است بذور آسیب ببینند. همچنین پیشنهاد می شود طول 
فاروها بیشتر از 250 متر نباشد. در این روش انجام عملیات داشت )کولتیواتور( الزم نیست؛ اما عملیات سمپاشی و 
پاشش کود سرک با حرکت تراکتور روی پشته ها بدون هیچگونه مشکلی انجام می شود. نکته مهم دیگر در ارتباط با 
این روش کاشت این است که بر خالف اظهار بعضی افراد به هیچ وجه نباید در زمان عملیات جای پشته و فارو عوض 
شود. مزیت مهم این روش این است که تا پایان برداشت ذرت در کف فاروها باشد تا مزیت صرفه جویی در مصرف 

آب و کاهش اثرات شوری بر رشد و عملکرد محصول محقق شود. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
باالترین عملکرد علوفه تر و خشك )39/63 تن در هکتار علوفه تر معادل 12/46 تن در هکتار علوفه خشك( در 
نسبت اختالط 50 درصد یونجه + 50 درصد اسپرس به دست آمد. عالوه بر این در تیمار مذکور خسارت سرخرطومی 

برگ یونجه نیز حداقل بود.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه: 
مزیت های مهم این روش عبارتند از: 1- صرفه جویی 20-17 درصدی در مصرف آب؛ 2- افزایش چشمگیر عملکرد 
ذرت در اراضی ماسه ای و نسبتاً شور؛ 3- توسعه کشت ذرت در اراضی که قباٌل به دلیل محدودیت-های شوری کشت 
نمی شدند 4 – افزایش راندمان جذب نیتروژن در مرحله سرک به دلیل قرار گرفتن کود در کنار ریشه و توسعه بیشتر 
ریشه گیاه. این روش آنقدر مزایا دارد که یك سال بعد از انجام پایلوت آن در غرب کرخه در شهرستان شوش بخش 
وسیعی از اراضی منطقه تحت این روش کشت گردید و سپس شهرستان-های دیگر نیز به تبعیت از آن، اراضی لب 
شور و با شیب های بیشتر از حد معمول خود را به کشت ذرت اختصاص دادند و سایر نقاط کشور نیز برای صرفه جویی 
در مصرف آب و توسعه کشت در اراضی با شوری متوسط نیز از آن استفاده نمودند و حتی بعد از ذرت سایر محصوالت 

نیز که قباٌل بر روی پشته کشت می-شدند در اراضی با مشخصات ذکر شده با این روش در حال کشت هستند.
 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 

كشت ذرت در كف فارو در اراضی لب شور و ماسه ای
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تعیین تاریخ کاشت مناسب ارقام پاییزه کلزا در همدان

یافته منتج از پروژه شماره: 85085-13-12-062-2                 مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد یزداندوست                                               رتبه علمی: مربی پژوهش

myazdandoost@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
     

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کلزا یکي از حساس ترین گیاهان زراعي نسبت به تغییرات تاریخ کاشت در پائیز است. از این رو تعیین بهترین 
تاریخ کاشت به گونه اي که حداکثر عملکرد دانه و روغن به دست آید اهمیت دارد. از سوي دیگر محدوده تاریخ 
کاشت توصیه شده براي ارقام موجود در مناطق سرد کشور بسیار محدود است و طي چند سال گذشته، کشتهاي 
دیر هنگام یکي از علل عمده کاهش محصول در بسیاري از مزارع کلزا بوده است. بنابراین شناخت ارقامي که داراي 
سرعت رشد بیشتري باشند و بتوان در تاریخ هاي دیرتر نیز عملکرد مناسبي تولید کنند مي-تواند در گسترش کشت 

کلزا در مناطق سرد بسیار موثر باشد.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج دو ساله آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در ارقام کلزا از محدوده تاریخ کاشتهای 20 تا 30 
شهریورماه به دست آمد و با تاخیر در کاشت، عملکرد دانه کاهش یافته و احتمال خسارت زمستانه در همه ارقام 
کلزا افزایش یافت. ارقام مختلف کلزا نسبت به تاخیر کشت واکنش مشابهی داشتند و بنابر این رعایت محدوده تاریخ 

کاشت مناسب در همه ارقام ضروری است 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رعایت تاریخ کاشت مطلوب عالوه بر افزایش عملکرد دانه در مزارع کلزا، کاهش احتمال خسارت زمستانه و افزایش 
مقاومت محصول به سرما را اقلیم سردسیر کشور به دنبال داشته و عامل بسیار مهمی در ارتقاء تولید کلزا می باشد. 



۸2

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تاريخ كشت به موقع )عقب تصوير( در مقايسه با كشت تاخيری )جلو تصوير(
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۸3

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: میزان بذر مناسب کاشت کلزا در استان چهارمحال و بختیاري 

یافته منتج از پروژه شماره: 85006-0000-13-120000-041-2            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید مجتبی هاشمی جزی                                                رتبه علمی: مربی پژوهش

Hash1393@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
رشد و نمو گیاه نیز به طور مستقیم تحت تأثیر فضای قابل دسترس برای گیاهان و یا به عبارتی تراکم بوته قرار 
می گیرد و عکس العمل گیاهان به تراکم های کاشت متفاوت بستگی به گونه گیاهی و حتی ارقام خاص آن گونه 
دارد. تراکم مطلوب بوته و آرایش کاشت بهینه از مهمترین فاکتورهای به زراعی جهت رسیدن به حداکثر عملکرد 
در محصوالت زراعی است. میزان بذر و فاصله خطوط به عنوان فاکتورهای اصلی تراکم بوته در واحد سطح نقش به 
سزایی بر عملکرد نهایی خواهند داشت. طبق گزارش های ارائه شده توسط برخی پژوهشگران، افزایش تراکم بوته از 
طریق کاهش تعداد شاخه های فرعی، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه در هر بوته، باعث 
کاهش عملکرد دانه در تك بوته می شود، اما افزایش مطلوب تراکم منجر به جبران کاهش شاخه های فرعی و اجزای 

عملکرد در گیاه از طریق افزایش تعداد بوته خواهد شد.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
در استان جهارمحال و بختیاری در کشت با دستگاه کاشت )اعم از اینکه دستگاه کمبینات باشد و یا ریزدانه کار( 

میزان بذر مصرفی 6 کیلوگرم در هکتار توصیه میگردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صورت رعایت میزان بذر مناسب و رعایت تاریخ کاشت )حداکثر 25 شهریور(و رقم مناسب )رقم اوکاپی( ذکر 
شده در باال که باعث ایجاد تراک مطلوب گیاه در واحد سطح می شود، کلزا توانایی الزم برای رشد، نمو و تهیه اندوخته 
الزم برای ورود به مرحله روزت را خواهد داشت و زمستان گذرانی را به خوبی طی و رشد مجدد بهره را با قدرت شروع 

خواهد کرد و همین امر باعث تولید گلهای بیشتر و دانه و عملکرد در واحد سطح بیشتر خواهد شد.



۸4

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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۸5

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بهترین فاصله ردیف و میزان بذر برای کلزا رقم RGS003 در دشت مغان

یافته منتج از پروژه شماره: 85082 - 12 – 12 035- 2-                   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: صابر سیف امیری                                                        رتبه علمی: مربی پژوهش

 saber.seifamiri@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
رشد و نمو، عملکرد و کیفیت دانه تحت تاثیر عوامل و پارامترهاي مختلفي قرار مي گیرند که از جمله این عوامل 
مي توان به میزان بذر، تراکم و جمعیت گیاهي موجود در مزرعه اشاره نمود با توجه به اهمیت تولید دانه هاي روغني 
و با عنایت به ضرورت رعایت و اجراي مسایل بهزراعي جهت دستیابي به عملکرد باال در دانه-هاي روغني، مطالعات 
و تحقیقات بنیادي بیش از پیش احساس مي شود با توجه به شرایط اکولوژیکي دشت مغان )درجه حرارت و رطوبت 
نسبي باال( رعایت میزان بذر مناسب جهت کشت محصوالت روغني بویژه کلزا از اهمیت شایان توجهي برخوردار 
است. در منطقه مغان به لحاظ رطوبت نسبي و دماي باال از مرحله ساقه روي به بعد زمینه شیوع بیماري هاي قارچي 
انتخاب تراکم  با افزایش دما و رطوبت نسبي شدت مي یابد، لذا  بویژه بیماري اسکلروتنیا مهیا است. این بیماري 
مناسب در مزرعه به عبارت دیگر میزان مطلوب بذر مصرفي در هر هکتار مي تواند به لحاظ اینکه عامل مهمي در 
کنترل ورس و خوابیدگي مزرعه مي باشد، مي تواند از شیوع بیماري هاي قارچي بویژه اسکلروتنیا یا پوسیدگي ساقه 

جلوگیري نماید و بدین ترتیب از افت کمي و کیفي عملکرد بکاهد. 

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به شرایط ویژه آب و هوایي دشت مغان )رطوبت نسبي و دماي باال خصوصاً در مراحل پس از ساقه روي 
و گلدهي( بیماریهاي قارچي بیشتر شایع شده و عملکرد دانه کاهش مي یابد. در تراکم هاي باال که در نتیجه مصرف 
بیش از اندازه بذر ناشی می گردد، معموالً نفوذ نور و هوا به داخل کانوپي محدود شده و رقابت بوته ها نیز با همدیگر 
بیشتر مي گرددکه نتیجه آن افزایش ارتفاع بوته ها و کاهش مقاومت آنها در برابر ورس و خوابیدگي و در نهایت 
افزایش میزان و شدت بیماریهاي قارچي بویژه اسکلروتنیا و کاهش کمیت وکیفیت بذر تولیدي می باشد. بنابر این 
مصرف میزان متناسب بذر که میزان 7 کیلوگرم در هر هکتار در این آزمایش حاصل شده، می تواند حداکثر عملکرد 
دانه را به خود اختصاص دهد کشاورزان با آماده سازی مناسب و مطلوب بذر بهتر است از مصرف بیش از اندازه بذر 

خودداری نمایند 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مصرف متعادل بذر در واحد سطح عالوه بر اینکه باعث افزایش عملکرد دانه می گردد از لحاظ هزینه تولید نیز 
مهم است چرا که مصرف بیش از حد بذر عالوه بر اینکه سودی برای کشاورز ندارد سبب کاهش عملکرد دانه می گردد 
نتایج حاصل از بکارگیری یافته های آزمایش می تواند حداقل به افزایش عملکرد دانه به میزان 15 درصد منجر شود و 
نیز در مصرف هزینه بذر نیز صرفه جویی می گردد.ذکر شده در باال که باعث ایجاد تراک مطلوب گیاه در واحد سطح 
می شود، کلزا توانایی الزم برای رشد، نمو و تهیه اندوخته الزم برای ورود به مرحله روزت را خواهد داشت و زمستان 
گذرانی را به خوبی طی و رشد مجدد بهره را با قدرت شروع خواهد کرد و همین امر باعث تولید گلهای بیشتر و دانه 

و عملکرد در واحد سطح بیشتر خواهد شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

فاصله و رديف مناسب برای ارقام كلزا
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۸7

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بهترین زمان برداشت گلچه گلرنگ در منطقه سیستان 

یافته منتج از اجرای شماره: 85069-0000-13-120000-044-2             مدت اجرای پروژه: 2 سال
 نام مجري مسئول: عباس جهانبین                                                       رتبه علمی: محقق

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 در جهت ثبات و توسعه سطح زیر کشت گلرنگ با توجه به وجود مسائلی از جمله تولید کمتر در واحد سطح 
درصد روغن کمتر، طول دوره رشد زیاد که به عنوان محدودیت کشت آن مطرح می گردد. ارائه شیوه های بهره برداری 
و استفاده های دیگر از آن می تواند در توسعه و تثبیت آن به عنوان یك گیاه جدید موثر باشد. برداشت گلچه های 
گل گلرنگ در استان های اصفهان، خراسان، آذربایجان شرقی و منطقه بلوچستان در کنار هدف تولید دانه و روغن 
به عنوان یکی از اهداف مهم کشت گلرنگ بصورت اقتصادي مطرح است. لذا در کنار بحث تولید دانه، برداشت گلچه 
مي تواند درآمد حاصله از یك هکتار گلرنگ را افزایش دهد از آن جائي که رنگ گلچه به عنوان رنگی خوب جهت رنگ 
پذیری غذا، پارچه و ابریشم می تواند مورد استفاده قرار گرفته و داراي ارزش دارویی می باشد، زمان برداشت در 

کیفیت و کمیت آن بسیار مهم مي باشد.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
جهت اجرای یافته در عرصه، کشاورز باید با شروع گلدهی بر اساس توصیه های فنی صورت گرفته تمهیدات الزم را 
در اوایل اردیبهشت فراهم نماید. جهت دستیابي به باالترین عملکرد دانه و گلچه در رقم گلدشت، کشاورز برداشت 

گلچه را 3 روز بعد از باز شدن هر گل روي قوزه مي تواند انجام دهد. 

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته درعرصه: 
بر اساس نتایج، کشاورز با برداشت گلچه میزان درامدش از کشت گلرنگ افزایش یابد. عملکرد گلچه برداشتي 
برابر با 150 کیلوگرم گل خشك و عملکرد دانه 2890 کیلوگرم در هکتار مي باشد. که از قرار فروش هر کیلو گلچه 

خشك 10000 تومان به درامدش افزوده خواهد شد. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بهترین زمان برداشت گلچه گلرنگ در منطقه سیستان 

یافته منتج از اجرای شماره: 85136- 000- 00- 00 1253 -044 -3         مدت اجرای پروژه: 2 سا ل
 نام مجري مسئول: عباس جهانبین                                                       رتبه علمی: محقق

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 وجود انواع تیپ های وحشی از گلرنگ در کشور نشان از سازگاری باالی این گیاه با آب و هوای کشور دارد که 
یافتن ارقام پایدار و پر محصول اصالح شده گلرنگ را ضروری می سازد. از نقطه نظر اصالحی رقم پایدار رقمی است 
که در محیط های مختلف عملکرد نسبتا یکسانی را دارا باشد و رقم سازگار، رقمی است که طی کاشت در محیط های 
متعدد عملکرد باالیی رانشان دهد. با توجه به نوسانات زیاد در شرایط منطقه سیستان ما نیازمند به ارقام پایدار و 
سازگار هستیم. در برنامه های به نژادی دستیایی به رقمی که دارای سازگاری و پایداری عملکرد باشد، مد نظر است. 
شرایط متغیر آب و هوایی منطقه سیستان مستلزم بررسی عکس العمل ارقام در وضعیت های مختلف آب و هوایی و 
تحلیل روند تولید دانه در شرایط خاص می باشد. لذا انتخاب و توصیه یك رقم برای کلیه شرایط بایستی با احتیاط 

انجام و سعی شود رقمی انتخاب شود که درعین پر محصولی نوسان کمتری از سالی به سال دیگر داشته باشد.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
جهت اجرای یافته در عرصه، کشاورز باید جهت آماده بودن زمین در تاریخ های کشت توصیه شده تمهیدات الزم 
را در اوایل آبان انجام دهد. بر اساس نتایج رقم گلدشت و رقم ال ار کا را که باالترین میانگین عملکرد دانه به همراه 

کمترین نوسانات داشتند، کشت نماید. 
نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته درعرصه: 

بر اساس نتایج، کشاورز با کشت به موقع این ارقام باالترین عملکرد دانه را بدست خواهد اورد. افزایش تولید دانه، 
افزایش درامد کشاورز را بدنبال خواهد داشت. 
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۸9

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:حساسیترین مراحل رشدی در ارقام گلرنگ به تنش خشکی 

یافته منتج از اجرای شماره: 85068-0000-13-044-2                            مدت اجرای پروژه: 2 سال
 نام مجري مسئول: عباس جهانبین                                                          رتبه علمی: محقق

         
تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 

 گلرنگ از گیاهان بومی و سازگار به کم آبی بوده که عالوه بر استفاده دارویی، صنعتی و علوفه ای از قابلیت های 
زراعی زیاد برای کشت در شرایط مختلف، به ویژه مناطق گرم و خشك جهت قرار گرفتن در تناوب با غالت برخوردار 
می باشد. بحران کم آبی و عدم تامین به موقع آب از چالش های جدی منطقه بوده که ضرورت توجه به گیاهان با نیاز 
آبی پایین و جایگزینی ارقام زراعي کم آب خواه به  جای ارقام معمول را در الگوی کشت منطقه الزامی می سازد. آگاهی 
از مسائل به زراعی از جمله رقم مناسب و حساسیت مراحل رشدی به فراهمی آب ضمن تولید مناسب دستیابی به 

تولید پایدار را محقق خواهد نمود.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
جهت اجرای یافته در عرصه، کشاورز باید جهت آماده بودن زمین در تاریخ های کشت توصیه شده تمهیدات 
الزم را در اواخر مهر تا اوایل آبان انجام دهد. کشت در خاک با بافت لومی انجام گیرد تا قدرت نگهداری باالتری از 

اب را داشته باشد.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته درعرصه: 
بر اساس نتایج، کشاورز باید آبیاری در مرحله گلدهی که حساسترین مرحله از رشد گلرنگ به قطع آبیاری است 
را انجام دهد. مرحله پر شدن دانه در گلرنگ از حساسیت کمتري برخوردار است. رقم قابل استفاده برای منطقه رقم 

گلدشت  می باشد. رعایت نتایج منجر به کاهش در مصرف اب و افزایش عملکرد دانه خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تراکم بوته مناسب در لوبیا قرمز

یافته منتج از پروژه شماره: 83130-0000-21-120000-041-2              مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: فرود صالحی                                                               رتبه علمی: استادیار پژوهش 

 foroud_salehi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
لوبیا به دو دسته بوته اي رشد محدود و رونده رشد نامحدود تقسیم مي شود. توجه به عوامل محدود کننده تولید 
این گیاه و افزایش عملکرد در واحد سطح یکي از مهمترین عوامل مؤثر در باال بردن تولید آن است. از آنجایي که 
میزان دسترسي به منابع مورد استفاده یك گیاه از جمله تشعشع خورشیدي، آب قابل استفاده و مواد غذایي همگي 
بردن  باال  این منابع جهت  اساس میزان موجودي  بر  تنظیم جمعیت گیاهي  دارند،  تراکم گیاهي  با  زیادي  ارتباط 
عملکرد در واحد سطح حائز اهمیت خواهد بود. تراکم بوته بر اجزای عملکرد دانه شامل تعداد غالف در بوته، تعداد 
دانه در غالف و وزن صد دانه تاثیر می گذارد. تراکم نامناسب می تواند سبب کاهش چشمگیر عملکرد دانه در لوبیا 

شود.
دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 

برای اینکه لوبیا بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد باید تراکم بوته آن بین 26/6 تا 44/4 بوته در مترمربع باشد. 
این تراکم مناسب می تواند با بهره گیری از دستگاه کاشت مناسب انجام گیرد. ارقام ایستاده نیاز به تراکم بوته باالتر 

و ارقام رونده نیاز به تراکم بوته کمتر دارند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
تعداد غالف در بوته در اثر افزایش تراکم بوته کاهش یافت، ولي عملکرد دانه با افزایش تراکم بوته افزایش یافت. 
تفاوت هاي ژنتیکي بین الین هاي مورد بررسي باعث تفاوت در ارتفاع بوته، وزن صد دانه، تعداد غالف در بوته، تعداد 
دانه در غالف، تعداد روز تا رسیدگی و عملکرد دانه آنها شد. نتایج نشان داد که تراکم بوته مطلوب براي عملکرد دانه 

در این الین ها بین فواصل 15×15 و 25×15 سانتي متر است.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تعیین تاریخ کشت مناسب سیب زمینی در همدان به منظور افزایش عملکرد و کاهش ناهنجاری های غده 

یافته منتج از پروژه شماره: 83129- 000-21-120000-062-2         مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: خسرو پرویزی                                                            رتبه علمی: استادیار پژوهش 

kparvizi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
نمو سیب  و  از عوامل مهم در رشد  سیب زمینی گیاهی سرمادوست و جزء سبزیجات فصل خنك است. یکی 
زمینی و عملکرد آن تاریخ کشت است. اثر نوسانات دمایی و تنش های حاصل از آن بر رشد و ناهنجاری های غده و 
در نتیجه کاهش عملکرد سیب زمینی در یك محدوده خاص جغرافیایی به ویژگی های آب و هوایی منطقه مربوط 
بوده و ارتباط مستقیم با تاریخ کشت دارد. هر گونه تاخیر در کاشت بخصوص در نواحی با فصل رشد محدود موجب 
کاهش برخورداری گیاه سیب زمینی از فصل رشد مناسب شده و از عملکرد کمی و کیفی محصول می کاهد. همچنین 
تعجیل در کشت نیز ممکن است سبب برخورد با سرمای دیررس بهاره شده و ضمن توسعه آفات و بیماری ها از قابلیت 
عملکردی بالقوه محصول سیب زمینی بکاهد. هدف عمده این طرح و یافتن مناسب ترین تاریخ کشت سازگار با ارقام 

تجاری در جهت افزایش عملکرد و کاهش ناهنجاریهای رشدی غده در سیب زمینی بوده است.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
از بین شش تاریخ کشت انجام شده دو تاریخ کشت 20 اردیبهشت و 5 خرداد از نظر تاثیر بر رشد و نمو و کیفیت 
عملکرد و وضعیت مطلوبتری نسبت به سایر تاریخ های کشت در منطقه همدان داشته و تفاوت معنی-داری با آن ها 

نشان دادند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
اجرای تاریخ کشت مناسب و توصیه شده در منطقه و در ارقام تجاری موجود اثرات قابل توجهی در مدیریت 
نتایج  به عملکرد مطلوب داشته است.  بیماریهای مهم سیب زمینی و همچنین دسترسی  علف های هرز و کاهش 
بررسی های مختلف نشان داده است که حدود 60 درصد زارعین با رعایت تاریخ کشت توصیه شده به میزان بیش از 

20 درصد افزایش عملکرد نائل شده اند.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مقايسه سطح پوشش تاريخ كشت 5 خردادماه )باال( با تاريخ كشت 5 تيرماه )پايين(،
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: نقش آب و کود ازت بر عملکرد و کیفیت سیب زمیني در روش آبیاري قطره اي تیپ

یافته منتج از پروژه شماره: 83091-0000-00-221800-100-2              مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید حسن موسوي فضل                                                    رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجری: علیر ضا محمدی 
hmousavifazl@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در حد  که  مي کند  ایجاب  غذایي  امنیت  ایجاد  و  رشد  به  رو  براي جمعیت  غذایي  مواد  تأمین  به  نیاز شدید   
امکان میزان تولیدات کشاورزي در کشور افزایش یابد. سیب زمینی یکی از محصوالت مهم کشاورزی است که به 
دلیل داشتن کالری، پروتئین و نشاسته برای انسان از اهمیت تغذیه ای باالیی بر خوردار است. این محصول در سطح 
5300 هکتار از اراضی استان سمنان کشت می شود. آب مصرفی برای تولید این محصول در استان نسبتا زیاد است. 
محدودیت منابع آب در استان و خشکسالی های مکرر ما را ناگزیر به استفاده از روش های آبیاری با راندمان بیشتر 
می نماید. یکی دیگر از راه های صرفه جویی در مصرف آب، کم آبیاری است. کم آبیاري یك راهکار بهینه براي تولید 
محصوالت تحت شرایط کمبود آب است. کم آبیاري اگرچه موجب کاهش محصول مي گردد، اما باید در نظر داشت 
که کاهش عملکرد بستگي به زمان اعمال کم آبیاري دارد. کم آبیاري ممکن است به غیر از صرفه جویي در مصرف آب، 

داراي منافعي براي محصول باشد. 
 مصرف زیاد کودهای نیتروژنه در کشاورزی عالوه بر اثرات مخرب زیست محیطی، می تواند در تولید محصوالتی 
مانند سیب زمینی که غده آن به طور مستقیم به مصرف انسان می رسد اثرات سوء و تبعات ناگواری برای مصرف 
کننده به وجود آورد. آبیاری قطره ای عالوه بر کنترل دقیق آب مورد استفاده، امکان کاربرد یکنواخت عناصر غذایی 
)خصوصاً کود های نیتروژنه با تحرک بسیار زیاد( را فراهم می کند و همچنین باعث باال رفتن کارائی مصرف کود های 

نیتروژنه)باامکان مصرف تدریجی آنها( می شود. 

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
 استفاده از روش آبیاري قطره اي براي محصوالت ردیفي مانند گوجه فرنگي، سیب زمیني، خیار، هندوانه و خربزه 
بسیار مناسب و مقرون به صرفه است. در این روش نیاز آبي و کودي محاسبه مي شود. تامین 75 درصد نیاز آبي گیاه 
و 80 درصد نیاز کود ازت براي گیاه سبب حصول عملکرد قابل قبول خواهد شد. این مقادیر آب و کود ازت از طریق 
سیستم آبیاري قطره اي به طور دقیق مي تواند در اختیار گیاه قرار گیرد. مصرف آب و کود ازت در این روش نسبت 

به روش هاي سنتي کاهش و عملکرد محصول افزایش مي یابد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
روش آبیاري قطره اي تیپ به دلیل شرایط مناسبي که براي گیاه ایجاد مي نماید، در رشد و نمو گیاه و نهایتا 
عملکرد محصول بسیار موثر است. آب مورد نیاز و کودهاي محلول را مي توان با مقدار دلخواه و با کارایي مصرف باال 
در اختیار گیاه قرار داد. با روش قطره اي تامین 75 درصد آب مورد نیاز گیاه و 80 درصد کود ازت براي گیاه کافیست. 
براي مصرف کننده  بهداشتي  نظر  از  و محصولي سالم  بهبود مي یابد  این شرایط کیفیت محصول  در  اینکه  ضمن 
خواهیم داشت. پارامترهاي کیفي محصول نیز بهبود خواهد یافت. در این روش آبیاری کنترل علف هرز به سهولت 

انجام مي شود و انتقال بیماري نخواهیم داشت. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

آبياری قطره ای با نوارهای تيپ در زراعت سيب زمينی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تاریخ کاشت و تراکم مناسب برای افزایش عملکرد هندوانه کریمسون سویت درخوزستان 

یافته منتج از پروژه شماره: 83193-0000-5 0-120000-048-2       مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: ناصر ظریفی نیا                                                           رتبه علمی: استاد یار پژوهش

zarifinian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
این محصول هندوانه  از مناطق مهم و مستعد کشت  با متوسط عملکرد40 تن در هکتار یکي  استان خوزستان 
است که در صورت رعایت کردن اصول کشت و داشت شاهد عملکرد باالیی خواهیم بود. به همین علت الزم است که 
فاکتورهایی نظیر تاریخ کشت، فاصله کشت، میزان مواد موردنیاز براي تغذیه گیاه، روش هاي مبارزه با علف هاي هرز و 
روش هاي آبیاري کامال بررسي شوند تا به پتانسیل واقعی تولید در منطقه برسیم. تاریخ کشت هندوانه در خوزستان در 
فصل پائیز از اوائل تیر ماه آغاز وتا نیمه هاي شهریور ماه طول مي کشدکه با توجه به اینکه اکثر ارقام پائیزه زودرس بوده 
و مدت کمي براي محصول اقتصادي دادن فرصت دارند این رنج که در منطقه متداول است نمي تواند پاسخگو باشد. 

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
برای منطقه خوزستان که دارای هوای بسیار گرم و مرطوب در طول تیر ماه تا نیمه شهریور ماه است می توان 
تاریخ کاشت 20 تیر ماه را در فاصله ردیف 40 سانتی متر پیشنهاد کرد تا هم گلدهی بخوبی انجام شود و هم پر 
شدن میوه و رسیدگی طبق با شرایط آب و هوایی مناسبی باشد. چون در این مرحله از رشد گیاه دما در حال پایین 
آمدن است و از فعالیت آفات نیز در این زمان کاسته می شود، سرعت رشد میوه و پر شدن آن بسیار باال است. قبل از 
این تاریخ گرده افشانی و رشد میوه شرایط مناسبی را ندارد. بعد از این تاریخ بدلیل خنك شدن هوا در فصل پرشدن 
میوه، سرعت پر شدن کاهش یافته و زمین را برای کشت محصول بعد اشغال می کند و نهایتا عملکرد پایین آمده و 
اقتصادی نیست. لذا کشت هندوانه در تاریخ 20 تیر ماه با احداث نهرهایی با عمق 40 سانتی متر و فاصله 4-5 متر 
از هم در نظر گرفته و مزرعه را آبیاری می کنند و سپس چاله هایی با فاصله 40 سانتی متر حفر کرد و دو بذر هندوانه 

را در محل داغ آب قرار داده و در زمان مناسب نسبت به مبارزه با علف های هرز و آفات اقدام می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با توجه به نتایج، تاریخ 20 تیرماه با بهترین عملکرد در هکتار و وزن تك میوه باال بعنوان بهترین تاریخ کاشت 
مناسب منطقه مشخص گردید. همچنین فاصله بوته روی خط کاشت از نظر عملکرد میوه اختالف زیادی نشان داد 
به گونه ای که فاصله کاشت 40سانتی متر در رتبه برتر بود و با عملکرد 29/1 تن در هکتار بهتر از سایر فواصل 
بوته روی خط بود. اثر متقابل تاریخ و فاصله کاشت برای صفات عملکرد میوه و وزن تك میوه در سطح باالیی بود و 
باالترین عملکرد مربوط به تاریخ کشت 20تیر ماه در فاصله کاشت 40 سانتي متر با عملکرد 55/9 تن در هکتار بود. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: دست یابی به مناسبترین رقم /ارقام پی جن پی جهت کشت در منطقه بلوچستان

یافته منتج از پروژه شماره: 83155-0000-21-120000-047-            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: خالد میری                                                                    رتبه علمی: استادیارپژوهش 

kh_miri2003@yahoo.vom :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
نیمه گرمسیري کشت  و  مناطق گرمسیري  در  است که  دنیا  غذایي  مهمترین محصوالت  و  از حبوبات  پي جن پي 
مي شود. به دلیل ایجاد گره هاي تثبیت کننده ازت در ریشه مانند سایر بقوالت نقش مهمي در حاصلخیزي خاک ایفاء 
مي کند. به منظور استفاده از دانه، علوفه و کود سبز کشت مي شود. درصد دانه آن بعنوان یك منبع پروتئیني مهم 
شناخته شده است که میزان پروتیئن آن از 18 تا 25 درصد متغیر بوده و باالترین میزان آن 32 درصد گزارش شده 
است. پي جن پي گیاهي است گرمادوست و نسبتاً مقاوم به خشکي بوده و توانایي آن در استفاده از بقایاي رطوبتي در طي 
فصل خشك آن را گیاهي مهم در مناطق نیمه خشك جلوه داده است. کشت این گیاه در مناطق جنوبي بلوچستان در 
شهرستان چابهار و در مناطقي مانند گرمبیت، دشتیاري، عورکي و زرآباد رایج است و به نظر مي رسد که این محصول از 
پاکستان وارد ایران شده است. لکن ارقام مورد استفاده آن در این منطقه ناشناخته بوده و از عملکرد مطلوبی برخوردار 
نیست. لذا بیشتر به عنوان بادشکن در حاشیه مزارع کشت می شود، هدف از انجام این آزمایش دستیابی به الین های 

پر محصول با هدف توسعه کشت و معرفی این محصول خاص است.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
کشت الین های ICPI 982 و ICPI 2842 توصیه می شود. کشت به صورت ردیفی با فواصل ردیف 60 سانتیمتر 
و فواصل روی ردیف 30 سانتیمتر از اواسط مردادماه در جنوب بلوچستان و شهرستانهای چابهار و زرآباد انجام شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
معرفی گیاه جدید پی جن پی   •

افزایش عملکرد پی جن پی  •
توسعه کشت و افزایش تولید  •

تأمین نیاز غذای سالم و مغذی  •
درآمدزایی  •

اشتغال زایی  •
صرفه جویی در آب مصرفی با توجه به مقاوم بودن گیاه پی جن پی به خشکی  •
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

الين های برتر پی جن پی در آزمايش مقايسه عملكرد منطقه زرآباد



9۸

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: کاربرد گوگرد و عناصر ریز مغذي برای بهبود خصوصیات کمي و کیفي ارقام سیب زمیني

یافته منتج از پروژه شماره: 83071-0000-00-00-1812-036-3         مدت اجراي پروژه: 2سال و 6 ماه
مجری مسئول: احمد مرتضوي بك و خدابخش پناهي کرد الغري               رتبه علمی: استادیار پژوهش 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سیب زمیني جهت رشد مناسب و توسعه اقتصادي به تغذیه متعادل نیاز دارد. در این راستا تأمین عناصر ریزمغذي 

همراه با کاربرد عناصر پرمصرف اهمیت زیادي دارد. این گیاه به کمبود عناصر منگنز و روي خاک 
حساس است. از طرفي بدلیل آهکي بودن خاک هاي منطقه فریدن و چادگان و پایین بودن مواد آلي خاک، کمبود 
عناصر ریزمغذي محصول روي و منگنز در اغلب مزارع مشاهده مي شود. لذا بررسي اثر مواد ریزمغذي به همراه گوگرد 
در ارقام تجاري سیب زمیني از اهمیت خاصي برخوردار است. باتوجه به آهکي بودن خاک هاي منطقه فریدن اصفهان 
و پائین بودن مواد آلي خاک، گیاه سیب زمیني در تأمین عناصر ریزمغذي مورد نیاز براي رشد کمي و کیفي مطلوب با 
مشکل روبرواست. به نظر مي رسد که کاربرد عناصر ریزمغذي همراه با گوگرد )به منظور کاهش موقت و نسبي اسیدیته 

خاک و افزایش حاللیت پاره اي از عناصر ریز مغذي( در ارقام مختلف سیب زمینی ضروري است. 

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به آهکي بودن خاک هاي منطقه فریدن و چادگان و پائین بودن مواد آلي خاک در این مناطق و پائین بودن 
حاللیت عناصر ریزمغذي بخصوص عناصر روي و منگنز، مصرف کودهاي ریزمغذي سولفات روي و سولفات منگنز به 
میزان 40 کیلوگرم در هکتار به همراه تیوباسیلوس و گوگرد و به میزان 300 کیلوگرم در هکتار جهت افزایش عملکرد 

توصیه مي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج حاصل از این بررسي نشان داد که عملکرد رقم مارفونا نسبت به آگریا و آگریا نسبت به کنکورد برتري دارد. 
استفاده از تیمار کودي روي و منگنز و مخلوط کودهاي ریزمغذي روي + مس + منگنز + آهن همراه با تیوباسیلوس 
و گوگرد افزایش عملکرد کل و غده هاي درشت را بهمراه خواهد داشت. ضمنا" مشاهدات عیني نشاندهنده بهبود 

کیفي محصول بود.
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند   
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: حساسیت مراحل مختلف رشد چغندر بذري نسبت به تنش خشکی در منطقه اردبیل

یافته منتج از پروژه شماره: 02-81-8101-13-100              مدت اجراي پروژه: 2 سال
محمدعلی چگینی                                 رتبه علمی: دانشیارپژوهش مجری مسئول:  

سعید صادق زاده حمایتی مجری :  
s_s_hemayati@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تولید بذر چغندرقند در مناطق خاص با شرایط ویژه آب وهوایی امکان پذیر است. در ایران، تولید بذر چغندرقند 
به طور عمده در دو منطقه فیروزکوه )تولید بذر الیت( و اردبیل )تولید بذر تجارتی( صورت می پذیرد. تأثیر مدیریت 
آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی بذر چغندرقند در مطالعات متعدد مورد تأکید قرار گرفته  است. شناسایی مراحل 
بذر  تولید  مزارع  آبیاری  مدیریت  در  موجود  ابهام های  از  یکی  خشکی،  تنش  به  نسبت  بذری  چغندرقند  حساس 
تنش  به  نسبت  بذری  چغندرقند  رشد  مختلف  مراحل  حساسیت  تعیین  صورت  در  می شود.  محسوب  چغندرقند 

خشکی، می توان در شرایط کم آبی، در مراحلی با حساسیت کمتر نسبت به عدم آبیاری مزرعه تولید بذر اقدام کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نتایج این مطالعه حاکی از حساسیت باالی مراحل ساقه روی و گلدهی بوته های بذری چغندرقند نسبت به تنش 
خشکی بود. تخلیه رطوبت خاک طی این مراحل تا 90 درصد رطوبت قابل استفاده موجب شد تا عملکرد بذر به میزان 
40-10 درصد کاهش معنی داری را تجربه کند. بنابراین، ضرورت دارد کشاورزان تولیدکننده بذر چغندرقند در صورت 
عدم وقوع بارندگی طی ماه های فروردین و اردیبهشت، نسبت به آبیاری مزرعه هم زمان با ساقه روی بوته ها اقدام کنند. 
در ضمن، انجام آبیاری در حین گلدهی ازجمله توصیه ای زراعی است که می تواند به افزایش عملکرد و کیفیت بذر 
چغندرقند منجر شود. وقوع تنش رطوبتی طی مرحله گلدهی، نه تنها سهم بذرهای کیفی )درشت( در محصول را 
کاهش می دهد بلکه موجب می شود تا میزان پوکی بذر تا 70 درصد افزایش یابد. از پیامدهای تنش خشکی در مرحله 
پرشدن بذر نیز کاهش اندازه و قوه نامیه بذر بود. از سوی دیگر، بهترین دور آبیاری مزارع تولید بذر چغندرقند، تخلیه 
70 درصد رطوبت قابل دسترس خاک تعیین شد. بنابراین، ضرورتی ندارد حد آستانه آبیاری 50 درصد تخلیه رطوبت 
درنظر گرفته شود. در واقع، آبیاری بیش از حد مطلوب به دلیل تحریك تداوم رشد بوته های بذری چغندرقند موجب 
می شود باوجود افزایش عملکرد بذر خام، عملکرد بذر استاندارد کاهش یابد. در مجموع، حساس ترین مراحل رشد 

چغندربذری نسبت به خشکی به ترتیب شامل مراحل گلدهی، رشد بذر و ساقه روی تعیین شد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
جهت کاربرد بهینه آب در مزارع تولید بذر چغندرقند، توصیه بر این است که از اعمال تنش خشکی طی مراحل 
حساس )گلدهی، رشد بذر و ساقه روی( جداً اجتناب شود. کشاورزان به به کارگیری نتایج این مطالعه خواهند توانست 
عملکرد کمی و کیفی بذر مناسبی برداشت و ضمن بهره مندی اقتصادی از نتایج، ضریب استحصال بذر طی فرآیند 
بوجاری را نیز ارتقاء بخشند. از سوی دیگر، آبیاری مزرعه در طول مراحل رشد زایشی بوته ها موجب خواهدشد از خطر 

بادزدگی بذر )در حدفاصل دهه سوم خرداد تا دهه دوم تیر( در منطقه اردبیل جلوگیری به عمل آید.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
مناسب ترین تاریخ کاشت و برداشت چغندرقند پاییزه در منطقه دهلران عنوان:  

مدت اجراي پروژه:  3 سال یافته منتج از پروژه شماره: 110-13-81-008 
مجری مسئول: حمید شریفی                          رتبه علمی: استادیار پژوهش

مصطفی حسین پور مجری:  
hoseinpour@sbsi.ir :آدرس الكترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شهرستان دهلران با مختصات جغرافیایی 32 درجه عرض شمالی و 47 درجه طول شرقی در 215 کیلومتری 
این منطقه شامل دشت های وسیع دشت  واقع شده  است.  استان خوزستان  ایالم و در مجاورت  جنوب شهرستان 
عباس، فکه و عین خوش با خاک مناسب و مشابهت اقلیمی با شمال استان خوزستان، استعداد بسیار خوبی برای 
توسعه محصوالت آبی به ویژه چغندرقند پاییزه دارد. از طرفی با توجه به محدودیت منابع آب و مزیت های فراوان 
چغندرقند پاییزه نسبت به کشت بهاره از جمله استفاده از بارندگی های فصلی و کمتر بودن نیاز آبی، مکانیزه بودن 
کلیه عملیات کاشت، داشت و برداشت و باالتر بودن عملکرد شکر در هکتار توسعه کشت آن مورد توجه مسئولین 
کشاورزی کشور و منطقه است. از این رو، این تحقیق با هدف تعیین تاریخ کاشت و برداشت مناسب در این منطقه 

طی سال های 1381 تا 1384 انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در این تحقیق، چندین تاریخ کاشت از اواخر شهریور تا اوایل آبان و تاریخ برداشت از اواخر فروردین تا اواخر 
خرداد به فاصله 20 روز مورد بررسی قرار گرفت. فاصله ردیف های کشت 61 سانتی متر و فاصله بوته پس از تنك 20 
سانتی متر در نظر گرفته شد. آبیاری به روش نشتی و به صورت جوی و پشته انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که 
برای به دست آوردن عملکرد مناسب بهتر است کاشت چغندرقند در فاصله اواخر شهریور تا 20 مهر و برداشت آن در 

فاصله اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد انجام شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
جدول )1( تأثیر تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند پاییزه را نشان می دهد. همان طور 
که دیده می شود کشت در فاصله اواخر شهریور تا 20 مهر نسبت به کشت 10 آبان، عملکرد ریشه و شکر بیشتری 
به ترتیب 20 و 3 تن در هکتار تولید کرده است. همچنین برداشت در فاصله 15 اردیبهشت تا 25 خرداد نسبت به 

برداشت 20 فروردین و 15 تیر، عملکرد ریشه و شکر را به ترتیب 20 و 2/6 تن در هکتار افزایش داد.
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جدول- )1( عملكرد كمی و كيفی چغندرقند در تاريخ كشت  و برداشت مختلف در منطقه دهلران

عملکرد تاریخ کاشت
ریشه

عملکرد 
شکر

تاریخ درصد قند
برداشت

عملکرد 
ریشه

عملکرد 
شکر

درصد قند

تن در هکتارتن در هکتار
20 3161/97/014/0 شهریور

فروردین
41/23/911/8

15 2061/56/611/9 مهر
اردیبهشت

58/95/612/2

58/97/013/8اول خرداد1042/23/611/9 آبان
2563/17/214/4 خرداد
1540/04/113/3 تیر

عکس/عکس )های( شاخص از یافته :

تاريخ كاشت به ترتيب از راست اواخر شهريور، 20 مهر و 10 آبان
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان:تراکم مناسب چغندرقند بهاره در مناطق معتدل

یافته منتج از پروژه شماره:8101-)8101(-13-107             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: جواد گوهری                                     رتبه علمی: دانشیارپژوهش

مجری: سمر خیامیم، فرحناز حمدی، داریوش طالقانی، ساسان انتظاری
samar.khayam@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در تراکم مناسب و توزیع یکنواخت بوته ها در سطح مزرعه، گیاهان از نور و مواد غذایي، بهره بیشتري مي برند. 
یکی از مهم ترین مشکالت زراعت چغندرقند در ایران، پایین بودن تراکم  بوته و غیر یکنواختي پوشش مزرعه است. 
پایین بودن تراکم بوته، باعث کاهش بهره وری نهاده ها و کاهش عملکرد کمي و کیفي محصول می شود. با ایجاد تراکم 
مناسب از طریق رعایت اصول صحیح عوامل مختلف زراعي و مدیریتي، عالوه بر افزایش عملکرد محصول در واحد 
سطح، هزینه هاي تولید ـ از جمله هزینه تنك و وجین ـ کاهش مي یابد. در نهایت، ایجاد تراکم و استقرارمناسب بوته 

چغندرقند درسطح مزرعه، موجب کاهش رقابت علف های هرز مي شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
تعداد بوته در واحد سطح، تابع فاصله خطوط کاشت و فاصله بوته ها بر روي خط است. با ایجاد فاصله ردیف 50 
سانتی متر و رعایت فاصله بوته 20-15 سانتی متر بر روی ردیف در زمان تنك )6-4 برگی چغندرقند( با دستیابی به 

تراکم بوته حدود 100 تا 130 هزار بوته در هکتار به حداکثر عملکرد ریشه و درصد قند رسید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تراکم بوته 100 تا 130 هزار بوته باعث سطح سبز و استقرار مناسب بوته و در نهایت عملکردی حدود 60 تن در 
هکتار در شرایط این آزمایش شد. عملکرد شکر سفید نیز حدود 8/5 تن در هکتار بود. لذا دستیابی به تراکم 120-
80 هزار بوته در هکتار باعث افزایش سطح سبز و استقرار، افزایش جذب نور خورشید و افزایش عملکرد اندام هوایی 

چغندرقند، کاهش خسارت علف های هرز و در نهایت افزایش عملکرد ریشه و شکر می شود.
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عکس/عکس)های( شاخص از یافته :

ايجاد سطح سبز و استقرار مناسب با رعايت تراكم مناسب بوته
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
فواید استفاده از سیستم آبیاري قطره ای نسبت به روش نشتی در زراعت چغندرقند عنوان:  

یافته منتج از پروژه شماره:  133-81-20-13-100                     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمدرضا میرزایی                                               رتبه علمی:  استادیار پژوهش 

مجریان: علي قدمي فیروزآبادي، داریوش طالقاني، مرتضي پوران، حسین صدر قائن، مصطفي حسین پور، 
محمدرضا اوراضي زاده، محمد خرمیان

Mirzaie_1346@ yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آب مهم ترین فاکتور محدودکننده تولید محصوالت کشاورزي در کشور است. صرفه جویي و استفاده بهینه از آب 
در بخش کشاورزي از اهمیت خاصي برخوردار است. استفاده از روش هاي آبیاري تحت فشار، از جمله روش هاي بهبود 
مدیریت آب به شمار می رود. به همین منظور، این تحقیق جهت مقایسه روش آبیاري نشتي - روش معمول زراعت 

چغندرقند  با رو ش آبیاري قطره اي )تیپ(، اجراء شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
به منظور استفاده از آبیاری قطره ای به صورت تیپ، آرایش کاشت به صورت 50-40 سانتی متر در نظر گرفته 
شود. به شکلی که که فاصله دو ردیف کاشت روی پشته به فاصله 40 سانتی متر و فاصله ردیف های کناری دو پشته 
مجاور 50 سانتی متر باشد و نوار تیپ بر روي وسط پشته و بین دو ردیف کشت قرار گیرد. همچنین توصیه می شود 
که مقدار تامین آب در روش قطره ای بین 75 تا 100 درصد نیاز آبی چغندرقند در نظر گرفته شود. بنابراین استفاده 
از آبیاري قطره اي با تأمین 75 درصد نیاز آبی چغندرقند بدون کاهش معنی دار در عملکرد ریشه و شکر، سبب کاهش 

مصرف آب و افزایش کارآیي مصرف آب می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از آبیاری قطره ای به صورت تیپ و با آرایش کاشت 50-40 سانتی متر با لحاظ کردن یك نوار تیپ در 
فاصله دو خط کاشت بر روی پشته و با تامین آب بین 75 و 100 درصد نیاز آبي، در مقایسه با روش آبیاری نشتی، 
در کشت بهاره چغندرقند به  ترتیب 44 و 32 و در کشت پاییزه )دزفول( 70 و 62 درصد بدون کاهش عملکرد موجب 

صرفه جویی در مصرف آب می گردد شود.
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عکس/عکس)های( شاخص از یافته :

آبياری نشتی)باال( و آبياری قطره ای با آرايش كاشت 50-40 )پايين(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی : مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: توصیه مصرف فسفر به روش نواری در زراعت چغندرقند

یافته منتج از پروژه شماره: 176-13-107           مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: جواد شاطریان                       رتبه علمی:  استادیارپژوهش 

مجریان: علی محمدخانی، جواد گوهری، سمر خیامیم
samar.khayam@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
افزایش راندمان مصرف کودهای شیمیایی از جنبه اقتصادی و زیست محیطی دارای اهمیت ویژه ای است. یکی 
از عوامل کاهش راندمان مصرف کودهای شیمیایی، شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک زراعی است. ایران در منطقه 
خشك و نیمه خشك قرار دارد. تأثیر اقلیم خشك و نیمه خشك بر روی پیدایش و تکامل خاک ها باعث شده  است 
که خاک این مناطق، دارای شرایط خاص و نامساعد باشد که جذب برخی از عناصر غذایی از جمله فسفر را مختل 
می کند. از شرایط نامساعد خاکی این مناطق می توان به باال بودن میزان آهك و واکنش خاک )pH( اشاره کرد که 
خاک این مناطق به خاک های قلیایی معروفند. خاک های قلیایی باعث تثبیت فسفر )سنگ شدن( و غیرقابل جذب 
شدن آن می شود. بنابراین، در چنین شرایطی باید به گونه ای عمل کرد که سطح تماس این کود با ذرات تثبیت کننده 
به حداقل ممکن رسیده و راندمان مصرف کود افزایش یابد. کوددهی موضعی نسبت به روش پخش سطحی کود 
باعث  از روش کودکاری ردیفی  برتری دارد. استفاده  باغی  از نظر جذب فسفر و عملکرد گیاهان مختلف زراعی و 

شستشوی کمتر کود و انتقال آن به آب های زیرزمینی می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در کشت چغندرقند می توان به جای روش پخش سطحی فسفر، از روش استفاده موضعی )کودکاری نواری( با 
استفاده از دستگاه های مناسب استفاده کرد. بدین صورت که در زمان کشت، کود فسفر توسط دستگاه مناسب )مثل 
دیم کار غالت(، در عمقی بیشتر از محل کشت بذر قرار داده شود. در شرایط با میزان بارندگی کافی، خاک و مدیریت 
مزرعه مناسب برای تولید حداکثر عملکرد ریشه و شکر توصیه می شود که کود فسفر به صورت نواری در عمق 12 
سانتی متری خاک و در شرایط بارندگی کم، خاک فقیر و آماده  سازی نامناسب زمین کود در عمق 22 سانتی متری 

قرار گیرد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در این روش، صرفه جویی در مصرف کود تا حدود 13 درصد و افزایش عملکرد شکر در حدود 6-3 در صد می 
باشد. بنابراین با مصرف کود کمتر عملکرد بیشتری بدست خواهد آمد و عالوه بر این هزینه تولید کاهش یافته و 

آلودگی کمتری وارد محیط می گردد.
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موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان : کنترل شیمیایی بیماري شانکر ریزوکتونیایي و شوره سیاه سیب زمیني 

یافته منتج از پروژه شماره: 83150-0000-02-100000-100-0           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: کسري شریفي                                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: بیتا سهیلی                     
kasharifi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع 
سیب زمیني یکي از محصوالت مهم و استراتژیك در جهان بوده و در تغذیه انسان از اهمیت زیادي برخوردار است. 
قارچ Rhizoctonia solani داراي دامنه ي میزباني وسیعی است. عالیم شوره سیاه غده به راحتي با چشم غیر مسلح 
روي غده ها دیده مي شود. شوره سیاه روي غده هاي دختري در اواخر فصل و با از پاي افتادن گیاه تشکیل مي شود. 
این برجستگي هاي سیاه رنگ به راحتي از روي غده ها با ناخن کنده مي شوند. عالیم شانکر در ساقه زیر زمیني گیاهان 
بیمار به وضوح دیده مي شود. عالیم شانکر به صورت لکه هاي قهوه اي تیره و فرو رفته در قسمت ساقه زیر زمیني قابل 
رویت است. یکي از عالئم مهم این بیماري در اندام های هوایی تغییر رنگ انتهایي و ارغواني شدن لبه برگ ها، برگشت 
برگ ها به سمت باال و در صورت شدت زیاد آلودگي تشکیل غده هاي هوایي مي باشد. بیماري شانکر ریزوکتونیاي ساقه 
سیب زمیني در اغلب مناطق کشت سیب زمینی به خصوص مناطق سردسیري از جمله اردبیل، فیروزکوه، همدان و 
اصفهان وجود دارد. باتوجه به دامنه ي میزباني وسیع عامل بیماري، تناوب زراعي روش مناسبي براي کاهش بیماري 
روش هاي  از  اختصاصي  بیولوژیك  عوامل  و  قارچ کش  با سموم  بذري  غده ي  است. ضدعفوني  نشده  داده  تشخیص 

پیشگیري و کنترل مناسبي است که به آن ها تاکید مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه 
 Pencycuron WP( 1- ضد عفوني غده هاي بذري و قطعات بذري با یکي از قارچ کش هاي: مونسرن پودر قابل تعلیق
%25( به مقدار 1/5 در هزار نسبت وزني )سم به غده(، مونسرن گرد )Pencycuron DS 12.5%( به مقدار 2/5 در 

هزار نسبت وزني یا ایپرودیون )Iprodion SC500( به میزان 0/4 در هزار به نسبت وزني توصیه می شود.
2- براي ضدعفوني غده هاي بذري ، ابتدا غده ها با استفاده از آب مرطوب و سپس به نسبت توصیه شده باال از قارچ کش 

مورد نظر استفاده شود تا سم سطح غده های بذری را پوشش دهد. 
3- براي ضدعفوني کردن غده هاي بذري بریده، الزم است محل بریدگي چوب پنبه اي شده باشد. در غیر این صورت 

محل بریده شده ترمیم نشده و بذر پس از کشت در اثر فعالیت قارچ ها و باکتري هاي بیماریزا به سرعت مي پوسد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه 
ضدعفونی غده های بذری نه تنها موجب کاهش چشم گیر بیماري شانکر ریزوکتونیایي سیب زمیني می شود، بلکه 

افزایش تعداد غده در واحد بوته و عملکرد را در پي دارد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

.)c( و عاليم شانكر در جوانه اوليه و قطع شدن ساقه اوليه )b( آلودگي جوانه اوليه به ميسلياي قارچ ،)a( عاليم شوره سياه غده

)c( و عاليم اوليه شانكر در غده هاي دختري )b( تشكيل غده هاي هوايي در گياه بيمار ،)a( عاليم شانكر ساقه زيرزميني
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان : بررسي کارایي اختالط دو علفکش توفوردي و کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 83031-0000-08-100000-100-0   مدت اجراي پروژه: 1 سال و 11 ماه
مجري مسئول:  محمد علي باغستاني میبدي                                   رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریـان: سـید محمـد میروکیلـي مهریـزي، سـید رضـا طباطبائـئ نیـم آورد، داریـوش قنبـري بیرگانـي، ناصـر 
جعفـرزاده و منصـور سـاراني

baghestani40@hotmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع 
کاربرد مخلوط گرانستار )تري بنورون متیل( + تاپیك )کلودینافوپ پروپارژیل( در مزارع گندم به عنوان رایج ترین 
عمومي  نارضایتي  از  حاکي  کشور  مختلف  نقاط  از  متعدد  گزارشات  مي باشد.  علف های هرز  کنترل  شیمیایی  روش 
سمت  به  کشاورزان  که  شده  سبب  ترکیب  این  پایین  کارآیي  مي باشد.  گرانستار  بخصوص  مخلوط  این  به  نسبت 
با  آن  پذیري  اختالط  در خصوص  علف کش مطرح مي شود،  این  مورد  در  که  تنها مشکلي  بیاورند.  روي  توفوردي 
در  اجرایي  بتوان دستورالعمل  که  در صورتي  مي باشد.  پروپارژیل  کلودینافوپ  بخصوص  گندم  باریك برگ کش هاي 
خصوص بهترین مخلوط دو علف کش توفوردي-ام  سي پي آ و کلودینافوپ پروپارژیل ارائه داد مشکل مهمي از سر راه 

مبارزه شیمیایي با علف هاي هرز گندم برداشته خواهد شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه 
در صورت اختالط توفوردي + ام سي پي آ با کلودینافوپ پروپارژیل )تاپیك(، کارایي توفوردي + ام سي پي آ در کنترل 
علف هاي  هرز پهن برگ  تغییر نمي کند، ولي کارایي کلودینافوپ پروپارژیل به میزان 20 تا 25 درصد کاهش مي یابد. 
در صورت کاربرد توام این دو علف کش الزم است تا 20% دز مصرف تاپیك افزایش یابد. بنابراین بهترین تیمار جهت 
کاربرد آمیخته این دو علف کش مصرف توفوردي + ام سي پي آ به میزان 1/5 لیتر همراه با کلودینافوپ پروپارژیل به 

میزان 1 تا 1/2 لیتر در هکتار توصیه مي گردد. این تیمار هیچگونه اثر سوئي بر روي گندم ایجاد نمي کند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه 
با توجه  در صورت اختالط دو علف کش فوق، کنترل علف های هرز پهن برگ  بهبود پیدا می کند. از سوي دیگر 
جزو  و  دارند  قرار  سنتاز  استوالکتات  آنزیم  بازدارنده هاي  گروه  در  که  منظوره  دو  علف کش هاي  رایج  مصرف  به 
علف کش هاي پرخطر از نظر مقاومت مي باشند. معرفي این اختالط مي تواند در کاربرد تناوبي این سم با علف کش هاي 

دو منظوره جدید خطر بروز مقاومت به این گروه از علف کش ها را نیز به تاخیر بیندازد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان : کنترل غیرشیمیایی سفید بالك در خزانه گوجه فرنگی

یافته منتج از پروژه شماره: 83004 - 0000- 04- 100000- 038- 2           مدت اجراي پروژه: 2 سال
 مجری مسئول : محمد تقی فصیحی                                                            رتبه علمي: مربی پژوهش

fassihi47@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع 
گوجه فرنگي ).Lycopersicon esculentum M( بدلیل کشت خارج از فصل، از جمله مهم ترین محصول سبزي 
و صیفي  در استان بوشهر مي باشد. ولي شیوع آفات مهمي چون سفیدبالك ها، به ویژه در شروع فصل رشد، نه تنها 
باعث کاهش محسوس عملکرد این محصول شده بلکه هم چنین باعث انتقال و شیوع بیماري های ویروسي از جمله 
پیچیدگی زرد رنگ برگ گوجه فرنگی)TYLCV(  در مزارع گوجه کاري استان می شود. با توجه به اهمیت فوق العاده 
این آفت در منطقه و اینکه تنها راه کنترل بیماري های ویروسي، مبارزه و جلوگیري از گسترش ناقلین آن یعني سفید 
بالك هاست. پیدا کردن راهکاري مناسب براي مبارزه با آنها بویژه در خزانه ضروري است. در اغلب موارد کشاورزان 
و مشکالت زیست محیطي،  دلیل مسائل  به  لیکن  استفاده مي کنند.  از حشره کش ها  با سفیدبالك ها،  مبارزه  برای 

استفاده از دیگر روش هاي کنترلي نیز همواره باید مد نظر باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه 
گیاه  خرانه  روي  مش   50 توري  پارچه  پوشش  از  مي توان  گوجه فرنگي  خزانه  در  سفیدبالك ها  با  مبارزه  براي 
گوجه فرنگي استفاده کرد. در این روش بایستي سعي شود با مدیریت آبیاري و نصب توري در ارتفاع مناسب، مانع 

از باال رفتن رطوبت در زیر پوشش توري شده تا بیماري هاي قارچي مانند لکه برگي گوجه فرنگي شیوع پیدا نکند.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه 
پارچه توری حریر مانع عبور حشرات از جمله سفیدبالك ها می شود و هم چنین این پوشش باعث زود رسی نشاء 
گوجه فرنگی می گردد، به طوری که نشاها زودتر آماده انتقال به زمین اصلی می شوند. از طرف دیگر )پوشش پارچه 

ای کرت ها( در خزانه  از حمله گنجشك هم محافظت می کند. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 

شكل 1( پوشش و ساير تيمارهای كنترل سفيد بالک در خزانه

شكل 2( حشره كامل و شفيره سفيد بالک
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان : استفاده از ترکیبات گیاهی علیه مگس مینوز سبزیجات  

یافته منتج از پروژه شماره: 83157- 000 0- 04- 100000- 040-2          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول :پیمان نامور                                                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش

 p.namvar@areeo.ac.ir : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع 
خیار و گوجه فرنگی از جمله مهمترین سبزیجات گلخانه ای کشور هستند که بخش عمده سطح زیر کشت و 
تولید این محصول را به خود اختصاص می دهند. مگس های مینوز از جمله آفات رایج و خسارتزا در این دو محصول 
و نیز سایر سبزیجات گلخانه و یا خارج از آن هستند. مصرف سموم شیمیایی به ویژه در دوره اوج جمعیت از جمله 
روش های رایج است که کشاورزان برای کنترل آفت استفاده می کنند. با توجه به برداشت محصول خیار و گوجه 
فرنگی در فواصل کوتاه )4-3 روز( دوره کارنس سموم شیمیایی نمی تواند رعایت شود. لذا برای تولید محصول سالم 
و کاهش باقیمانده در محصول ضرورت دارد تا روش های کنترل غیر شیمیایی و یا آفتکش های کم خطر معرفی و 
مصرف شوند. برای این کار استفاده از ترکیبات گیاهی حشر هکش می تواند به عنوان یك گزینه مطلوب در این مسیر 

قرار داشته شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه 
یکی از آفتکش های مناسب برای کنترل مگس های مینوز به ویژه در گلخانه استفاده از  فراورده گیاه چریش است.

1- ترکیب تجاری نیم آزال – S، )چریش( به عنوان ترکیب موثر برای کنترل این حشره توصیه می  گردد. 
2- میزان مصرف 2 میلی لیتر در متر مربع از این ترکیب قابل توصیه است.

3- این ترکیب با فواصل هفتگی در دوره اوج جمعیت حشره مصرف می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه 
1. عدم مصرف سموم شیمیایی.

2. کاهش آلودگی محیط.
3. سالمت محصول و محیط کار در گلخانه.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 

استفاده از چريش در گلخانه خيار
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان : معرفی رقم متحمل گالیول به بیماري پژمردگي فوزاریومي 

یافته منتج از پروژه شماره: ۸3009-0000-02-100000-040                    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول :مهدی آزادوار                                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع 
منطقه جیرفت و کهنوج به لحاظ دارا بودن شرایط خاص اقلیمي، یکي از مناطق مستعد پرورش گل و گیاهان 
زینتي بویژه گالیل مي باشد. یکي از عوامل محدود کننده توسعه کشت این گیاه زینتي، بیماري پژمردگي فوزاریومي 

با عامل قارچ Fusarium oxysporum f.sp. gladioli شناسایي شده  است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه 
عالئم بیماري بصورت زردي نوک برگ ها، ضعف بوته ها، ناقص ماندن گل ها، پژمردگي کامل برگ ها، پوسیدگي و 
قهوه اي شدن ریشه ها و پیاز گالیل دیده می شود که در آخر منجر به مرگ کامل بوته خواهد شد. این قارچ روي سه 
رقم گالیل شامل ارقام سفید، صورتي و قرمز ایجاد بیماری می کند. در شرایط آلودگي طبیعي در مزرعه، رقم قرمز 
59/6 درصد، رقم صورتي 20/5 درصد و رقم سفید 11/8 درصد مرگ و میر نشان می دهد و لذا توصیه می شود از  

ارقام سفید و صورتی در مقایسه با رقم قرمز در برابر این بیماری استفاده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه 
توصیه می شود برای جلوگیری از خسارت این بیماری از ارقام متحمل ذکر شده در کاشت این گل استفاده شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 
پوسيدگی و قهوه ای شدن ريشه و پياز گاليول در اثر فوزاريوم )راست( در مقايسه با بوته سالم )چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان: کنترل تلفیقی سرخشکیدگی درختان پسته 

یافته منتج از پروژه شماره: 83006 -0000-02-100000-053-2             مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: غالمرضا برادران                                                                 رتبه علمي: مربی پژوهش

ghbaradaran@yahoo.com: آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع 
به صورت گسترده  استان کرمان  باغ های پسته  از مهمترین مشکالتي است که در  عارضه سرخشکیدگی یکي 
شیوع دارد و در سال های اخیر باعث کاهش محصول شده است. باکتری licheniformis Bacillus بعنوان یکی از 
عوامل سرخشکیدگی پسته به شمار می آید. با مدیریت و کنترل شیمیایی و زراعی می توان با این بیماری مبارزه کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه 
عالیم این عارضه بصورت سرخشکیدگي همزمان با سبز شدن درختان به صورت مرگ جوانه انتهایي بروز کرده 
و پس از گذشت حدود دو هفته جوانه ها شروع به سیاه شدن می کنند. سرخشکیدگي و سیاه شدن شاخه ها طي 
فصل رشد ادامه یافته و در یك فصل، درختان مختلف بین 7 تا 20 سانتي متر از انتهاي شاخه خشك مي شوند. 
سرشاخه هاي سیاه شده در اواخر فصل تابستان رطوبت خود را از دست داده و خشك مي شوند. با فرارسیدن زمستان 

چنانچه این شاخه ها هرس نشوند سرخشکیدگي در طول سال آینده ادامه مي یابد. توصیه می شود:
 1-هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آنها

 2-  استفاده از اکسی کلرور مس و یا بردو فیکس به نسبت 3 در 1000 جهت سم پاشی در پاییز وقتی 40 درصد 
برگ ها ریزش کردند و در زمستان قبل از باز شدن جوانه ها

 3- مدیریت و به باغی مناسب باغات پسته ) ابیاری و کوددهی(

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه 
1-کاهش سرخشکیدگی درختان پسته

2- بهبود وضعیت عمومی باغ 
3- افزایش محصول
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 

عاليم سرخشكيدگی ايجاد شده توسط باكتری                            

تغيير رنگ آوند ها
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان : کنترل شیمیایی بیماري لکه برگي چغندر قند

یافته منتج از پروژه شماره: 069-82-11-13-128                             مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول : غفور زاده دباغ                                                             رتبه علمي: مربی پژوهش 

gfrdabagh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع 
بیماري لکه برگی چغندر قند در بسیاري از کشورهاي تولید کننده چغندر قند و از جمله ایران به عنوان یکي از 
عوامل مهم کاهش عملکرد ریشه و قند مطرح مي باشد. عامل این بیماري قارچ Cercosporea beticola مي تواند تا 
50 درصد عملکرد شکر را کاهش دهد. استفاده از سموم شیمیایی یکی از راه های کنترل این بیماری به شمار می رود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه 
شدت آلودگي و میزان خسارت این بیماري در مزارع چغندرقند پاییزه خوزستان تحت تاثیر عوامل مختلفي نظیر 
شرایط آب و هوایي، رقم و تاریخ کاشت قرار دارد. توصیه می شود با استفاده از سم مانکوزب 3 کیلو گرم طی سه و 
حداکثر چهار بار سم پاشي به محض مشاهده اولین لکه روی برگ در اوایل بهمن از اپیدمي شدن بیماري لکه گرد 
برگ چغندر قند و خسارت وارده به محصول جلوگیري نمود و موجب افزایش عملکرد کمي و کیفي چغندر قند بویژه 

در تاریخ کشت هاي زود هنگام گردید. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه 
خسارت  بیماری  این  که  مناطقی  سایر  و  خوزستان  استان  چغندر قند  درمزارع  شده  ذکر  توصیه های  چنانچه 

اقتصادی دارد مورداستفاده قرار گیرد می تواند موجب افزیش عملکرد در محصول شده و بیماری را کنترل نماید. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان: کنترل غیرشیمیایی نرم تنان باغات مرکبات 

یافته منتج از پروژه شماره: 84007-0000-00-102400-100-3                مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول: الهام احمدی                                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: محمد فاضل حالجی ثانی
e1_ahmadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع 
تولید مرکبات در ایران بیش از چهار میلیون تن و استان مازندران با داشتن حدود 81 هزار هکتار زیرکشت این 
محصول نزدیك به 40 درصد تولید مرکبات کشور را به خود اختصاص داده است. حلزون ها و لیسك ها در شمال کشور 
به علت شرایط مناسب اقلیمي )حرارت معتدل و رطوبت نسبي باال( دارای فعالیت بسیار زیاد بوده و یکی از آفات 
اصلي مرکبات به شمار مي آیند. سابقه کنترل شیمیایي این آفت در شمال کشور در حدود چهل سال است که تاکنون 
استمرار داشته است و در این مدت با افزایش سطح زیر کشت و توسعه باغات مرکبات، افزایش مصرف حلزون کش / 
لیسك کش-ها را به دنبال داشته است. در این راستا، به کارگیری نوار جدید مسی به علت ساده و کاربردی بودن آن 
می تواند ضمن کاهش مصرف سموم شیمیایی در کاهش آلودگی های زیست محیطی به عنوان یك راهکار موثر باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه 
این نوار با پهناي 5/6 سانتي متر به دور تنه درخت بسته می شود، براي این کار تکه اي از نوار را به اندازه اي باید 
برید که بعد از بستن به تنه درخت، لبه هاي دو سر نوار حدود دو سانتي متر روي یکدیگر قرار بگیرند و مي توان زیر 
یکي از لبه ها را با چسب مایع )ترجیحاً چسب آهن( آغشته کرده و روي لبه زیري چسبانده شود یا این که با پیچیدن 
یك دور نخ پالستیکي نازک یا سیم نازک مسي به دور نوار، آن را در جاي خود محکم نمود. سپس لبه هاي برش 
خورده نوار را به سمت باال خم نموده به طوري که لبه ها به موازات زمین و با زاویه قائمه نسبت به تنه درخت قرار 

گیرند. محل مورد نظر براي بستن نوار باید حداقل حدود 10 تا 20 سانتي متر از سطح زمین فاصله داشته باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه 
استفاده از نوار مسي )copper barrier( که از مس و اکسیدهاي آهن تشکیل شده است باعث ایجاد نوعي جریان 
الکتریکي در بدن حلزون ها و لیسك ها شده و تولید شوک الکتریکي مي-نمایند که موجب از دست دادن مایعات 
براي حلزون ها بوده و قدرت  به میزان 80 درصد  نوار، داراي خاصیت دور کنندگي  این  آنها می-شود.  حیاتي بدن 
دورکنندگي آن براي حلزون ها بیشتر از لیسك ها است. از خصوصیات بارز و مثبت این روش، دوام و تاثیر بلند مدت 

آن است به طوري که در باغات مرکبات تاثیر مثبت این مانع تا پنج سال است.
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 عکس/عکس هاي شاخص از یافته

خسارت حلزون ها و ليسک ها به برگ و ميوه مركبات

نوار مسی بسته شده به دور تنه درختان مركبات
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موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: ارائه مدل مناسب اصالح نژاد گوسفند لری بختیاری در سیستم روستایی

یافته منتج از پروژه شماره:  03-0210208000-82                       مدت اجرای پروژه:  3 سال 
مجری مسئول:   محمود وطن خواه                                                   رتبه علمی: استاد پژوهش 

vatankhah_mah@yahoo.com   :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 جمعیـت گوسـفند لـری بختیـاری حـدود 1/4 میلیون رأس اسـت که عمدتاً در سیسـتم روسـتایی )70 درصد( 
پـرورش می یابـد. بـه لحـاظ کاهـش بازدهـی اقتصـادی طی سـال های اخیـر، پـرورش این نـژاد رو به کاهش اسـت. 
افزایـش عملکـرد صفـات موثـر بر سـودآوری می توانـد بازدهی اقتصـادی در پرورش این نـژاد را افزایـش دهد. بهبود 
در عملکـرد صفـات تولیـدي، تولیدمثلـی و مانـدگاری در گوسـفند مي توانـد از طریـق بهبـود در مدیریـت پـرورش، 
تغذیـه و بهبـود ژنتیکـي حاصـل گـردد، لیکن بهبـود از طریق اسـتفاده از حیواناتي کـه از نظر ژنتیکي برتر هسـتند، 
بـه لحـاظ تجمعـي بـودن و قابـل انتقـال بـه نسـل بعـد، بهتریـن راه بـراي افزایـش بازدهـي در تولیـد حیوانات می 
باشـد. بـرای بهبـود ژنتیکـی حیوانـات نیاز به طرح ریـزی یك برنامه اصالحی متناسـب با شـرایط پـرورش دهندگان 
می-باشـد. لـذا بـه منظـور افزایـش بازدهـی اقتصادی در پرورش گوسـفند نـژاد لری بختیـاری نیاز به مدل مناسـب 
در خصـوص اصـالح و بهبـود ژنتیکي صفـات مؤثر بر سـودآوري، متکي به شـرایط اقتصادي، اجتماعـي و اکولوژیکي 

محـل پرورش ایـن نژاد می باشـد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایـج بـه دسـت آمـده در این بررسـي نشـان داد که صفـات موثر بر سـودآوری )اهـداف اصالحي( در گوسـفند نژاد 
لـري بختیـاري پـرورش یافتـه تحت سیسـتم روسـتائي، بـه ترتیب شـامل صفات میـزان آبسـتني، تعداد بـره متولد 
شـده در هـر زایمـان میـش، نـرخ زنـده مانـي بره ها تـا شـیرگیري و 6 ماهگـي، میانگین وزن بـره هـا در 6 ماهگي، 
میانگیـن وزن بـدن میـش، وزن پشـم تولیدي، بازده الشـه، نسـبت دنبه به الشـه، وزن دنبه و وزن الشـه بدون دنبه 

در 6 ماهگـي مي باشـد. 
- معیار انتخاب پیشنهادی برای انتخاب در گوسفندان لری بختیاری در سیستم روستایی به صورت زیر است.

 - بـه منظـور افزایـش بازدهـی اقتصـادی همراه با کاهـش میزان همخونی تا سـطح قابل قبول کمتـر از 1 درصد 
در هر نسـل، بـه ترتیب اولویـت روش های زیر پیشـنهاد می گردند:
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1-  از طریـق تشـکیل گله هـای مشـارکتی بـا همـکاری چنـد گلـه دار )حداقـل 5 گلـه دار( در سـطح هر روسـتا 
انـدازه گلـه را افزایـش داده و بـا انتخـاب بـر اسـاس شـاخص انتخاب توصیه شـده و نسـبت قـوچ 2 درصـد )به ازای 

هـر 100 رأس میـش 2 رأس قـوچ( عمل شـود. 
2-  در گلـه هـای متوسـط )100 رأسـی( نسـبت قـوچ 2 تـا 6 درصـد و شـاخص انتخاب توصیه شـده پیشـنهاد 

می گـردد.
3- برای گله های کوچکتر نسبت قوچ 6 درصد یا باالتر و شاخص انتخاب توصیه شده در نظر گرفته شود.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صـورت اجـرای برنامـه اصـالح نـژاد گروهی و بکارگیری شـاخص انتخاب اقتصـادی در انتخـاب حیوانات برتر، 
در یـك دوره 10 سـاله حداقـل بـه میـزان 20 درصـد سـودآوری در گله های گوسـفند تحت پوشـش افزایش خواهد 

یافت.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

نگهداری گوسفندان به صورت شبانه روزی در چراگاه در سيستم روستايی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنـوان: اسـتفاده از جـو بـدون پوشـینه  بـه همـراه آنزیم های مکمـل در جیـره جوجه هاي  گوشـتی باعـث بهبود 

بازده رشـد می شـود 
یافته منتج از پروژه شماره:    582-02110316000-02                مدت اجراي پروژه:   1 سال
مجری مسئول: مرحوم مرتضی بیکی  بندر آبادی                                رتبه علمی: مربی پژوهش

مجری: سید محمد هاشمی
hashemi570@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجری  مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مـواد خوراکـي کـه به تناسـب سـطح مصرف شـان در جیره طیـور بیشـترین انرژي جیـره را تأمین مـي کنند از 
اهمیـت زیـادي برخـوردار بـوده و عمدتـاً شـامل دانه هاي غـالت و منابـع پروتئین گیاهي مي باشـند. جـو معمولي 
در مقایسـه بـا غـالت دیگـر انـرژي قابـل سـوخت  و سـاز پایینـي دارد کـه عمدتاً بـه دلیل باال بـودن الیـاف موجود 
در غـالف بـذر و سـطح بتاگلـوکان موجـود در مغـز دانـه مـي باشـد. جو بـدون پوشـینه گیاه غلـه اي قدیمي اسـت 
کـه در چیـن اسـتفاده مـي شـده  و امـروزه در تمامـي دنیـا پراکنده شـده اسـت. در زمـان بوجاري پوشـش بذر آن 
جـدا مـي شـود. جو بدون پوشـینه عـالوه بـر مزیـت بلـوغ زودرس، داراي مقادیر متغیر نشاسـته طبیعي و واکسـي1  
و بتاگلـوکان اسـت و مقـدار نشاسـته آن بیـش از جـو معمولـي اسـت. بـه منظور توسـعه جو بدون پوشـش مناسـب 
در تغذیه انسـان، از روش هاي بیوتکنولوژیك اسـتفاده شـده و عالوه بر حذف پوشـینه، مقدار نشاسـته واکسـي آن 

افزایـش داده مـي شـود. نشاسـته واکسـي هضم کمتري داشـته و در تغذیه انسـان کاربـرد دارد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
اسـتفاده از آنزیـم )بـا توجـه بـه غلظـت آنزیـم هـای تولیـدی در بـازار معمـوال 150ppm آنزیـم( باعـث کاهش 
معنـی دارد ضریـب تبدیـل میگـردد کـه صفتـی مطلـوب و اقتصادی اسـت. همچنین  نتایج بدسـت آمده نشـان داد 
کـه مصـرف 20 درصـد جـو بـه همراه 3 درصـد چربـي در جیره و بـدون آنزیم بیشـترین درآمـد اقتصـادی را باعث 

میشـود. مصـرف 30 درصـد جـو بـدون آنزیـم و بـدون چربـي کمترین درآمـد اقتصادي را داشـت.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اسـتفاده از آنزیـم باعـث ضریـب تبدیل )2/27( بهتری نسـبت به جیره های بـدون آنزیم )2/32( میگـردد همچنین 
 مصـرف غـذای روزانـه را کاهـش داد )116 در مقابـل 120 گـرم در روز بـه ازای هـر جوجـه(. مصـرف 10 درصـد

1-Waxy Starch
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 جـو بـدون پوشـینه در مقایسـه بـا 30 درصـد، موجـب افزایش معنـي دار وزن جوجه هـا در دوره  آغازین شـد. این 
موضـوع  نشـان دهنـده محدودیـت اسـتفاده از جـو در جیـره می باشـد. بـه این معنی کـه مصرف دانه جـو در جیره 
طیـور دارای محدودیت هـای هضمـی اسـت کـه بایسـتی بـه آن توجـه نمود. در شـرایط آزمایـش حاضر اسـتفاده از 
آنزیـم باعـث افزایـش قیمـت جیـره میشـود. هـر چـه درصـد غالتـی ماننـد جـو و یـا گنـدم در جیـره افزایـش یابد 
ضـرورت اسـتفاده از آنزیـم هـای هضـم کننده پلی سـاکاریدهای سـخت هضـم )مانند گلـوکان در جـو( افزایش می 
یابـد. نتایـج ایـن آزمایـش نشـان داد که اسـتفاده از 10 درصد جـو و بدون آنزیم و یـا 20 درصد جو بـه همراه آنزیم 

باالتریـن درآمـد را نسـبت بـه جیره شـاهد )جیـره بدون جـو و بدون آنزیم( داشـت.

عکس/عکس های شاخص از یافته:
  

        دانه جو بدون پوشينه                          مكمل های آنزيمی در تغذيه جوجه گوشتی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: غنی سازی کاه و استفاده آن در جیره پرواری گوساله

یافته منتج از پروژه شماره:01-0210504000-80                 مدت اجرای پروژه:   2 سال
مجری مسئول:  اکبر اسدیان                                                   رتبه علمی:  استادیار پژوهش

مجری: احمدرضا رنجبری  
 Asadian_e@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کمبـود منابـع خـوراک دام اعـم از علوفـه و کنسـانتره، تالشـي منسـجم جهـت افزایش راندمـان در اسـتفاده از 
منابـع موجـود را مي طلبـد. در این رابطه اسـتفاده بهینه از مواد خشـبي، توسـعه روشـهاي کاربردي عمـل آوري این 
مـواد و آمـوزش  بهـره بـرداران از جملـه ابزارهاي مناسـب بـراي رفع بخشـي از تنگناهـاي موجـود در زمینه کمبود 
منابـع خـوراک دام مـي باشـد همـه سـاله حجم زیـادي کاه غـالت )20 میلیون تـن( در کشـور تولید مي شـود و با 
توجـه بـه حجـم زیـاد ایـن خوراک مـي توان بـا افزایـش ارزش غذایي آن سـهم زیـادي از کمبـود هـاي غذایي دام 

موجـود کشـور را بر طـرف نمود.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
1. در روش عمـل آوري کاه غـالت بـا محلـول اوره  مقـدار 70 لیتـر آب حـاوي 4/5  کیلوگـرم اوره  بـه ازاي هـر 

100 کیلوگـرم کاه الزم اسـت.
2.  کاه آغشـته شـده در هـواي گـرم حداقـل بـراي دو هفتـه تحـت پوشـش یك الیـه نایلـون نگهداري شـود تا 

بخوبـي عمـل آید.
3.  در صـورت مصـرف کاه عمـل آوري شـده بایسـتي کنسـانتره و یونجـه خشـك بـراي بهـره وري ازت غیـر 

پروتئینـي کاه مـورد تغذیـه قـرار گیـرد. 
4. از مصرف بي رویه کاه عمل آوري شده با اوره باید  اجتناب کرد.      

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بـا اسـتفاده از روش محلـول اوره و سـیلو کـردن مـي تـوان کاه غـالت را بخوبـي عمـل آوري نمـود. عمـل آوري 
سـبب کاهـش هزینـه پـروار بـه میـزان 18 درصـد خواهد بـود. همچنیـن ایـن روش می توانـد بطور متوسـط 20 تا 

25 درصـد در ضریـب تبدیـل بهبـود ایجـاد کند.  
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عکس/عکس های شاخص از یافته:
  

      وزن كشی در پروژه غنی سازی كاه با اوره
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از پیت و باگاس نیشکر غني شده در تغذیه گاو شیرده 

یافته منتج از پروژه شماره:    07-0210506103- 70          مدت اجرای پروژه: 1 سال 
مجری مسئول: احمد خیاط                                                           رتبه علمی:  محقق

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کمبود منابع خوراک دام در ایران عمده ترین عامل محدود کننده تولیدات دامي محسوب می شود. فرآورده های 
فرعی برخی محصوالت کشاورزی، نظیر نیشکر، یك منبع قابل دسترس برای رفع این کمبودها به حساب می آیند. 
در فرآیند تولید شکر از نیشکر تفاله هاي باقیمانده، پس از عصاره گیري از ني ها شامل الیاف بلند ساقه )باگاس( و 
الیاف اسفنجي و کوتاه مغز ساقه )پیت( بوده که یکي از موارد مصرف آنها استفاده به عنوان خوراک دام است.  پیت 
و باگاس در صورتیکه با روش هاي مناسب غنی سازی شوند میتواند در حد قابل توجهي در تغذیه دام استفاده شود. 
سطح زیر کشت نیشکر در خوزستان حدود 85000 هکتار بوده، که با احتساب حدود 34 تُن پیت و باگاس تولیدی 
)35 درصد پیت و 65 درصد باگاس( درهکتار، همه ساله حجم عظیمی از این محصوالت فرعی، که حداقل معادل 

1500000 تُن ماده خشك بوده، منبع قابل توجهی برای استفاده در تغذیه دام است.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
مقـدار 100 کیلوگـرم پیـت و بـاگاس )براسـاس ماده خشـك( توزین و بر روی یك سـطح سـیمانی ریخته   -1

می شـود.
مقدار 5 کیلوگرم اوره را در حدود 100– 80  لیتر آب، در یك بشکه، بخوبی حل می کنیم.  -2

محلـول اوره تهیـه شـده بوسـیله یـك آبپـاش، در حالیکه پیت و باگاس بـا چنگك بهم زده مي شـود، روي   -3
آنها پاشـیده مي شـود.

4-  پیـت و بـاگاس آغشـته شـده بـه محلـول اوره در یـك حوضچـه سـیمانی ریخته شـده و مقداری فشـرده 
گردیـده و بـا پالسـتیك پوشـانده مـی شـود. 

ایـن مـواد پـس از  گذشـت حـدود یك مـاه  قابل اسـتفاده می باشـند. به هنگام مصـرف، ابتدا مقـدار الزم   -5
از حوضچـه اسـتخراج و حـدود دو سـاعت در مجـاورت هـوا قـرار گرفتـه تـا بوي آمونیـاک آن ذایـل گردد.

بـه هنـگام مصـرف، بـرای افزایـش خوشـخوراکی، معـادل 15 درصـد مقـدار پیت و بـاگاس غنی شـده )بر   -6
اسـاس مـاده خشـك(، از مـالس نیشـکر اسـتفاده مـی گـردد.

مـالس نیشـکر را در یـك تـا دو برابـر مقدار خـود، در آب حل کـرده و به پیـت و باگاس غنی شـده افزوده   -7
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می شـود. 
اسـتفاده از موادغنـی شـده بـا اوره بایسـتی بـه تدریج و با مقـدار کم و طی یـك دوره عـادت پذیری 15 –   -8

10 روزه صـورت گیرد. 
9-  اسـتفاده از پیـت و بـاگاس نیشـکر غنی شـده به همـراه 15 درصد مـالس را می توان تا میـزان 60 درصد 

جایگزیـن علوفـه مصرفي گاو شـیرده نمود. 

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
پروتئین خام پیت و باگاس غنی شده نیشکر 8/8 درصد و انرژی قابل متابولیسم آن معادل 1/13 مگاکالری   -1

در کیلو گرم است.
2-  شیر تولیدی گاوها با استفاده از پیت و باگاس غنی شده، همراه با مالس، معادل 14/69 لیتر، با ماده خشك 

12/82، چربی 3 درصد، پروتئین 3/30 درصد و دانسیته معادل 1/03 بود. 
پیت و باگاس نیشکر غنی شده به همراه مالس نیاز نگهداری و تولید گاوهایی با تولید حدود 15 لیتر شیر   -3

در روز را تأمین خواهد کرد.
در دسترس بودن و قابلیت غنی سازی آسان پیت و باگاس از مزایای آن محسوب گردیده و استفاده از آن،   -4
ضمن اینکه بخشی از کمبود مواد خوراکی را جبران می نماید، هزینه تغذیه را نیز به میزان 42 – 35 درصد، نسبت 

به مصرف یونجه خشك، کاهش داده و موجب  بهبود وضعیت اقتصادی گاوداران خواهد داشت. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از کروم آلي براي بهبود سوخت و ساز مواد مغذي و کیفیت الشه بره هاي پرواري

یافته منتج از پروژه شماره:   11-0210500000-81                    مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: علي مصطفي تهراني                                              رتبه علمی: استادیار پژوهش

atehrani7m@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کروم عنصر کم مصرفي است که عمدتاً به همراه گلوتاتیون و نیکوتینیك اسید به عنوان عامل تحمل گلوکز بوده 
و انسولین را در بدن فعال مي کند و در نتیجه سبب تسهیل در متابولیسم کربوهیدرات ها،  چربي ها، پروتئین ها و 
نوکئیك اسیدها مي شود. عالوه بر این، کروم تأثیراتي را از طریق هسته سلول بر سنتز پروتئین اعمال مي کند. نیاز 
بدن به این عنصر در شرایط تنش مثل گرما،  سرما، تراکم دام در واحد سطح،  نقل و انتقال، بیماري، کمبودهاي 
غذایي و ... افزایش یافته و الزم است به جیره هاي رایج مکمل کروم اضافه شود. نتیجه تحقیقات دو دهه اخیر نشان 
مي دهد که مکمل هاي آلي کروم مثل کروم نیکوتینات،  کروم پیکولینات،  کروم مخمر و... جذب بیشتري )20-10 
برابر( را نسبت به مکمل هاي معدني کروم داشته و دام عملکرد بهتري را با مصرف آن ها نشان مي دهد. گوسفندان 
پرواري از دام هایي هستند که به دلیل متابولیسم باالي بدن در دوره پروار مي توانند در معرض کمبود کروم قرار 
بگیرند و به عالوه، محدودیت تحرک و جنبش در دوره پروار جذب کروم را پایین مي آورد. از این رو استفاده از 
مکمل هاي آلي کروم در دوره پروار مي تواند مفید واقع شود. اگر چه قیمت نوع آلي کروم ممکن از 10 تا 20 برابر 
بیشتر از نوع معدني باشد ولي به دلیل نیاز به مقادیر مصرف کمتر، تداخل کمتر با سایر عناصر کم مصرف، دفع کمتر 
مقادیر زائد کروم به محیط و عملکرد بهتر دام استفاده از آن در مجموع اقتصادي ر و پایداري زیستي بهتري را فراهم 
مي کند. این بررسي به منظور ارزیابي پاسخ هاي تولیدي و متابولیکي بره هاي پرواري شال به افزودن مکمل کروم 

نیکوتینات به جیره انجام گردید.  

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
کروم نیکوتینات با میزان کروم 12/9 درصد به مقدار 7/7 گرم در 10 کیلوگرم آرد ذرت مخلوط و یکنواخت شود.   -1
جیره روزانه برای حداکثر رشد بره هاي پرواري با استفاده از منابع خوراکی موجود در بازار )مکمل معدني   -2
- ویتامیني، نمك، آهك، کنجاله پروتئیني، سبوس، جو، یونجه خشك، کاه به ترتیب به میزان 0/2، 0/5، 1/4، 4/8، 

7/8، 60/2، 22/0، 3/0 درصد( تهیه گردد.
برای تأمین متشکل از 750 کیلوگرم کنسانتره حاوی  )به میزان 0/2، 0/5، 1/4، 4/8، 7/8، 60/2 درصد(   -3

و سپس 250 کیلوگرم علوفه شامل یونجه خشك و کاه گندم )به میزان 22/0، 3/0 درصد( به ترتیب مخلوط
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ابتدا با آرد ذرت به مقدار 1 درصد جیره مخلوط و رقیق شده و به صورت پیش مخلوط کروم در مي آید.  -4
- پیش مخلوط کروم در مرحله اول با مکمل معدني و ویتامیني، آهك و نمك و در مرحله بعد با سایر اقالم 
خوراکي جیره شامل جو، سبوس گندم، کنجاله پروتئیني، یونجه خشك و کاه گندم به نسبتي که تأمین کننده نیاز 

بره هاي پرواري براي حداکثر رشد روزانه باشد به طور کامل و یکنواخت مخلوط مي شود.
- جیره غذایي در صورت امکان به شکل پلت شده در اختیار دام قرار مي گیرد تا کروم و سایر ریزمغذي ها با 

اطمینان بیشتري توسط دام مصرف شده و انتخاب دام به حداقل برسد.
- براي جلوگیري از تشکیل سنگ هاي ادراري به واسطه استفاده باالي کنسانتره و پلت بودن جیره به توصیه 

شوراي تحقیقات ملي 0/5 درصد کلسیم و نمك بیشتر به جیره اضافه مي گردد.  
- توزیع روزانه جیره هاي غذایي بسته به اشتهاي دام حداکثر تا چهار وعده به طور دستي انجام مي گیرد.

- قبل از شروع دوره پروار جیره غذایي براي عادت دهي نه به طور آني بلکه به طور تدریجي به مدت دو هفته به 
حداکثر میزان اشتهاي دام افزایش مي یابد.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- مصرف کروم نیکوتینات در جیره بره هاي پرواري می تواند باعث بهبود افزایش وزن زنده و گوشت الشه به 

میزان 9 درصد مي شود. 
- مکمل کروم نیکوتینات با فراهم نمودن وضعیت فیزیولوژیکي مناسب براي سوخت و ساز مواد مغذي و با افزایش 

سنتز پروتئین موجب بهبود تولید گوشت و در نتیجه بهبود کیفیت الشه مي شود.
- مکمل آلي کروم از طریق بهبود عملکرد انسولین باعث افزایش سنتز گلیکوژن در بافت عضالني شده و در نتیجه 

منجر به افزایش ماندگاري گوشت دام نیز مي شود.
- کروم آلي از طریق تقویت سیستم ایمني نیز مي تواند عملکرد و زنده ماني بیشتر دام به ویژه در شرایط تنش زاي 

محیطي را سبب شود.
- از آنجا که درآمد حاصل از افزایش تولید گوشت )45000 تومان =45000 تومان × 1 کیلوگرم گوشت تفکیك 
شده الشه( مي تواند هزینه مصرف مکمل آلي کروم در جیره )432 تومان = 4 تومان هر میلی گرم× 1 میلی گرم در 

کیلوگرم× 108 کیلوگرم( را پوشش دهد استفاده از این مکمل براي دامدار سودمند خواهد بود.  

عکس/عکس های شاخص از یافته:

گوسفندان در حال تغذيه مكمل حاوی عناصر معدنی
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                       فرمول  مكمل كروم نيكوتينات                                          مكمل كروم نيكوتينات

كنسانتره حاوی مكمل كروم



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸5 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

135

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از ضایعات گلوتن گندم در جیره جوجه هاي گوشتي

یافته منتج از پروژه شماره:  01-0210507000-81                    مدت اجرای پروژه:  2 سال
مجری مسئول: مجید افشار                                                         رتبه علمی:  مربی پژوهش

majid.afshar1344@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
به  اقتصادي مسأله، کاهش هزینه مربوط  اقالم خوراک دام و طیور و توجه به جنبه  به منظور کاهش واردات 
خوراک کاماًل ضروري به نظر مي رسد. زیرا به طور متوسط 70 تا 75 درصد از هزینه هاي تولید دام و طیور را هزینه 
خوراک تشکیل مي دهد. در راستاي دستیابي به این هدف، شناسائي و معرفي منابع جدید خوراک دام و طیور یکي 
از ضروري ترین مسائل مي باشد و در این راستا استفاده بهینه از منابع غذایي موجود، خصوصاً پس  مانده ها، ضایعات 
زراعي و فرآورده هاي فرعي کارخانجات مواد غذایي از مهمترین برنامه ها مي تواند باشد. به همین منظور و براي نیل 
به اهداف باال آزمایشي با استفاده از ضایعات گلوتن گندم با تاکید بر شناسایي ارزش غذایي، بررسي و تأثیر سطوح 

مختلف آن بر عملکرد جوجه هاي گوشتي طراحي و اجرا شد. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
نحوه استفاده به این ترتیب است که پس از تهیه آرد گلوتن گندم از مراجع معتبر، آن را به میزان 5 درصد )50 کیلوگرم در 
هر تن( خوراک با کنجاله سویا و سایر اجزای جیره مخلوط نموده )به صورت دستی یا داخل میکسر( و پس از یکنواخت شدن در 

اختیار جوجه های گوشتی قرار می گیرد.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج آزمایش به طور کلي نتیجه گیري مي شود که استفاده از 5 درصد گلوتن گندم در جیره، ضریب 
تبدیل غذایی را به میزان 6/12 درصد و هزینه خوراک براي تولید یك کیلوگرم وزن زنده را به میزان 8/57 درصد 

کاهش داده است. این میزان استفاده از گلوتن گندم با توجه به قیمت اقالم مواد خوراکی متفاوت خواهد بود.

تصويرآرد گلوتن گندم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در استان فارس

یافته منتج از پروژه شماره: 01 -0210414000-78             مدت اجرای پروژه: 3  سال 
مجری مسئول: عبدالحمید کریمی                                          رتبه علمی: استادیار پژوهش

ab_karimi2003@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
استان فارس با مساحتي بالغ بر 124 هزار کیلو متر مربع، به دلیل برخورداري از سطح وسیع مراتع و جنگل و 
با وجود  از استان هاي مهم کشور در زمینه زنبور داري به شمار مي آید. این استان  تنوع آب وهوایي و گیاهي یکي 
مي باشد.  مجاور  استان هاي  از  زنبوردار  زیادي  بسیار  تعداد  پذیراي  همه ساله  زنبورعسل  کلني   100/000 بر  بالغ 
پرورش دهندگان زنبورعسل عالوه بر آگاهي از بیولوژي زنبورعسل، نیازمند شناسایي گونه های گیاهي و همچنین 
نوع و مقدار شهد و گرده و طول دوره گل دهي گیاهان هستند. با استفاده از این اطالعات و با توجه به شرایط آب 
وهوایي مناطق مختلف مي توان در استفاده بهینه از منابع غذایي مختلف در تغذیه زنبورعسل و اقتصادي تر نمودن این 
فعالیت، گام اساسي برداشت و زنبورداران را در انتخاب محل و زمان مناسب استقرار کلنی های زنبورعسل، بهره وری 

بهتر و افزایش درآمد یاري کرد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
بیشترین  گونه هاي شهدزا و گرده زای استان فارس مربوط به تیره های مینا )بومادران، بابونه، شکر تیغال، کنگر، گل 
گندم، گلرنگ(،  تیره پروانه آسا )خارشتر، انواع گون، شبدر، گل طاووسی، یونجه باغی، انواع یونجه، اسپرس(، تیره نعناء 
)اسطوخدوس، پونه، گوش بره، مریم گلی، مریم نخودی، آویشن، کاکوتی، سنبله(، تیره گل سرخ )انواع بادام، ازگیل، به، 
سیب، گل محمدی، گل نسترن، تمشك(، تیره چتریان )زول، کما، جاشیر( و تیره شب بو)کلزا، منداب، ازمك( که در این 
میان تیره هاي مینا و پروانه آسا از نظر تعداد گونه، تراکم، پراکنش و جّذابیت در تولید شهد و گرده براي زنبورعسل اهمیت 
بیشتري دارند. اطالعات کامل این پژوهش در دفتر طرح های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزی قابل 

دسترس می باشد.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
یکي از مهم ترین راه هاي حفاظت و افزایش جمعیت هاي زنبور عسل، شناخت پتانسیل هاي گیاهي مورد استفاده 
زنبور عسل مي باشد. بعالوه تعیین دوره گلدهي گیاهان فوق در هر منطقه از اهمیت زیادي برخوردار است. با استفاده 
از این اطالعات زنبور داران مي توانند در زمان های معین به مناطق رویشي گیاهان مذکور کوچ کنند وضمن تقویت 
جمعیت کندوها، میزان برداشت عسل از هر کندو را افزایش دهند. از سوي دیگر تنظیم زمان مناسب کوچ کندوها   
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مناطق مستعد، در گرده افشاني به موقع گل هاي گیاهان و حفظ فلور گیاهي منطقه نقش بسیار مهمي دارد. عدم 
اطالع دقیق از وضعیت مناسب گل دهی در مناطق مختلف می تواند خسارت زیادی به زنبورداران وارد نماید. تامین 
نیاز تغذیه ای کلنی زنبور عسل در صورت عدم اطالع از تاریخ دقیق گلدهی گیاهان منطقه، عالوه بر هزینه حمل و 

نقل، به طور متوسط ماهانه حدود 240 هزار تومان به ازای هر کندو به زنبوردار تحمیل خواهد کرد.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

شكل های 1 تا 6- برخی از گياهان مورد استفاده زنبور عسل در استان فارس )1. آكاسيا Acacia salicina، 2. گل 
محمديRosa damascena 3. نارنج Citrus aurantium، 4. بادام كوهی Amygdalus scoparia، 5. شكر تيغال 

)Teucrium polium6. مريم نخودی ،Echinops sp

شكل های 7 و 8- كلنی های زنبور عسل مستقر در مناطق جنوبی استان فارس

123

456

78
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کیفیت بره موم تولید شده از گیاهان پهن برگ نسبت به گیاهان  سوزني برگ 

یافته منتج از پروژه شماره:   16-0210400000-81               مدت اجرای پروژه:   2 سال
مجری مسئول:  هوشنگ افروزان                                             رتبه علمی:  محقق

afrouzanh@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بـره مـوم زنبورعسـل )Propolis( مـاده اي اسـت کاماًل طبیعي که داراي خـواص ضد میکروبـي از جمله ضد باکتري 
و قـارچ بـوده و بـه عنـوان آنتـي بیوتیـك طبیعـي در بسـیاري از کشـور هـاي دنیا مـورد اسـتفاده قرار  می گیـرد. با 
توجـه بـه اینکـه نـوع گیاهـان مورد اسـتفاده زنبورعسـل بـرای جمـع آوری رزیـن و تولید بـره موم در داخـل کندو 
ازدر کیفیـت بـره مـوم موثـر مـی باشـد لـذا ترکیبـات و خواص ضـد میکروبی بـره موم حاصـل ازگیاهـان پهن برگ 

و سـوزنی بـرگ مـورد ارزیابی و مقایسـه قرار گرفته شـد. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
برای تولید بره موم توصیه می شود از روش استقرار پوشش بر روی قابها در فصل های بهار و پاییز در مناطق دارای 
پوشش گیاهان پهن برگ مانند سپیدار، نمدار و تبریزی که دارای فالونوییدهای بیشتر و خواصی ضدمیکروبی )ضد قارچی 

و ضدباکتریایی( موثرتری نسبت به مناطق با پوشش گیاهان سوزنی برگ دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کیفیت بره موم مناطق دارای پوشش گیاهی یهن برگ حدود 50 درصد کیفیت بهتری نسبت به بره موم گیاهان 

سوزنی برگ دارد   

عکس/عکس های شاخص از یافته:

                توليد بره موم از  منطقه دارای پوشش                          توليد بره موم از  منطقه دارای پوشش
                    گياهان غالب سوزنی برگ )تلو(                                   گیاهان غالب پهن برگ )خجیر(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از پدیده رشد جبرانی در پرورش بره های پرواری فراهانی

مدت اجرای پروژه:   2 سال یافته منتج از پروژه شماره: 80-210225000-01 
مجری مسئول:رمضانعلی عزیزی                                   رتبه علمی:  مربی پژوهش 

Azizy2001@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
منابع غذایي مورد استفاده در تغذیه دامها در استان مرکزی به علت ارزش غذایي کمي که دارند، نمي توانند 
احتیاجات بره های درحال رشد به مواد مغذي را تأمین نمایند. در نتیجه این دامها در شرایط طبیعي با کمبود مواد 
مغذي و کاهش رشد مواجه اند و سرعت رشد آنها کمتر از استعداد بالقوه این دامها است. در شرایط روستایی پرورش 
این دامها با مدیریت تغذیه اي متفاوت و عمدتاً نامناسب صورت مي گیرد. روش نگهداري دامها در این مدت )پس 
از شیرگیري تارسیدن به وزن شروع پروار( معمواٌل به شکل نگهداري در گله است که در فصول گرم با استفاده از 
پس چر مزرعه و در فصول سرد با جیره هاي غذایي باکیفیت بسیار پائین تغذیه مي شوند. در این شرایط این دامها 
عمال یك دوره محدودیت کمي وکیفي غذایی را مي گذرانند. این دامها چنانچه در شرایط مناسب و دسترسي آزاد 
به غذاي کافي داشته باشند می توانند با استفاده از پدیده رشد جبراني تا حدود زیادي رشد به تعویق افتاده خود را 

جبران  نمایند. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
• شیرگیری بره ها در سن 3 ماهگی با میانگین وزن 2/5 ± 25/2 کیلوگرم

• پس از شیرگیری بره ها، ابتدا به مدت 60 روز محدودیت خوراک دهی )چرا در پس چر مزارع غالت و یا مراتع متوسط 
اطراف روستا( و سپس به مدت 60 روز خوراک دهی مجدد تا رسیدن بره ها  به وزن 50-45 کیلوگرم اعمال شود. 

• برای تهیه جیره براساس  نیاز دام به نگهداري به ازاي هرکیلو وزن متابولیکي70 گرم از جیره اي با غلظت 51 گرم پروتئین 
خام و 17 کیلوژول انرژي خام در هر کیلو ماده خشك و نیاز رشد به ازاي هر کیلوگرم وزن متابولیکي35 گرم از جیره اي با 
غلظت  173 گرم پروتئین خام و 16/5 کیلوژول انرژي خام در هر کیلوگرم ماده خشك بر اساس جداول استاندارد غذایی 

)AFRC)1997 در قالب جیره متعادلي شامل کنجاله پنبه دانه، مالس، جو، یونجه و کاه جو تنظیم گردد.
• مقدار خوراک داده شده به گروه شاهد برای بره ی پرواری با وزن 30 کیلو گرم حدود 1350 گرم است.

• مقدار خوراک داده شده درطول دوره محدودیت خوراک دهی باید 60%  نیاز دام به جیره فوق باشد )حدود 810 گرم(. 
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نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

• افزایش وزن روزانه بره ها:330 گرم در مدت 60 روز خوراکدهی مجدد.
•  وزن پایان پروار بره های پروار شده به روش اعمال محدودیت خوراکدهی 45 کیلو گرم بود.

• وزن الشه گرم 24/5 کیلوگرم، الشه سرد 24 کیلوگرم و راندمان الشه 54 درصد بود.
• میزان گوشت، استخوان، دنبه، چربی احشایی و چربی بدون دنبه بدن به ترتیب 3، 0/6، 5، 3، 13 کیلوگرم بود.

با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش و سایر گزارشات نشان داده شده است که می توان به منظور استفاده 
از پدیده رشد جبرانی قبل از پروار و با اعمال محدودیت خوراک دهی، کارایي استفاده از خوراک را افزایش داد و این 
مسئله باعث مي شود که در مصرف خوراک صرفه جوئي شده و ضریب تبدیل بهبود یابد و نیز باعث مي شود مقدار 
چربي احشایي که یك چربي دور ریز مي باشد کاهش یافته و میزان گوشت لخم افزایش یابد و در نهایت با استفاده 
از پدیده رشد جبرانی ضمن صرفه جویي درمصرف خوراک کیفیت الشه نیز بهبود یافته وصرفه اقتصادي بیشتري 

نصیب دامدار خواهد نمود.
• نتایج این آزمایش بر روی بره های نر فراهانی از شیرگرفته شده  نشان داد که اعمال  محدودیت خوراکدهی در 
بره های نر پرواری باعث کاهش 25 درصدي  مصرف خوراک، 10 درصد کاهش چربي الشه و حدود 3 درصد افزایش 

گوشت لخم گردید.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

بره های فراهانی در پايان دوره پروار در روش استفاده از پديده رشد جبرانی

الشه بره های فراهانی پروار شده با استفاده از پديده رشد جبرانی
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مرکز تحقیقات کرم ابریشم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات کرم ابریشم
عنوان: افزایش کمیت و کیفیت برگ توت  با مصرف کودهای آلی در توتستان ها 
یافته منتج از پروژه شماره: 79007-27-118      مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول: بیژن فریور                                    رتبه علمی: محقق 
 farivar_guilan33@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
براساس منابع علمی موجود، همراه با برداشت شاخ و برگ توت توسط نوغانداران کشور جهت تغذیه کرم ابریشم، 
هرساله بیش از 2 تُن مواد آلی از مزرعه خارج می شود. از طرف دیگر، معموالً در کشت های متمرکز توت به علت 
برداشت زیاد و عرضه عناصر اصلی به صورت کودهای شیمیایی و عدم مصرف کودهای آلی، ممکن است کمبود 
اجتناب ناپذیر است. کاربرد  توتستانها  این مواد جهت حفظ حاصل خیزی خاک  لذا جبران  نماید.  بروز  ریزمغذی ها 
دستاوردهای این پژوهش نشان داد استفاده همزمان کودهای شیمیایی )نیتروژن، فسفر و پتاس( و کودهای دامی 
قابل  دسترس نوغانداران می تواند ضمن بهبود حاصلخیزی خاک، برای تولید بیشتر و عملکرد بهتر مواد غذایی کافی 

در دسترس گیاه را فراهم نماید. 

دستور العمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاربرد ساالنه 12-10 تُن کود  های دامی و کمپوست حاصل از ضایعات پرورش کرم ابریشم و کودهای شیمیایِی 
ازت، فسفر و پتاس به مقدار 200 – 50- 150 کیلوگرم در هکتار، سبب افزایش 16/5-14 درصدی کیفیت برگ 
توت خواهد شد. همچنین به دلیل وجود ریزمغذی ها در کودهای حیوانی، با بهبود نسبی کیفیت برگ، مقدار پیله های 

تولیدی حاصل از پرورش کرم ابریشم در این توتستانها نیز افزایش معنی داری خواهد یافت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
حدوِد 14 هزار هکتار توتستان در مناطق مختلف کشور پراکنده است که بخش قابل  توجهی از آن ها در استان های 
ارقام توت موجود، اغلب بومی بوده و قابلیت تولید ناچیزی دارند.  گیالن، مازندران، خراسان و گلستان قرار دارد. 
برداشت مستمر شاخ و برگ از این توتستان ها عالوه بر کاهش تدریجی مقدار برگ در واحد سطح به دلیل فقر غذایی 
خاک ارزش غذایی آن ها نیز کاسته شده و چون قادر به تأمین حداقل احتیاجات غذایی کرم ابریشم نیستند، درنتیجه 
بروز انواع بیماری های شایع سبب مرگ  و میر فراوان کرم ها شده و مقادیر تولید پیله را نیز کاهش می دهد. جبران 
این معضل تنها از طریق کاربرد کودهای آلی در توتستان ها به همراه مکمل های شیمیایی میسر خواهد بود. استفاده 
از فرمول پیشنهاد شده این یافته در بخش دستورالعمل ها می تواند کمك مؤثری در افزایش کمی و کیفی برگ توت 

داشته و پرورش بهتر کرم ابریشم و پیله های بیشتر و سالم تر را نوید دهد.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

توتستان غنی شده با كودهای آلی



144

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات کرم ابریشم
عنوان: معرفی روشی برای تولید الین های پرتولید کرم ابریشم

یافته منتج از پروژه شماره: 83002-0000-00-490000-101- 2     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: علیرضا صیداوی                                                        رتبه علمی: استاد پژوهش 

مجریان: مانی غنی پور، سیدضیاءالدین میرحسینی
alirezaseidavi@iaurasht.ac.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به منظور تولید الین های پرتولید کرم ابریشم و افزایش محصول ابریشم نتاج آنها، از شش روش انتخاب شامل )1( 
آمیزش تصادفی )گروه شاهد(، )2( انتخاب بر اساس خصوصیات ظاهری پیله )انتخاب چشمی- لمسی(، )3( انتخاب 
انفرادی بر اساس وزن پیله، )4( انتخاب انفرادی بر اساس وزن قشر پیله، )5( شاخص انتخاب پایه )مجموع حاصلضرب 
ضریب اقتصادی در فنوتیپ تصحیح شده هر صفت( و )6( شاخص انتخاب معمولی )بر اساس رکوردهای انفرادی( 
برای سه صفت وزن پیله، وزن قشر پیله و درصد قشر پیله می توان استفاده کرد که هر یك مزایا و معایب خود را دارند.

دستور العمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به عنوان یافته اصلی و ترویجی، استفاده از سیستم انتخاب بر اساس شاخص انتخاب معمولی توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
باالترین  به  انتخاب معمولی منجر  واریته 107، روش شاخص  آمده مشخص شد که در  نتایج بدست  اساس  بر 
میانگین وزن پیله می شود. روش شاخص انتخاب معمولی همچنین باعث باالترین میانگین وزن قشر پیله خواهد شد. 
ضمناً مشخص شد باالترین میانگین درصد قشر پیله نیز با همین روش شاخص انتخاب معمولی به دست خواهد آمد.

در واریته 110، روش انتخاب انفرادی بر اساس وزن پیله سبب باالترین میانگین وزن پیله می شود. همین روش 
انتخاب انفرادی بر اساس وزن پیله منتج به باالترین میانگین وزن قشر پیله هم می شود. برای دستیابی به باالترین 

میانگین درصد قشر پیله هم استفاده از روش شاخص انتخاب معمولی توصیه می شود.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

الرو كرم ابريشم در حال تنيدن پيله ابريشمی
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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: خشك کردن دانه های روغنی )کلزا( با روش سیال سازی 

یافته منتج از پروژه شماره: 2-021-220000-14-0000-83020         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حمیدرضا گازر                                                              رتبه علمی: دانشیار پژوهش 

مجري: رامین حسین خواه
 hgazor@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کلـزا یکـي از مهـم تریـن دانه هاي روغني در جهان مي باشـد. کشـت و توسـعه ایـن محصول در کشـور و تولید 
روغن خوراکي از آن در سـالهاي اخیر توسـعه قابل توجهي داشـته اسـت. در برخي نقاط شـمالي کشـور به ویژه در 
اسـتانهاي گلسـتان و مازنـدران، بـاال بـودن رطوبت هوا در هنگام برداشـت، باعث بروز فسـاد و کپـك زدگي در مدت 
انبارمانـي ایـن محصـول مـي شـود. لـذا تقلیل سـریع رطوبت محصـول به حـدود مجاز بـراي نگهـداري طوالني، در 
مناطـق داراي رطوبـت نسـبي بـاال ضـروری اسـت. بکارگیـری روش هاي جدیـد و کارآمـد که با حفظ خـواص کیفي 
محصـول را در کوتـاه تریـن زمـان خشـك کند، همـواره در تولید و فراوري ایـن محصول در مناطـق مرطوب مد نظر 
می باشـد. در این راسـتا اسـتفاده از یك دسـتگاه خشـك کن آزمایشـگاهي نوع بسـتر سـیال زمان خشـك شـدن و 
شـاخصهاي کمي و کیفي روغن اسـتحصالي در تیمارهاي خشـك شـده با دسـتگاه و شـرایط طبیعي، بررسـي شـد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1. کاربرد بسـتر سـیال در فرایند خشـك کردن کلزا در دماهاي 30 تا 100 درجه سلسـیوس، بویژه در دماهاي 

کمتر از 60 درجه سلسـیوس مناسـب است.
2. دانه ها در 30 دقیقه اول فرایند خشك کردن، بعنوان مرحله طالیي فرایند خشك کردن سیال سازی شوند.

3. هـوا دهـي دانـه در شـرایط محیط، با اسـتفاده از سـیال سـازي محصول بـه منظور کاهش سـریع رطوبـت دانه ها 
انجام شـود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
1- کاربـرد تکنیـك سـیال سـازي کلـزا در کاهـش زمان خشـك شـدن داراي تاثیري قابـل توجه و در بهبـود برخي 

شـاخصهاي کیفیـت روغن اسـتحصالي نظیـر رنگ و اسـیدیته نیـز موثر بود.
2-  مقدار روغن استخراجي و عدد پراکسید روغن نیز با سیال سازي دستخوش تغییر نگردید. 

3-بیشـترین تاثیـر سـیال سـازي بـر کاهـش زمـان خشـك شـدن، در مراحـل ابتدایـي فراینـد خشـك شـدن )نیم 
سـاعت اول( اتفـاق افتـاد کـه مـي توانـد در بهینـه سـازي فراینـد خشـك کـردن محصـول مـد نظـر قـرار گیرد.
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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: مدیریت بقایای گیاهی با عملیات خاک ورزی

یافته منتج از پروژه شماره: 80011-152000-103-3    مدت اجرا: 4 سال
نام مجري مسئول: اردشیر اسدی                                    رتبه علمی : استادیار پژوهش 

Asadiardshair@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
فقیر  هوا،  نسبي  رطوبت  پایین بودن  و  محیط  باالي  حرارت  درجه  علت  به  خاک  از سطح  تبخیر  باالي  شدت 
بودن خاک از نظر مواد آلي و ناپایداري ساختمان خاک از شاخصه هاي مناطق خشك و نیمه خشك ایران محسوب 
مي گردد. در یك مدیریت منطقه ای حفظ و نگهداري بقایاي گیاهي با عملیات خاک ورزی در صورت عدم ثاثیر منفي 

بر عملکرد محصول می تواند به مثابه یك سیستم در بهبود شرایط اشاره شده موثر باشد. 
در اکثر مناطق ایران با نظام دو کشتی )دو محصول در سال( کشاورزان بقایاي گیاهی که از روش هاي موثر براي 
حفاظت از منابع تولید نظیر آب و خاک است را از مزرعه  بیرون  برده  و ته ساقه هاي ایستاده را مي سوزانند و یا مورد 
چراي دام قرار مي دهند. این روش مدیریت بقایای گیاهی )سوزاندن و خاک ورزی مرسوم( اگر چه روشی راحت، سریع 
و موثر است، ولی به مرور باعث کاهش حاصلخیزی خاک و آلودگی های زیست محیطی شده است. یکي از عوامل 
مهمي که در پذیرش روش های جایگزین از طرف کشاورزان نقش دارد، منافع آني و تاثیر این روش ها بر عملکرد 
پذیرش  مورد  محلی  حفاظتي(  خاک ورزي  )مثال  کشاورزي  سیستم  یك  ارائه  خصوص  این  در  می باشد.  محصول 

کشاورزان بایستی از نظر اقتصادي )عملکرد محصول( نیز قابلیت رقابت با سیستم مرسوم را داشته باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای ارائه یك سیستم خاک ورزی که منافع اقتصادی کشاورزان را حفظ کند یك سیستم خاک ورزی تلفیقی، در 
نظام دو کشتی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن عملیات خاک ورزی برای جو در هر سال با گاوآهن برگردان دار 
انجام شده و کاشت ذرت با روش کشت مستقیم و کم خاک ورزی انجام می شود. در این سیستم پس از خارج کردن 
بقای جو از مزرعه، ذرت در بقایای ایستاده جو با روش های بي خاک ورزي و کم خاک ورزی کشت می گردد. پس از 
برداشت ذرت در فصل پاییز، بقایاي نگهداری شده از محصول اول )جو( به همراه بقایاي محصول دوم توسط گاو آهن 
برگردان دار )به روش مرسوم( مدفون، تا در طي دوره طوالني رشد غالت تجزیه شده و باعث افزایش مواد آلي خاک 
گردد. در این سیستم ضمن کاهش شدت عملیات غیرضروري خاک ورزي در تابستان )کشت ذرت( از تجمع بقایاي 
گیاهي در سطح خاک و بروز آفات و بیماریهاي گیاهي )مخصوصاً در فصل زمستان( نیز جلوگیري مي شود. در روش 
کاشت بی خاک ورزی ذرت برای تماس مناسب بذر با خاک از ماشین های با شیار بازکن جلو سو استفاده می شود. در 
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روش کم خاک ورزی عملیات سست و لق کردن خاک در عمق سطحی )10 سانتی متر( انجام و برای ثابت بودن میزان 
کربن به ازت خاک بر اساس میزان بقایای گیاهی ازت بیشتری قبل از شخم اولیه به خاک داده می شو.د. کاشت با 

ردیف کار مرسوم انجام می شود. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج چهار ساله آزمایش نشان داد که تولید ذرت علوفه اي بعد از جو، به هر دو روش حفظ بقایاي جو در سطح 
)در صورت تامین تماس کافی بین بذر و خاک( و یا مخلوط کردن بقایاي گیاهي با خاک سطحی )کم خاک ورزي( 
از خاک ورزی  ترکیبی  تلفیقی که  بنابراین یك سیستم  امکان پذیر مي باشد.  بر عملکرد محصول  تأثیر منفي  بدون 
سیستم  یك  عنوان  به  مي تواند  جو(  از  )بعد  ذرت  تولید  برای  کم خاک ورزي  یا  بي خاک ورزي  و  جو  برای  مرسوم 
جایگزین با توجه به افزایش مواد آلي خاک، بهبود فعالیت بیولوژیکي خاک )افزایش جمعیت کرم های خاکی( بجاي 
عملیات خاک ورزي مرسوم پیشنهادگردد. متوسط میزان موادآلي خاک در عمق 10-0 سانتي متري بعد از 4 سال در 
روش هاي مخلوط کردن، نگهداري در سطح خاک و مدفون کردن بقایا به ترتیب حدود 20، 18 و 13 درصد نسبت به 
سوزاندن بقایای گیاهی افزایش نشان داد. همچنین جمعیت کرم هاي خاکي در تیمار های حفظ بقایای گیاهی نسبت 
به سوزاندن بقایا افزایش چشمگیری یافت. تفاوتی در وزن خشك ریشه تا عمق 60 سانتي متری در بین تیمارهاي 

حفاظتی و مرسوم مشاهده نشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل باال راست: حفظ رطوبت در سیستم بی خاك ورزی شکل  باال چپ: مخلوط کردن بقایا با خاك سطحی 
شکل پایین: ماشین بی خاك ورزی با شیار بازکن جلو
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: روش مناسب خاک ورزي پنبه در منطقه کاشمر

یافته منتج از پروژه شماره: 089-81-24-20-109                        مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: حسین چاجی                                                       رتبه علمی: استادیار  پژوهش            

 مجری: هادی افشار 
hchaji53@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پنبه یك گیاه صنعتی مهم در ایران و خصوصا خراسان است. سطح زیر کشت آن در سال زراعي 1383 در ایران 
167 هزار هکتار بر آورد شده که خراسان با اختصاص 40/89 درصد آن به خود حایز رتبه اول تولید پنبه در کشور 
شده است. عملکرد کل آن 420 هزار تن وش بوده که سهم خراسان از این مقدار نیز حدود 39/28 درصد مي باشد 

)آمار نامه کشاورزی. 1383(.
خاک ورزی از مهمترین عملیات زراعی اکثر گیاهان است که برخي از اهداف آن عبارتند از: تدارک ساختمان 
مطلوب براي جوانه زني بذر و رشد ریشه، نفوذ سریع رطوبت و ابقاي آن، ظرفیت کافي هوا و تبادل آن در داخل 
خاک، کنترل علف هاي هرز و سر و سامان دادن به بقایاي گیاهي. بعضی از روش هاي رایج خاک ورزي بدون افزایش 
عملکرد و داشتن هیچ گونه مزیت اقتصادی نسبت به روشهای دیگر، باعث هدر دادن منابع ملي از جمله آب و سوخت، 

فرسایش سریع ماشینها و ادوات کشاورزي و تخریب ساختمان خاک مي گردند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای زراعت پنبه در کاشمر که غالبا خاک آن از نوع سیلتی- لومی است نیاز به استفاده از زیر شکن و گاوآهن 
برگردان دار نیست و یکبار استفاده از چیزل از نظر فني و اقتصادي مناسبترین روش تهیه بستر بذر و در راستاي 

کشاورزي پایدار می باشد. این روش به طور قابل مالحظه ای بهره وری مصرف آب را باال می برد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
کاهش فرسایش خاک
افزایش بهره وری آب

کاهش هزینه های تولید
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

گاو آهن چيزل كه برای خاكورزی پنبه در كاشمر توصيه می شود
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: معرفی کمبینات عملیات داشت برای محصوالت ردیفی

یافته منتج از پروژه شماره: 771621-0000-00-200000-123-5  مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: محمدرضا بختیاری                                                   رتبه علمی: استادیار پژوهش

ym_bakhtiyari@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در روش هاي مرسوم سمپاشي و کودپاشي، معموالً مقدار زیادي از سموم و کودهاي شیمیایي، داخل جویچه ها 
پاشیده مي شود که توسط آب آبیاري شسته شده و باعث آلودگي آب هاي زیر زمیني، محیط زیست گیاهان، حیوانات 

و در نهایت انسان شده و از ارزش غذایي و صادراتي محصوالت کشاورزي نیز مي کاهد.
معموالً در روش مرسوم کوددهي از ماشین هاي گریز از مرکز )سانتریفوژ یا کودپاش هاي پران( یا از روش دستي، 
استفاده مي گردد که با پخش سطحي کود، درصدي از کود اوره بر اثر انرژي تابشي تصعید شده درصدي با آبشویي 
از دسترس گیاه خارج و درصدي به مصرف علف هاي هرز مي رسد. همچنین درصدي برگ  سوزي گیاه نیز مشاهده 
مي گردد. پاشش غیر یکنواخت کود، باعث رشد غیر یکنواخت محصول، اتالف کود و کاهش ضریب استفاده گیاه از 

کود مي گردد. 
همچنین در روش های مرسوم سمپاشی جهت کنترل علف های هرز، معموالً کل مزرعه سمپاشی می گردد. علف 
کش انتخابی پاشیده شده روی گیاه، عالوه بر ایجاد صدمه، حتی به میزان اندک به محصول، باعث توقف رشد کوتاه 
مدتی شده که خود موجب کاهش عملکرد محصول می شود. ضمناً برای پاشش علف کش در کل مزرعه، ضمن آلودگی 

محیط زیست، موجب افزایش مصرف علف کش می گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
استفاده از کودکاري نواري )موضعي( به لحاظ کاهش هزینه هاي تولید و همزماني با کاربرد علف کش حائز اهمیت 
مي باشد. در ضمن شرایط مساعد جهت شستشوي کود در مقایسه با روش هاي مرسوم نیز کاهش مي یابد. ماشین 
ساخته شده میتواند کود شیمیایی را در طرفین و کنار ریشه گیاه اصلی در عمق خاک به شیوه نواری جایگذاری 

نماید. این عمل معایب روش مرسوم را نداشته و در ضمن موجب کاهش میزان مصرف کود تا 16% می گردد.
ماشین ساخته شده می تواند علف کش را فقط در طرفین گیاه اصلی و فقط بر روی علف های هرز پاشیده و از 
پاشش در داخل جویچه ها خودداری نماید. با این عمل ضمن عدم پاشش علف کش روی محصول و افزایش عملکرد، 

تا میزان 60% در مصرف علف کش صرفه جویی می گردد. 
در زمان داشت، خاکدهی پای بوته برای محصوالت غده ای مانند سیب زمینی و چغندرقند موجب افزایش عملکرد 
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محصول می گردد. این ماشین عالوه بر خاکددهی پای بوته، علف های هرز داخل جویچه ها را با تیغه های مخصوصی، 
ریشه کن می نماید.

نواري  و علف کش(، کودکاري  )قارچ کش، حشره کش  نواري  قادر است سه عمل سمپاشي  ماشین  این  بنابراین 
)ماکرو و میکرو( و عملیات مکانیکي داشت )مبارزه با علف هاي هرز داخل جویچه ها، ترمیم جویچه ها و خاکدهي پاي 
بوته ها با استفاده از کولتیواتور( را هم زمان و به طور مناسب انجام دهد. این ماشین عالوه بر اینکه موجب کاهش 
مصرف علفکش مي شود، باعث کاهش تردد و تعدد ماشین هاي کشاورزي، کاهش مصرف سوخت، کاهش استهالک 

تراکتور و ادوات کشاورزي، کاهش فشردگي خاک و افزایش کمیت و کیفیت کار با حداقل زمان و انرژي مي گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
  انجــام همزمــان سمپاشــي نــواري )قارچ کــش، حشــره کش و علف کــش(، کــودکاري نــواري )ماکــرو و میکــرو( 
ــا علف هــاي هــرز داخــل جویچه هــا، ترمیــم جویچه هــا و خاکدهــي پــاي  و عملیــات مکانیکــي داشــت )مبــارزه ب

بوته هــا بــا اســتفاده از کولتیواتــور( و بــه طــور مناســب. 
 کاهش میزان مصرف علفکش تا میزان %60.

  کاهــش میــزان مصــرف کــود اوره تــا 16% اســتفاده از ماشــین کمبینــات عملیــات داشــت بــه منظــور کاهــش 
ــد.  ــای تولی هزینه ه

 استفاده از ماشین کمبینات عملیات داشت به منظور افزایش سطح زیر کشت. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

  
     ماشين كمبينات عمليات داشت محصوالت رديفی                    ماشين كمبينات عمليات داشت محصوالت رديفی 

                             )ديد از جلو(                                                                          )ديد از عقب(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: معرفی ماشین جدید دسته بندي )سورتینگ( سیب زمیني

یافته منتج از پروژه شماره: 82012-0000-00-200000-123-2         مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: محمدرضا بختیاری                                                     رتبه علمی: استادیار پژوهش

ym_bakhtiyari@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سیب زمیني یکي از محصوالت مهم کشاورزي است که در غالب نقاط دنیا، به عنوان یك ماده پر  ارزش غذایي و 
صنعتي اهمیت فراوان دارد. ساالنه بیش از 163 هزار هکتار از اراضي زراعي کشور به کشت سیب زمیني اختصاص مي یابد 
که متجاوز از 3/3 میلیون تن محصول تولید مي گردد. معموالً کشاورزان به دلیل عدم دسترسي به سیب زمیني هاي 
بذري، از سیب زمیني هاي قاچ خورده جهت کاشت، استفاده مي کنند که عالوه بر ایجاد شرایط مناسب جهت رشد 
قارچ ها و فساد غده ها، همچنین امکان کاهش عملکرد و تولید غده هاي ناسالم نیز وجود دارد. بنابراین براي کشت 
سیب زمیني نیاز است که از غده هاي بذري یکنواخت استفاده گردد تا ماشین هاي کارنده سیب زمیني قادر به کاشت 
یکنواخت غده ها نیز باشند. لذا باید به روشي غده هاي بذري از خوراکي و ضایعات جدا شوند. براي این منظور مي توان 

از ماشین هاي دسته بندي سیب زمیني استفاده نمود. 
ماشین هاي دسته بندي سیب زمیني موجود اکثراً از چند الك تخت موازي و زیر هم با ابعاد مختلف ساخته مي شوند 
که غده هاي سیب زمیني بر روي الك باالیي ریخته مي شوند و غده ها بر اساس ابعاد شبکه هاي الك ها به یك یا دو 
اندازه بذري، خوراکي و ضایعات دسته بندي شده و در ظروف مختلفي ریخته مي شوند که مالحظه مي گردد ضربات 
ناشي از حرکت میل لنگي ماشین به غده ها، انتقال یافته و باعث ایجاد صدمات مکانیکي زیادي به آنها مي گردد که 
سالمت غده هاي بذري به خطر مي افتد و باعث فساد غده هاي خوراکي نیز در انبار مي گردد. بنابراین هر چه حرکت 
غده ها بر روي سورتر به منظور دسته بندي غده هاي بذري و خوراکي کمتر باشد و از حرکت غلتشي به جاي ارتعاشي 
و لغزشي استفاده گردد، درصد صدمات مکانیکي نیز کاهش خواهد یافت. همچنین این ماشین ها داراي ابعاد بزرگ و 
جا گیر بوده، به صورت ثابت ساخته مي شوند، سر و صداي زیادي تولید مي کنند و به مرور زمان غده هاي سیب زمیني 
داخل شبکه هاي الك ها گیر کرده و آنها را مسدود مي کنند که این معایب، باعث کاهش بازده این ماشین ها  مي شوند.

 
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:

استفاده از ماشین سورتینگ چرخشی سیب زمینی به منظور کاهش هزینه های تولید.   
استفاده از ماشین سورتینگ چرخشی سیب زمینی کاهش صدمات مکانیکی وارده به محصول.   
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
  این ماشین سبك و می تواند پرتابل باشد. 

  باعث کاهش صدمات مکانیکی وارده به محصول می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

ماشين سورتينگ چرخشی )ديد از پهلو(

ماشين سورتينگ چرخشی )ديد از روبرو(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: شاخص های برداشت و خشك کردن پس از برداشت توده های سیر سفید همدان و رامهرمز 

یافته منتج از پروژه شماره: 81011-0000-00-122000-100-3               مدت اجراي پروژه: 4 سال 
مجری مسئول: فریبا بیات                                                                         رتبه علمی: مربی پژوهش

مجریان: لیال بهبهاني، علي احسان نصرتي، عبدالستار دارابي
f.bayat@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زمان برداشت برای محصول سیر اهمیت زیادي دارد زیرا برداشت زودتر یا دیرتر سبب جوانه زني سریع تر سوخ ها 
در انبار مي شود. همچنین کیفیت رنگ پوسته ها ضایع شده، شکستگي آنها با برداشت دیرتر افزایش مي یابد. هر ساله 
بخشي از سیر تولیدي به دلیل تأخیر در برداشت دچار افت کمي و کیفي شده ویژگي هاي مطلوب بازار پسندي خود 
را از دست مي دهد. از آنجا که برگ ها، گردن، پوسته  قسمت هاي گوناگون سوخ سیر در زمان برداشت مرطوب است، 
براي بسته بندی و نگهداري در انبار مناسب نیست، بنابراین خشك کردن آن براي خروج رطوبت از سوخ سیر الزامي 
است. این عمل به وسیلة کشاورزان با قرار دادن محصول در مزرعه و برداشت دیرتر آن صورت مي گیرد که سبب ایجاد 
آسیب هاي فیزیکي به صورت جدا شدن الیه هاي سطحي پوست، جدا شدن سیرچه ها و نیز تغییر رنگ پوسته های 
بیرونی مي شود. از سوی دیگر با تاخیر در برداشت، امکان عرضه به موقع محصول به بازار فراهم نخواهد شد و احتمال 
شیوع آفات نیز وجود دارد. بنابراین زمان مناسب برداشت سیر شرایطی است که در آن عملکرد محصول، طول عمر 
انباري آن و نیز کیفیت پوسته بهترین وضعیت را دارد و تعیین آن برای توده های سیر همدان و رامهرمز هدف اصلی 

این تحقیق را تشکیل می دهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برداشت توده سیر سفید همدان و رامهرمز پس از قطع آبیاري و قبل از خشك و قهوه اي شدن کامل برگ ها.   -1

جدا کردن برگ ها از 3 سانتی متری باالی گردن سوخ.  -2
خشك کردن طبیعي در مکانی سایه با تهویه کافی. به این منظور بهتر است سوخ ها روی طبق هاي توری و   -3

با فاصله طبقات30 سانتی متری از یکدیگر قرار بگیرند. 
خشك کردن مصنوعي سوخ های سیر با دمیدن هوای گرم با دماهای 35 1 تا 45 1 درجه سلسیوس.  -4

عنوان  به  سیر  سوخ های  گردن  قطر  اندازه گیري  یا  سیر  گردن  یا  درونی  پوسته های  رطوبت  اندازه گیري   -5
معیاري براي تعیین نقطه انتهایي فرآیند خشك کردن پس از برداشت.

یکنواخت کردن رطوبت قسمت های مختلف سوخ ها در شرایط مصنوعی با قرار دادن آنها به مدت 48 ساعت   -6
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تحت کنترل شرایط محیطی. 
جدا کردن ریشه، تمیز کردن، درجه بندی از نظر اندازه و جدا کردن سوخ های آسیب دیده.  -7

بسته بندی سوخ ها درون جعبه های 1 تا 3 کیلوگرمی در ضخامت حداکثر 3 ردیف.  -8
قرار دادن بسته ها درون انبار با تهویه در ساعات خنك شبانه روز برای مدت زمان های کمتر از 3 ماه یا قرار   -9

دادن درون انبار سرد برای مدت 6 ماه. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
شاخص برداشت براي سوخ های توده سیر سفید همدان زرد شدن نوک جوان ترین برگ ها )8 تا 10 روز پس   -1
از قطع آبیاري( و براي توده سیر سفید رامهرمز زرد شدن کامل برگ ها در دست کم 70 درصد بوته-ها )17 تا 20 

روز پس از قطع آبیاري( است. 
بین عملکرد و مقادیر رطوبت سوخ ها، ترکیب های عطر و طعم دهنده، سفتی بافت و رنگ سیرچه ها در   -2
مراحل مختلف برداشت اختالف معنی داری وجود ندارد، در نتیجه برداشت سوخ هاي سیر از زرد شدن نوک جوان ترین 

برگ ها امکان پذیر است.
مقدار رطوبت قسمت هاي گوناگون سوخ هاي سیر در مرحله های مختلف برداشت در حدی است که براي   -3

بسته بندی یا نگهداري در انبار مناسب نیست و نیاز به خشك کردن دارند.
در صورت خشك کردن سوخ ها در سایه، مدت زمان فرآیند خشك کردن بیش از خشك کردن در دماهای   -4

35 و 45 درجه سلسیوس است.
در صورت استفاده از هوای گرم برای خشك کردن سوخ ها، هر چه مقدار رطوبت سیر در زمان برداشت   -5
بیشتر باشد، نیاز به شرایط دمایي مالیم تر دارد. به این دلیل در مرحله ای از برداشت که نوک جوان-ترین برگ ها 
زرد شده اند، شرایط دمایي باالتر از 35 درجه سلسیوس و براي زماني که کل برگ ها در دست کم 70 درصد بوته ها 
کاماًل زرد رنگ شده است شرایط دمایی باالتر از 45 درجه سلسیوس توصیه نمي شود زیرا سبب تغییر رنگ سیرچه ها 

می شود.
درصد،   64  ±  1 به  سیرچه ها  رطوبت  که  شود  انجام  تا حدي  است  بهتر  برداشت  از  پس  کردن  خشك   -6
پوسته های درونی و گردن سیر به 2 ± 20 درصد و گردن سوخ های سیر به 4 ±15 درصد برسد. این مقادیر رطوبتی 
با بسته و خشك شدن کامل گردن سوخ های سیر قابل تشخیص است یعنی زمانی که گردن سوخ ها بین دو انگشت 

قرار مي گیرد، پیچیده نمي شود و قطر گردن به کمتر از 6 میلی متر می رسد.
آلودگی به آفات تا مرحله زرد شدن کامل برگ ها مشاهده نشد ولی با تاخیر در برداشت، آلودگی به آفت   -7

کرم سیر برای توده های سیر سفید همدان مشاهده شد.
برداشت در مرحله های قبل از خشك و قهوه ای شدن برگ ها و خشك کردن در شرایط دمایی کمتر از 45   -8

درجه سلسیوس سبب کمترین مقادیر افت وزنی و فساد در طول مدت نگهداری در انبار می شود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

برداشت در مرحله زرد شدن نوک جوان-ترين برگ ها

زرد رنگ شدن كل برگ ها در دست كم 70 درصد بوته های سير

خشک و قهوه ای شدن كامل برگ ها به علت تاخير در برداشت
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان:  روش فراوری و رقم مناسب انگور برای تولید شیره انگور 

یافته منتج از پروژه شماره: 84039 – 0000 – 13 – 220000 – 042 – 2   مدت اجراي پروژه: 1/5 سال
مجری مسئول: شادی بصیری                                                                       رتبه علمی: استادیار پژوهش 

Shbasiri35@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در استان خراسان، انگور یکي از محصوالت عمده باغي به شمار مي رود. بر اساس آمار سال 1391، سطح زیر 
کشت انگور در استان خراسان در حدود 33662 هکتار، میزان تولید ساالنه معادل 399393 تن و عملکرد محصول 
برابر 19388 کیلوگرم در هکتار بوده است )آمارنامه سازمان جهادکشاورزي استان خراسان رضوي، 1391(. به منظور 
افزایش ارزش افزوده انگور تولیدي و کاهش ضایعات آن، موضوع انگور و فراورده هاي جانبي آن و بررسي مشکالت 
مربوطه از اهمیت خاصي برخوردار است. با توجه به حجم تولید و ضرورت حفظ کیفیت محصوالت فرآوري شده در 
زمان اوج تولید، بهینه سازي فرآیند تولید کشمش، شیره انگور، سرکه، آب میوه و کنسانتره انگور توجه بیشتري را 
مي طلبد. این موضوع باعث افزایش ارزش افزوده و حفظ سرمایه هاي بخش کشاورزي و افزایش توان تولید در بخش 

کشاورزي و تامین غذا خواهد شد.
تولید  به  اقدام  توان  انگور مي  بازار  در  تعادل  ایجاد  به منظور  بازار کشمش،  تزلزل  و  انگور  باالي ساالنه  تولید 
محصوالت جانبي دیگر از آن کرد. یکي از محصوالت خاص در منطقه که مي تواند بازار جهاني داشته باشد، شیره 
انگور مي باشد. شیره انگور که به صورت سنتي در نقاط مختلف کشور تهیه مي شود محصولي منحصر به فرد بوده و 

کمتر روي این محصول کار شده است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با کیفیت خوب  انگور  تهیه شیره  برای  توان  و عسکري می  انگورکشمشي  ارقام  از  انگور  ارقام مختلف  بین  در 
استفاده کرد. ابتدا انگورها را شسته و سپس به روش سنتي در حوضچه مخصوص چرز یا چروخ آبگیري میشود. سپس 
به انگورهای در حال له شدن خاک مخصوص شیره به میزان 3 درصد اضافه می شود. آب انگور حاصل را از صافی 
های مخصوص که قطر منافذ بسیار ریز دارند )پارچه متقال( عبور داده تا ذرات خاک موجود در ابمیوه به همراه مواد 
معلق، جدا شوند سپس برای ته نشین شدن عوامل کدورت و شفافیت بیشتر شیره انگور، از 2 درصد خاک بنتونیت 
استفاده می شود تا آب میوه زالل حاصل شود. بعد در دیگهاي بزرگ اقدام به جوشاندن آب انگور می شود. عمل 
جوشاندن تا زماني ادامه داردکه شیره به رنگ زرد کهربایي در آمد و بریکس آن به 65 الی 70 برسد. در این زمان 

شیره آماده مصرف است. پس از سرد شدن کامل شیره، بسته بندی در ظروف مناسب انجام می شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
موضوع انگور و فراورده هاي جانبي آن و بررسي مشکالت مربوطه از اهمیت خاصي برخوردار بوده و با توجه به 
حجم تولید و ضرورت حفظ کیفیت محصوالت فرآوري شده در زمان پیك تولید، بهینه سازي فرآیند تولید شیره 

انگور توجه بیشتري را مي طلبد. 
مزایای این موضوع باعث 

افزایش ارزش افزوده و حفظ سرمایه هاي بخش کشاورزي و افزایش توان تولید در بخش کشاورزي و تامین   -1
غذا خواهد شد.

کاهش ضایعات – انگورهایی که مناسب برای مصرف تازه خوری نیستند یا انگورهایی که ظاهر و رویت خوب   -2
ند ارند، مناسب تهیه شیره انگور هستند. بدین صورت می توان از فواید ارزشمند این گونه از انگورها به نحو احسن 

استفاده کرد. 
تواند در فرموالسیون محصوالت مختلف غذایی نظیر  انگور یك شیرین کننده طبیعی است و می  شیره   -3
انواع شیرینی شکالت ابنبات انواع نوشیدنی های گازدار یا غیر  گازدار، تهیه غذاهای رژیمی برای افراد سالخورده، 

ورزشکاران، خانم های باردار و بچه های در سنین رشد استفاده کرد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: آرایش کاشت سیب زمینی و نصب نوارها در روش آبیاري نواری قطره ای 

 یافته منتج از پروژه شماره: 157-81-20-12-100         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: جواد باغانی                       رتبه علمی: استادیار پژوهش 

 baghani37@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در کشورهاي در حال توسعه اهمیت غذایي سیب زمیني از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در ایران نیز بعد از 
گندم رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. برای تولید پایدار این محصول آب مهمترین عامل مي باشد که با 
توجه به مشکل کم آبی در کشور، تالش در جهت استفاده بهینه از آبهاي استحصالي و کاهش برداشت از منابع آب 
زیرزمیني، اجتناب ناپذیر است. بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده در ایران و جهان، بکارگیری آبیاری قطره ای برای 
با کیفیت  تولید محصول بیشتر و  برای  از راهکارها  قابلیت کاشت ردیفی دارند، می تواند یکی  آبیاری گیاهانی که 
مناسبتر نسبت به آبیاری های سطحی باشد. در همین راستا، مدیریت آب، یا به عبارت کلي تر، آب مهمترین عامل 
براي تولید پایدار سیب زمیني مي باشد. حداکثر تولید سیب زمیني زماني اتفاق مي افتد که رطوبت خاک در حد نرمال 
و بهینه باشد. در خصوص آرایش کاشت، تنش آبی و همچنین کاربرد آبیاري هاي میکرو )خرد آبیاري( در زراعت 
سیب زمینی، تحقیقات زیادي در دنیا انجام گرفته شده است ولی هنوز کشاورزان ما در استفاده از روش های آبیاری 
تحت فشار و مخصوصا آبیاری نواری قطره ای دانش الزم را کسب نکرده اند و در بسیاری از مناطق کشور بصورت 
آزمون و خطا عمل می کنند. آرایش کاشت و آرایش نصب نوارهای آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی یکی از 

همین مشکالت می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
سیب زمینی ممکن است به منظور تولید غده های بذری، مصارف خانگی و یا مصرف کارخانجات فرآوری سیب زمینی 

کاشته شود. لذا با توجه به این موارد کاربرد غده های سیب زمینی دستورالعمل حاضر تدوین شده است.
برای تولید غده های بذری: آرایش کاشت دو ردیف روی پشته به فاصله 35×25 سانتي متر )فاصله کاشت 25   .1
سانتي متر روي ردیف و فاصله ردیف 35 سانتي متر روي پشته و یك نوار آبیاري )تیپ( مابین آنها، که فاصله لوله ها یا 
شیارها از یکدیگر 125 سانتي متر با تعداد 64000 بوته در هکتار است. این روش کاشت در صورتی اجرایی می شود 
که ادوات مناسب کاشت در اختیار باشد. الزم به توضیح است که به کارگیري آرایش کاشت 125 سانتي متر )فاصله 
شیارهاي ایجاد شده و یا محل قرار گرفتن چرخ هاي تراکتور(، با تراکتورهاي معمولي براي انجام عملیات خاکدهي 
و یا زراعي دیگر ممکن است به راحتي میسر نباشد که پیشنهاد مي شود، ضمن استفاده از تراکتورهاي چرخ باریك 
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نسبت به تنظیم چرخ هاي تراکتور با فاصله 130 سانتي متر )بجاي 125 سانتي متر( که براحتي قابل انجام است و در 
حال حاضر در بعضي مناطق کاربرد دارد، استفاده شود. 

برای تولید غده های خوراکی: آرایش کاشت دو ردیف روي پشته به فاصله 45×25 سانتي متر )فاصله کاشت   .2
25 سانتي متر روي ردیف و فاصله ردیف 45 سانتي متر روي پشته و یك نوار آبیاري مابین آنها. فاصله نوارهای آبیاری 

قطره ای یا پشته ها از یکدیگر 150 سانتي متر و تعداد بوته ها 53300 عدد در هر هکتار است. 
استفاده از آرایش کاشتي که براي هر ردیف کشت یك نوار آبیاري در نظر گرفته مي شود، بدلیل عدم امکان   .3
انجام عملیات ماشیني در زمان داشت و برداشت و نیز کمي عملکردها نسبت به دو آرایش کاشت نامبرده، قابل توصیه 

نمي باشد. 
تامین 100 درصد نیاز آبي گیاه، به منظور تولید غده هاي بذري، خوراکي و یا دو منظوره، به دلیل عملکرد   .4
کل، تولید باالتر، عملکرد قابل ارائه به بازار و غده بذري بیشتر، کارآئي مصرف آب آبیاري باالتر و همچنین یکنواختي 
توزیع بهتر رطوبت در منطقه غده ها و ریشه ها در دو طرف ردیف هاي کاشت، مخصوصا در زماني که نیاز آبي کم 

مي باشد، برتری دارد.
دور آبیاری نیز می تواند بین 2 تا 6 روز انتخاب شود.  .5

انجام کود آبیاری یك ساعت پس از شروع آبیاری آغاز و 2 ساعت قبل از خاتمه آبیاری قطع گردد تا فرصت   .6
کافی برای شسته شدن لوله ها و نوارهای آبده وجود داشته باشد.

نکته بسیار مهم این است که، با توجه به مشکالت زیست محیطی، جمع آوری بقایای نوارهای آبیاری و خارج   .7
کردن آنها از مزرعه اکیدا توصیه می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
مقدار نوار آبیاری قطره ای نسبت به روش هر ردیف کاشت، یك نوار، کمتر است.   .1

کیفیت و کمیت محصول افزایش می یابد.  .2
آب مصرفی نسبت به سایر روش های آبیاری سطحی و بارانی کمتر خواهد بود.  .3

امکان تولید غده های سیب زمینی متناسب با بازار هدف وجود دارد.  .4

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
 

               نمای قرار گرفتن نوارهای آبياری قطره ای و رديف های                          
                   كاشت غده های سيب زمينی در دو آرايش كاشت                نمايی از مزرعه سيب زمينی
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پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
عنوان: تعیین عمق ، سطح، مدت بارش در استان سمنان

یافته منتج از پروژه شماره: 02-0500016000-79                مدت اجراي پروژه: 3 سال و 1 ماه
مجری مسئول:  سید علی اصغر هاشمی                                   رتبه علمی: استادیار پژوهش

hashemiaa12@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
برآورد سیالب یکي از نیازهای اساسي در طراحي سازه هاي هیدرولیکي و پروژه هاي کنترل سیالب است که به 
روش هاي مختلفي انجام مي شود. در اغلب این روش ها اطالع از مقدار حداکثر باران ضروري بوده و باتوجه به کمبود 
ایستگاه هاي باران سنجي و عدم دسترسي به اطالعات دقیق نسبت به توزیع مکاني هر بارش، برآوردها با تکیه بر 
نقاط محوري صورت خواهدگرفت که از دقت محاسبات در طراحي      مي کاهد. به منظور افزایش دقت برآورد مقادیر 
باران حداکثر در سطوح مختلف مي توان از منحني ها و روابط عمق، سطح و مدت بارش استفاده نمود که قادرند 
الگوي مناسبي جهت برآورد باران طراحي در مناطق یا حوزه هاي آبخیز مورد بررسي جهت مطالعه و اجراي پروژه 

هاي آبي و آبخیزداري ارائه نمایند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور برآورد عمق بارش در تداوم های مختلف استان سمنان، از معادالت جدول زیر استفاده شود:

معادلهتداوم بارش)ساعت(
1P=4/04-7/81×10-A5+1/28×10- 9 2A-7/389×10-3A15
2P=6/21-0/A000126+2/069×10-2A9-1/195×10-14 3A
3P=9/17-0/A000136+2/232×10-2A9-1/267×10-3A14
6P=16/02-0/A00453+8/075×10-2A9-4/637×10-3A14
9P=21/777-1/LnA1697
12P=45/564-3/LnA3359
1۸P=74/205-5/LnA075
24P=131/666-10/LnA252

در معادالت فوق؛ A مساحت منطقه مورد مطالعه به کیلومتر مربع وP عمق بارش برحسب میلی متر است. 
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با توجه به بررسی صورت گرفته مشخص شده است که اغلب بارش های استان با تداوم کمتر از 9 ساعت رخ داده 
و بطور کلی بارش های با تداوم 6 ساعته بیشترین فراوانی را داشته اند لذا در مطالعه و طراحی پروژه های آبی استان 

پیشنهاد می گردد از بارش های با تداوم 6 ساعته استفاده گردد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
به  ارائه شده  رگرسیونی  های  استان سمنان، مدل  در  مختلف  های  تداوم  برای  بارش  تخمین عمق  منظور  به 
کارشناسان و طراحان پروژه های ّآبی و آبخیزداری کمك خواهند نمود تا برآوردهای دقیق تر و نزدیك تر به واقعیت 

ارائه نمایند و به این ترتیب با ریسك پایین تری، پروژه ها را طراحی و اجرا نمایند.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
عنوان: تولید پایدار علوفه با سیل در مناطق خشك و نیمه خشك 

یافته منتج از پروژه شماره: 04- 0510308000 - 72                مدت اجراي پروژه: 5 سال و 1 ماه
مجری مسئول: سید حمید مصباح                                                 رتبه علمی: مربی پژوهش 

Mesbah631@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پرورش دام با استفاده از علوفه مرتع، یکي از شیوه هاي تامین نیاز های آبخیز نشینان روستایي و عشایری در مناطق 
این  پایدار علوفه در مراتع، کلید اصلی زندگی مردمان دامپرور  تولید  بنابراین،  نیمه خشك کشور است.  خشك و 
مناطق است. در حالي که کمبود آب به دلیل بی نظمی زماني و مکاني وقوع بارش و بروز خشك سالي هاي پي درپي، 
تولید علوفه را در پهنه ي گسترده ای از سرزمین ایران تهدید مي  کند، ساالنه میلیارد ها متر مکعب آب به شکل سیل 
از دسترس خارج مي گردد. مسئله اصلی، یافتن راهکاري چند منظوره، ساده ، اقتصادی و سازگار با طبیعت  براي تولید 
پایدار علوفه ی مرتعی با تکیه بر مهار روان آب ها، به ویژه در سال هاي خشك، در این مناطق است. مشاهده آثار به 
جاي مانده از روش هاي گرد آوري باران و سیل در مناطق مختلف نشان از پیشینه دیرین چاره اندیشي ایرانیان براي 
مدیریت آب و مرتع دارد. اندیشه بهره برداري از سیالب به منظور تولید محصوالت کشاورزي، مرتعي و جنگلي، در 
میان این روش ها، جایگاه ویژه ای است. پیشینه استفاده از سیالب با اهداف فوق در مناطق مختلف جهان نیز به چند 
هزار سال مي رسد. نتایج بررسي هاي پر شماري در ایران وکشور هاي دیگر نشان مي دهد که تولید علوفه و درصد تاج 
پوشش گیاهي در شبکه هاي گسترش سیالب نسبت به شاهد از 1/5تا 17 برابر افزایش یافته است. بنابراین، از این 

شیوه می توان برای تولید پایدار علوفه استفاده کرد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تهیه نقشه مراتع قشالقی  

شناسایی پهنه های مستعد گسترش سیالب،  بر اساس معیار های موجود  
اجرای گسترش سیالب در پهنه انتخابی  

بذرکاری و یا بذر پاشی عرصه پیش از وقوع سیل و پخش آن  
استفاده مستقیم )چرای دام( از مرتع پخش سیالب شده در فصل رویش گیاهی با در نظر گرفتن اصول   

بهره برداری صحیح از مراتع
درو علوفه و انبار کردن آن برای استفاده در زمان نیاز   
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
میزان علوفه خشك فعلي مراتع قشالقي فارس با مساحت 6200000 هکتار و میانگین 75 کیلو گرم در هکتار، 
465 هزار تن در سال است. این علوفه که خوراک 636 هزار واحد دامي را در سال تامین می کند، در خشکسالي ها 
بین 30 تا 70 درصد کاهش مي یابد. نتایج این بررسی در مراتع بیاباني گربایگان فسا حکایت  از آن  دارد که با گسترش 
سیالب، حتی در خشکسالی ها، مي توان میانگین تولید علوفه خشك مرتع را از 85 به 450 کیلو گرم در هکتار، افزایش 
داد. برپایه این بررسی، می توان با گسترش سیالب در یك میلیون و 300 هزار هکتار )20%) مراتع قشالقی فارس، 
585 هزار تن علوفه تولید کرد. یکي از عوامل تشدید فرسایش در اراضی باال دست دشت ها، تراکم زیاد دام در آن ها 
با آبیاری سیالبی مراتع دشتی و افزایش تولید آن ها، حدود 80 درصد مرتع آزاد  است. بر پایه نتایج این بررسی، 
مي گردد. با انتقال دام از کوهستان ها به مراتع دشتی آباد شده، فرسایش نیز تا حد مجاز مهار می شود. بنابراین، با 
این شیوه مدیریت سیل نه تنها اثرات بحران آب کاهش می یابد، بلکه، منبعی  پایدار براي  تهیه خوراک دام در مراتع 

قشالقی فراهم می شود. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

برآورد علوفه توليدی در مرتع پخش سيالب شده، گربايگان فسا

درو علوفه توليدی در مرتع پخش سيالب شده، گربايگان فسا
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
عنوان: طرح الگویي ساماندهي خشکه رودها به منظور بهره وري از سیالب و جنگل کاري در بستر سیالبي

یافته منتج از پروژه شماره:  05-0500019000-79                        مدت اجراي پروژه:5 سال و 6  ماه
مجری مسئول: نادرقلی ابراهیمی                                                      رتبه علمی:دانشیار پژوهش 

Nebrahimi81@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
این طرح الگویي با هدف ارائه یك الگوي مناسب براي باال بردن بهره وري از سیالبهاي فصلي، تثبیت و حفاظت 
به منظور حفظ و توسعه درختکاري و توسعه فضاي سبز در خشکه رود آهو دره روستاي چنار  بستر و کناره ها 
شهرستان خمین انجام شد و فرضیه بسترسازي مسیلها و اجراي انواع سازه هاي سنگي براي اصالح مسیر آبراهه، 
مهار و بهره وري از سیالب و ایجاد سطوح مناسب براي جنگل کاري مورد بررسي قرار گرفت. اهداف دیگر این تحقیق 
ارزیابي تأثیر عملیات احداث شیب شکن براي کنترل سیل و فرسایش، حفاظت و بهره برداري بهتراز آب و خاک 
و توسعه اراضي جدید در بستر خشکه رودها براي تولید، اشتغال و تعریف اقتصاد آبخیزداري و منابع طبیعي مي 
باشد. سطح زمینهاي قابل استفاده در کشور براي توسعه برنامه هاي کشاورزي و درختکاري محدود مي باشد و بستر 
رودخانه هاي فصلي حدود 15 تا 20 درصد سطح حوضه آبخیز را به خود اختصاص داده اند کهدر صورت برنامه ریزي 
مناسب، قابلیت کاربرد این سطوح به عنوان اراضي جدید کشاورزي وجود خواهد داشت. احداث سازه هاي کوچك 
براي تعدیل و اصالح شیب آبراهه با هدف بستر سازي جدید مي تواند ضمن جلوگیري از خسارات وارده توسط سیل 
و کنترل فرسایش و رسوب به عنوان یکي از راه کارها و بررسیهاي اولیه براي توسعه اراضي جدید سطوح  باشد. با 
توجه به نتایج طرح شناسنامه حوضه هاي آبخیز استان مرکزي )1378( 15 درصد اراضي واقع در حوضه ها توسط 
مسیلها اشغال شده اند که بر این اساس مساحت این مسیلها441600 هکتار خواهد شد. با در نظر گرفتن 50 درصد 
سطح این اراضي از حداقل 200 هزار هکتار از سطح مسیلها با بسترسازي و اصالح و تعدیل شیب و مسیر   مي توان 
به عنوان اراضي جدید براي توسعه کشاورزي و منابع طبیعي به حدود 780 هزار هکتار اراضي دیم و آبي استان اضافه 
نمود که الگوي بسیار مناسب و ارزشمندي براي توسعه اینگونه عملیات در کنار استحصال و کنترل سیالب، کنترل 
فرسایش بستر و کناره ها و جلوگیري از خسارات مادي و انساني ناشي از سیالبها در حوضه هاي مشابه در سطوح 

کشور خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مراحل کار شامل دو بخش سازه ای و بیولوژیك می باشد. 

ابتدا اقدام به شناسایی مسیل های منطقه و با اولویت مسیل هایی که سابقه خسارت به ساکنین و اموال آنها را 
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داشته باشند.
سپس با نقشه برداری از مسیر آبراهه پروفیل های طولی و عرضی برداشته شده و بر اساس شیب،  طول مسیر، 

حجم سیالب و... اقدام به طراحی سازه های گابیونی در مسیر و احداث آن می شود. 
بتدریج با تجمع روسوبات در پشت بندها، فضای مناسبی برای ایجاد پوشش درختی روی رسوبات و دامنه ایجاد 

می شود. البته زمان این کار بستگی به وضعیت مسیل و آورد رسوب آن دارد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
-  توسعه درختکاری در دامنه های مشرف به مسیل ها و به عبارت دیگر ایجاد باغات شیبدار که طریق مناسب برای 

درآمدزایی برای ساکنین منطقه خواهد بود.
-  مدیریت و مهار هرزآب ها و استفاده بهینه از آن ها

-  مهار سیالب های موقتی و فصلی و کاهش خسارات 
-  ساماندهی بستر مسیل ها و کاهش فرسایش و رسوب

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 
عنوان: تراکم مناسب مولد برای پرورش آرتمیا در تولید سیست 

یافته منتج از پروژه شماره: 82-0710157000-25                          مدت اجراي پروژه: 1 سال 
مجري مسئول: رضا احمدی                                                                رتبه علمی: محقق

 rezaahmadi1342@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از عوامل تاثیر گذار در تولید سیست آرتمیا در استخرهای پرورشی تعداد مولدین سیست زا در هر لیتر از آب 
استخرهای پرورشی می باشد. در این مطالعه تاثیر تراکم مولدین بر تولید سیست روزانه استخرهای پرورش آرتمیا با 
استفاده از روش های آماری آنالیز واریانس و ضرایب همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این کار پرورش آرتمیا 
در 6 استخر پرورشی با استفاده از سویه های دوجنسی و بکرزای آرتمیا اورمیانا انجام و تغییرات تعداد مولدین سیست 
زا در طی دوره پرورش بررسی و رابطه این تغییرات با تولید سیست روزانه آرتمیا در استخرهای پرورشی مطالعه 

گردید. هدف از این بررسی یافتن تراکم مناسب مولدین سیست زا بمنظور حصول بیشترین محصول سیست بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در یك استخر پرورش آرتمیا با سپری شدن دوره پرورشی بمرور زمان تعداد مولدین سیست زا در واحد حجم آب 
استخرها افزایش می یابد. در همین حال تولید سیست در این استخرها با وجود 2 مولد در هر لیتر از آب استخرها 
شروع و معموال با وجود تعداد حدود 5 مولد در هر لیتر از آب استخرهای پرورشی به حداکثر مقدار تولید روزانه می 
رسد و بعد در روزهای آتی با افزایش تعداد مولدین در استخرها سیست زایی آنها کمتر شده و تولید سیست استخرها 
بشدت کاهش می یابد. برای جلوگیری از این امر در کشور ویتنام از سیستم مولتی کالچر در حذف جمعیت غیرمولد 
و جایگزینی آن با جمعیت تازه از آرتمیا در استخرها در یك توالی سه دوره سالیانه استفاده و تولید سیست بیشتری 
در استخرها بدست آمده است. عالوه بر حذف و جایگزینی جمعیت جدید و جوان آرتمیا انجام عملیات صید هدفدار 
بیومس آرتمیا با توریهای صید ویژه بمنظور حذف اشکال حیاتی مربوط به پیش مولدین بطوریکه با حذف آنها امکان 
تغذیه بیشتر برای مولدین اولیه با سایز بزرگتر مهیا گردد، می تواند تاثیر مطلوبی بر تولید سیست آرتمیا در این 

استخرها داشته باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این طرح حاکی از این است که با وجود تعداد کمتر مولدین سیست زا در حدود 5 عدد در هر لیتر آب و 
با تراکم وزنی بیومس آرتمیا در حد )0/1الی 0/2 گرم در لیتر( تولید سیست مرطوب آرتمیا در دو ماهه اول دوره 
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پرورشی )160 کیلو گرم بر هکتار( بسیار بیشتر از سه ماهه بعدی دوره پرورش )47کیلوگرم بر هکتار( بوده است و 
در طی سه ماهه بعدی اگرچه بر تعداد مولدین سیست زا در استخرها افزوده شده ولی تولید سیست کمتر شده است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

  

حمع آوری سيست های شناور در سطح استخرهای پرورشی با ساچوق دستی

كنترل شرايط فيزيكو شيميايی آب استخرهای پرورشی

مراحل شستسوی بيومس حاصله از استخرها وجداسازی سيست ها باكمک الک 300 ميكرونی 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 
عنوان: شناسایی ماهیان بومی استان آذربایجان غربی فاز 1 )منابع آبی شمال استان(

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0710202000-79                  مدت اجراي پروژه: 2 سال
نام مجری مسئول: میر یوسف یحیی زاده                                   رتبه علمی: محقق

yahyazadeh22002@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
هر محیط آبي با توجه به شرایط فیزیکو شیمیائي حاکم، فون ماهیان ویژه خود را دارد. فراوانی و تنوع جمعیت 
از  ناشی  تاثیر استرسهای  ماهیان در اکوسیستمهای آبی واجد ماهی، خصوصا رودخانه ها، بطور فزاینده ای تحت 
عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، جغرافیای جانوری، اعم از عوامل طبیعی و یا دخالت بشر از جمله احداث سدها 
و کانالها، انحراف مسیر رودخانه ها، ورود انواع االینده ها و ایجاد آلودگی،  رهاسازي گونه هاي جدید و غیر بومي، 
صید بي رویه و دستکاري در محیطهاي طبیعي ماهیان، بقا و زندگي ماهیان را تحت تاثیر قرار داده و باعث تغییر در 
فون ماهیان یك اکوسیستم مي شود. شناخت ماهیان موجود به دالیل متعددي از جمله بررسي تکاملي بوم شناسي، 
رفتار شناسي، ارزیابي ظرفیتهاي شیالتي، حفاظت،  مدیریت منابع آبي،  بهره برداري ذخایر، ایجاد درآمد و نیز صید 

تفریحي بسیار حائز اهمیت مي باشد. 
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:                 

این بررسي با هدف شناسائي گونه اي و حضور ماهیان در منابع آبي شمال استان آذربایجان غربي طي سالهاي 
81-80 با تعیین و انتخاب 14 ایستگاه نمونه برداري براي شاخه هاي اصلي و فرعي رودخانه هاي ارس، زنگمار و قطور 
اجرا گردید. نمونه برداري به صورت فصلي و با استفاده از ابزار صید مختلف شامل دستگاه الکتروشوکر، تورچتري 
ماشك، تور دستي یا ساچوک و خرید از صیادان محلي صورت گرفت. نمونه هاي صید شده پس از شمارش، در 

فرمالین 10 درصد جهت بررسیهاي زیست سنجي به آزمایشگاه منتقل و مورد بررسي و شناسائي قرار گرفتند.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ماهیان شناسائي شده شامل 25 گونه متعلق به 8 خانواده کپور ماهیان )Cyprinidae(، سگ ماهیان جویباري 
)Balitoridae(، رفتگر ماهیان )Cobitidae(، اسبله ماهیان )Siluridae(، سوف ماهیان )percidae(،  کپور ماهیان 
دندان دار زنده زا )poeciliidae(، گاوماهیان )Gobidae( و آزاد ماهیان )Salmonidae( مي باشند که خانواده کپور 
ماهیان با 17 گونه شناسائي شده از بیشترین تنوع برخوردار بود. از خانواده سگ ماهیان جویباري 2 گونه و از بقیه 

خانواده ها هر کدام یك گونه شناسائي گردید.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
                                  



17۸

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 
عنوان: ارزیابي عملکرد سایتهاي تکثیر و پرورش میگو در استان هرمزگان

یافته منتج از پروژه شماره: 83023-000-01-200000-029-2            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حجت اله فروغی فرد                                                         رتبه علمی: مربی پژوهش

fourooghifard@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پرررش میگو در بسیاري از کشورهاي درحال توسعه نه تنها شکوفائي اقتصادي در مناطق ساحلي را به دنبال 
داشته است، بلکه توسعه صنایع مرتبط از جمله توسعه کارخانجات تولید غذا، مراکز تکثیر و تولید پست الرو، صنایع 
بسته بندي، کارخانجات تولید ابزار و ادوات مورد استفاده در آبزي پروري و غیره را به دنبال داشته است. به همین 
دلیل مطالعاتي توسط محققین به منظور شناسائي موانع و مشکالت موجود در سر راه تولید پایدار در اي ن صنعت 
اقتصادي پرورش میگو در سال 1994  اولین گزارش ها در زمینه جنبه هاي  تایلند  صورت گرفته است. درکشور 
صورت گرفته است. اطالعات بدست آمده از اداره کل شیالت هرمزگان در خصوص قیمت میگوي پرورشي خریداري 
شده از پرورش دهندگان میگو در طي سال هاي 1379 تا 1384 بیانگر آن بود که علیرغم سیر صعودي قیمت غذا، 
قیمت میگو در این سال ها ابتدا تا سال 79روند صعودی و سپس کاهش قابل توجهی را نشان مي دهد. با توجه به 
اینکه بیش از یك دهه از شروع پرورش میگو در استان هرمزگان مي گذرد )تا زمان اجرای پروژه( و سرمایه گذاري هاي 
عظیمي در این بخش صورت گرفته، جاي دارد که عملکرد سایتهاي تکثیر و پرورش میگو در استان هرمزگان مورد 
ارزیابي و بررسي قرار گرفته تا نقاط قوت و ضعف مشخص گردد، بدین لحاظ پروژه ارزیابي عملکرد سایتهاي تکثیر 
و پرورش میگو در استان هرمزگان با اهداف زیر به مرحله اجرا در آمد. ارزیابي عملکرد مراکز تکثیر میگو در استان 
هرمزگان از نظر اشتغال زایي و تولید، ارزیابي عملکرد سایتهاي پرورش میگو در استان هرمزگان از نظر اشتغال زایي، 

تولید و درآمد، تعیین نقاط ضعف و قوت سایتهاي تکثیر و پرورش، ارائه راهکارهاي مناسب جهت رفع مشکالت.
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 

نتایج حاصل از این پروژه راهبردی بوده و می تواند در تدوین سیاست های کالن پرورش میگو اعم از واگذاری 
زمین، شناخت مسائل و مشکالت موجود بر سر راه پرورش دهندگان میگو و مسائل مربوط به کارگاه ها ی تکثیر، 
تدوین دستورالعمل های مربوط به پرورش میگو، انتخاب گونه مناسب برای پرورش و سرمایه گذاری در زیر بخش 
هائی که دارای کمبود ها و مشکالت جدی هستند مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به نتایج حاصل از این پروژه که 
بیانگر غیر اقتصادی بودن پرورش میگوی گونه penaeus indicus بود، مسئولین تحقیقاتی و اجرائی کشور را بر آن 

داشت که گونه جدید Litopenaeus vannamei را وارد نموده و جایگزین گونه penaeus indicus نمایند 
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از بررسي مراکز تکثیر نشان داد که حدود 50 درصد مراکز تکثیر مستقر در استان هرمزگان به علت 
مشکالت عمده تعطیل بوده و 50 درصد دیگر نیز در وضعیت چندان مناسبي نمي باشند از عمده ترین مشکالت مراکز 
تکثیر مي توان به فقدان مشتري، فقدان یك برنامه ریز براي تولید به علت مشخص نبودن میزان تقاضا، باال بودن قیمت 
مؤلفه تولید و باال بودن میزان بهره  بانکي اشاره نمود. نتایج حاصله همچنین نشان دادند که در سایت پرورش میگوي 
سایه خوش تنها حدود 7.1 درصد مزارع فعال مي باشند. در سایتهاي پرورش میگوي تیاب جنوبي و تیاب شمالي 
که حدود 10 سال از بهره برداري از آنها مي گذرد به ترتیب حدود 62 و 40.2 درصد مزارع به صورت فعال و بقیه یا 
ساخته نشده و یا غیر فعال مي باشند. از عمده ترین مشکالت پرورش دهندگان میگو مي توان به ضعف دانش فني، باال 
بودن قیمت غذا و پایین بودن کیفیت آنها و در نتیجه باال بودن هزینه تولید و همچنین پایین بودن قیمت محصول 
نهایي اشاره نمود. در مجموع نتایج حاصل از یك تحقیق نشان دادند که مشکالت کارگاههاي تکثیر بیشتر ناشي از 
مشکالت مزارع پرورش میگو و مشکالت مزارع پرورش میگو نیز ناشي از نامناسب بودن وضعیث تولید و وضعیت 
بازار مي باشد، و چنانچه مشکالت پرورش دهندگان حل گردد و مزارع با ظرفیت کامل مورد استفاده قرار گیرند با 
باال رفتن میزان تقاضا براي خرید پست الرو، کارگاههاي تکثیر مي توانند سودآورباشند. گر چه مناطق پرورش میگو 
در مناطق تیاب شمالي و جنوبي از نظر دسترسي به پاره اي تسهیالت شهري و تاسیسات زیر بنایي )از قبیل جاده 
دسترسي، دسترسي به آب شیرین و غیره( نسبت به منطقه سایه خوش در موقعیت بهتري قرار دارند، اما چنانچه 
مشکالت پرورش دهندگان میگو به طور اساسي مرتفع نگردد، آینده این صنعت امیدوار کننده نخواهد بود. این نتایج 
همگی دال بر غیر اقتصادی بودن پرورش میگوی گونه penaeus indicus بوده و منجر به حذف این گونه از چرخه 

تولید و جایگزینی گونه جدید Litopenaeus vannamei گردید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

پراكنش كارگاههاي تكثير و وضعيت عملكرد آنها در سال 84 در استان هرمزگان.
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وضعيت مزارع پيش بيني شده در سايتهاي مختلف پرورش ميگو در استان هرمزگان

 تعداد افراد شاغل و ميزان اشتغال زايي پيش بيني شده در سايتهاي پرورش ميگوبا توجه به 
تعداد مزارع فعال در استان هرمزگان در سال 1384
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 
عنوان: خصوصیات زیستی گونه های حلوا سیاه، شوریده، سنگسر کاکان

یافته منتج از پروژه شماره: 05-0710239000-82           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد تقی آژیر                                           رتبه علمی: محقق  

 azhir3@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از محورهای موثر در امر صید و صیادی شناخت جنبه های زیستی آبزیان می باشد. شناخت جنبه های زیستی 
این  از قبیل وزن، طول، زمان تخم ریزی و شناسایی چشمه مناسب جهت صید  پارامترهای رشد  اندازه گیری  با 
آبزیان می باشد. یکی از راههای کنترلی برای حفظ ذخایر آبزیان، اعالم زمان ممنوعیت صید گونه های مختلف می 
باشد. از این طریق به ماهیان اجازه تخم ریزی و تجدید نسل داده می شود تا در سال های آتی میزان صید پایدار 
داشته باشیم. لذا جنبه های اقتصادی و اجتماعی برای درک صحیح پویایی شیالت ضروری می باشد. ازجمله ماهیان 
با ارزش تجاری که در استان سیستان و بلوچستان بوسیله تورهای گوشگیر صید می شوند، ماهی شوریده،سنگسر 
معمولی و حلواسیاه می باشد که در روند اجرای این پروژه به اطالعات زمان تخم ریزی و چشمه مناسب تور صید 

این گونه ها دست یافتیم.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از تورهای با چشمه مناسب برای صید هرگونه ماهی می تواند از فشار بر ذخایر آن گونه جلوگیری کند 
و به ماهی ها اجازه داده می شود تا بتوانند نسبت به بازسازی ذخایر خود اقدام نمایند. در سال های اخیر استفاده از 
تورهای با چشمه غیر استاندارد فشار زیادی را بر گونه های ماهی و باالخص کفزیان و ماهیهای وابسته به کف وارد 
کرده است که جا دارد متولیان بخش اجرا نسبت به استفاده از ابزار و ادوات استاندارد صید آبزیان و ملزم نمودن 
صیادان به استفاده از آن اقدام نمایند. از سوی دیگر با دانستن زمان تخم ریزی ماهی می توانیم با اجرای طرح هایی 
همانند ممنوعیت صید و دریا بست از صید مولدین که به منظور تخم ریزی به مناطق کرانه ای مهاجرت می کنند، 

خودداری کنیم 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در این پروژه نتایج قابل مالحظه ای بدست آمد که برای هر یك از گونه ها به تفکیك به شرح ذیل است: 

شوریده: این ماهی دارای یك دوره تخم ریزی طوالنی از شهریور تا اردیبهشت بوده و اوج آن در اسفند و فروردین 
می باشد. در طول 40 سانتی متر به اولین بلوغ می رسد و چشمه مناسب برای صید این ماهی 100 میلیمتر محاسبه 
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شد. در بررسی معده بیشترین غذای خورده شده ماهی آنچوی می باشد.
سنگسرکاکان: این ماهی دارای دوره تخم ریزی طوالنی در سال می باشد که دارای دو اوج قوی در فروردین و 
اوج ضعیف در شهریور می باشد. طول اولین بلوغ جنسی در 44 سانتیمتر است و اندازه چشمه استاندارد ان 149/6 

میلیمتر محاسبه شد. در بررسی معده بیشترین غذای خورده شده ماهی یال اسبی می باشد.
اوج های قوی مرداد  باشد که دارای  تا آذر می  اسفند  از  این ماهی دارای دوره تخم ریزی طوالنی  حلواسیاه: 
و ضعیف در اسفند می باشد. طول اولین بلوغ جنسی 39 سانتیمتر و اندازه چشمه استاندارد آن 167/7 میلیمتر 

محاسبه گردید. محتویات معده آن شامل کرمهای حلقوی و الرو میگو بود.
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موسسه تحقیقات بین المللی 
تاسماهیان دریای خزر 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر 
عنوان: برآورد ذخایر و فراوانی ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر 

یافته منتج از پروژه شماره: 83016-0000-02-200000- 025- 2       مدت اجرا: 2 سال 
مجری مسئول: محمود توکلی                                                               رتبه علمی: مربی پژوهش

m_tavakoli_e@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکي از وظایف مهم حاکمیتي سازمان شیالت ایران و موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، برآورد 
ذخایر ماهیان خاویاري در راستاي حفاظت و بهره برداري از ذخایر این ماهیان ارزشمند مي باشد. بر اساس مطالعات 
ذخایر، مدیران شیالتی می توانند نسبت به برنامه ریزی صید و بهره برداری و حفاظت از ماهیان خاویاری اقدام نمایند. 
و   CITES بر اساس مصوبات کنوانسیون  با مشارکت کشورهاي حاشیه دریاي خزر  ارزیابي ذخایر ماهیان خاویاري 
کمیسیون منایع زنده دریاي خزر یکي از شروط مهم اخذ سهمیه صید و صادرات خاویار می باشد. اجرای گشت دریایی 
و گزارش های آن در جلسات ملي و بین المللي مورد استفاده سازمان شیالت ایران و مجامع بین المللي مربوطه قرار 
خواهد گرفت. براساس مصوبات کمیسون عالی ماهیان خاویاری شیالت ایران و توافقات بین المللي و منطقه اي ارزیابي 
ذخایر ماهیان خاویاري باید بر اساس سند امضاء شده پنج کشور حاشیه دریاي خزر اجرایی گردد و ساالنه گزارش 

وضعیت ذخایر تاسماهیان براي اجالس کمیسیون منابع زنده دریاي خزر و کنوانسیون سایتس تهیه و ارسال شود.
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 

برای ارزیابي ذخایر ماهیان خاویاری با هدف برآورد ذخایر و فراواني مطلق، تعیین ترکیب گونه اي، فراواني نسبي 
گونه هاي مختلف باید در دو فصل تابستان و زمستان در سواحل جنوبي دریاي خزر در استان هاي گیالن، مازندران و 
گلستان در اعماق 2 تا 100 متر در 85 ایستگاه انجام شود. براي نمونه برداري از دو نوع ترال کف 9 و 24/7 متري بر 
اساس دستورالعمل یکسان بین پنج کشور ساحلی خزر انجام شود. جهت محاسبه فراواني و وزن توده زنده )بیوماس( 

از روش محاسبه جاروب شده استفاده گردد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تعییین ذخایر و فراوانی مطلق و نسبی هر گونه، مشخص شدن تعداد و بیومس هر گونه، تعیین و اخذ سهمیه 
میزان صید و صادرات خاویار هر گونه و برنامه ریزي کامل منطقه ای و بررسي دینامیك جمعیت تاسماهیان در دریاي 
عرصه  در  تحقیق  این  یافته های  کاربرد  مزایای  مهمترین  از جمله  خزر  دریاي  حاشیه  کشورهاي  همکاري  با  خزر 

می باشد.
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 عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

ماهيان صيد شده بوسيله ترال

ترال كشی

كشتی تحقيقاتی گيالن
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مرکز ملی تحقیقات شوری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری 

عنوان: گیاهان شورپسند به عنوان منابع جدید علوفه کمکی در اراضی شور 
یافته منتج از پروژه شماره: 111-82-32-124                                مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول: محمد حسین بناکار               رتبه علمی: مربی پژوهش
banakar@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به وسعت و پراکنش اراضي شور در ایران، کمبود منابع آبي در دسترس، شور شدن ثانویه زمین ها و تنوع 
گسترده و وسیع گونه هاي مختلف شورپسند، لزوم استفاده از چنین منابعي احساس مي شود. بهره برداري اصولي و 
صحیح از گیاهان شورپسند و استفاده از آنها در چرخة تولیدات کشاورزي زماني امکان پذیر است که قابلیت ها و 
استعدادهاي آنها شناسایي و مشخص گردند. نقش گیاهان شورپسند جهت تامین علوفة کمکی، جلوگیري از تخریب 
مراتع و احیاء و بازسازي آنها از اهمیت قابل مالحظه اي برخوردار است. در استان یزد بخصوص در حاشیه کویرها 
ً  شور بوده بطوري که کشت و زراعت گونه هاي زراعي با محدودیت هاي عمده ای مواجه  مناطقي وجود دارند که شدیدا
است. در این راستا استفاده از گیاهان متحمل به شوری که هم قادر به رشد در چنین محیط هایي باشند و هم تولید 

محصول مفید و اقتصادي نمایند اجتناب ناپذیر است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج تحقیقات انجام شده بر روی گیاهان شورپسند علوفه ای نشان می دهد که برخی از آنها نظیر آتریپلکس به 
دلیل سبز شدن سریع، قابلیت استقرار باال، عملکرد باالی علوفه، گسترده تر بودن تاج پوشش را می توان به منظور 
تولید علوفه معرفی کرد. کاشت این گونه  از طریق نهال های 2 ماهه در اسفند ماه درون فاروهایی به فاصله 1/5 متر 
و فاصله 1/5 متر روی هر فارو توصیه می گردد. گیاهان شورپسند علوفه ای کم نهاده بوده و نیازی به مصرف کود 
ندارند. در تولید علوفه از گیاهان شورپسند، می توان از آب های بسیار شور با شوری بیش از 15 دسی زیمنس بر متر 
برای تولید علوفه استفاده کرد. توصیه می شود کشت و تولید این گیاهان خارج از سیستم های زراعی صورت گیرد. به 
منظور جوانه زنی سریع تر و حصول سبزشدگی یکنواخت، ضروری است پوشش های بذر آتریپلکس قبل از کاشت از 
طریق خراش دهی )مالش بر روی سطوح زبر و خشن( حذف شود. برداشت آتریپلکس در طول فصل رشد باید به طور 
منظم قبل از گلدهی و معموال به فاصله هر 50 روز از ارتفاع 30 سانتیمتری صورت گیرد تا از خشبی شدن گیاهان 
جلوگیری شود. آتریپلکس گیاهی سریع الرشد بوده و قادر به تحمل شوری باالی آب و خاک بوده و می تواند چندین 
بار در سال مورد برداشت قرار گیرد. بنابراین، توسعه کاشت آن در اراضی شور، می تواند در راستای تامین علوفه کمکی 
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برای دامداران مناطق شور مورد توجه قرار گیرد. الزم به ذکر است که این گیاه گونه های متعددی دارد که گونه های 
Atriplex canescence و A.halimus برای تولید بخشی از علوفه کمکی در مناطق شور توصیه می شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با  علوفه کمکی  تولید  اراضی شور کشت گردند، می توانند ضمن  در  گیاهان  این  انتظار می رود در صورتی که 
استفاده از منابع آب و خاک شور، از واردات علوفه نیز جلوگیری نمایند. کاشت این گیاهان در مناطق شور خارج از 
سیستم های زراعی، مي تواند ضمن کمك به رونق اقتصادي منطقه و جلوگیري از مهاجرت روستائیان به شهرها، در 

اشتغال زایی نیز موثر واقع گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تصويری از دو گونه آتريپلكس: A.canescence )راست( و A. halimus )چپ( در مرحله برداشت علوفه



190
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موسسه تحقیقات خاک و آب
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: حساسترین مرحله رشد گیاه ذرت به تنش و کمبود آب در شهرستان کرج

یافته منتج از پروژه شماره: 2-107-150000-00-0000-77095           مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: محمدرضا امداد                                                              رتبه علمی: استادیار پژوهش 

 emdadmr591@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به سطح زیر کشت باالی ذرت و اهمیت آن در تولید دانه و علوفه، شناسایی مراحل حساس به آب گیاه 
ذرت در مراحل مختلف رشد ضروری می باشد. از طرف دیگر با توجه به محدودیت منابع آب در کشور، مصرف بهینه 
آب در کشاورزی در راستای نیل به عملکرد مناسب مهم است. نیاز آبی گیاهان در مراحل مختلف رشد یکسان نمی 
باشد و گیاهان عکس العمل  های متفاوتی در پاسخ به کمبود آب از خود نشان می دهند لذا شناسایی دوره ای از رشد 
گیاه ذرت که بایستی در آن از کمبود و یا تنش آب اجتناب کرد تا موجب خسارات و کاهش شدید عملکرد نگردد از 
اهمیت باالیی برخوردار است. غالبا برنامه ریزی آبیاری در سطح زارع تابع شرایط توزیع آب محلی بوده و در بیشتر 
مواقع گیاه در شرایط تنش رطوبتی و کمبود آب قرار می گیرد، بنابراین شناسایی اثرات آبیاری سهم شایانی در کمیت 
و کیفیت محصوالت کشاورزی ایفا می کند. با شناسایی و بررسی تاثیر کمبود و تنش آب می توان برنامه ریزی های 
مناسبی در راستای افزایش عملکرد و مصرف بهینه آب ارایه نمود، ضمن اینکه افت عملکرد ناشی از تنش و کمبود 

آب نیز در گیاهان قابل پیش بینی خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به تغییرات عملکرد دانه ذرت در شرایط کمبود و تنش رطوبتی )کاهش شدید رطوبت در خاک( نتیجه 
گیری می شود که مرحله گلدهی نسبت به سایر مراحل دیگر )مرحله سبزینه ای و تشکیل محصول( به کمبود و تنش 
رطوبتی )کاهش شدید رطوبت در خاک( بیشتر حساس بوده و کاهش شدید رطوبت در خاک در این دوره موجب 

کاهش عملکرد دانه ذرت می گردد. لذا آبیاری در مرحله گلدهی بمنظور نیل به عملکرد مناسب ضروری می باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تنش رطوبتی )کاهش رطوبت خاک در عمق توسعه ریشه ذرت( در مراحل مختلف رشد سبزینه ای، گلدهی و 
تشکیل محصول تاثیر زیادی بر عملکرد دانه ذرت داشت. تنش رطوبتی زیاد )تخلیه رطوبت خاک تا 90 درصد با 
فواصل آبیاری 10 تا 12 روزه( در مرحله گلدهی و سبزینه ای به ترتیب موجب کاهش عملکرد دانه به میزان 70 و 
50 درصد نسبت به شرایط بدون تنش گردید. در شرایط بدون تنش رطوبت خاک، عملکرد دانه ذرت حدود 10 تن 
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در هکتار بوده که در شرایط تنش و کمبود شدید آب در مراحل گلدهی و سبزینه  ای به ترتیب به 3 و 4/5 تن در 
هکتار کاهش پیدا کرده است. کمبود رطوبتی خاک در شرایط 60 درصد در مرحله گلدهی و سبزینه  ای تاثیر چندانی 
بر کاهش عملکرد دانه ذرت نداشته است. کمبود و تنش رطوبتی خاک در شرایط تخلیه 90 درصد در مرحله تشکیل 
محصول باعث کاهش عملکرد دانه در حدود 50 درصد نسبت به تیمار بدون تنش )از نظر رطوبت خاک( شده است. 

از این رو الزم است که در مرحله گلدهی نسبت به آبیاری اقدام و از هر گونه کم آبیاری اجتناب شود.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: توصیه مناسب  ترین مقادیر کاربرد بور و روی در زراعت کلزا در استان قزوین 

یافته منتج از پروژه شماره: 3-130-121500-00-0000-81038         مدت اجرای پروژه: 3 سال 
 مجري مسئول: جعفر شهابی فر                                                          رتبه علمی: مربی پژوهش  

shahabifar1@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کلزا دارای پتانسیل عملکرد باال بوده و در بین دانه های روغنی از درصد روغن باالیی )40%- 45%( برخوردار است، 
لذا می تواند در کاهش میزان وابستگی به خارج در زمینه واردات روغن گیاهی مؤثر باشد. دارا بودن تیپ های بهاره، 
زمستانه و حد واسط امکان کشت این گیاه را در شرایط متفاوت اقلیمی فراهم ساخته و قرار گرفتن آن در تناوب با 
زراعت گندم و جو، از افزایش بیماری ها، آفات و علف های هرز کاسته و موجب افزایش عملکرد دانه شده است. این 
گیاه به دلیل دارا بودن بقایای گیاهی مطلوب عالوه بر تأثیر مثبت در میزان ماده آلی خاک، در تأمین علوفه مورد 
نیاز دامداران نیز مؤثر است. مدیریت مصرف بهینه کودهای شیمیایی ازجمله عناصر کم مصرف در افزایش عملکرد و 
بهبود کیفیت محصول کلزا دخالت دارند. بور براي تکمیل غشاي سلولي، توسعه دیواره سلول، تقسیم سلولي و توسعه 
آن، حرکت گرده گل در کالله، لقاح و تشکیل میوه الزم بوده و کمبود آن در خاک هاي آهکي با بافت سبك و مواد 
آلي کم به ویژه در تولید دانه هاي روغني مشاهده شده است. روي در فعل وانفعاالت آنزیمي گیاه شرکت دارد. ازاین رو 
در کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزي نقش مهمي را ایفا مي کند.این عنصر در ساخت پروتئین و تولید بذر شرکت 
دارد. استان قزوین دارای 5500 هکتار سطح زیر کشت کلزا با متوسط عملکرد 2800 کیلوگرم در هکتار می باشد. با 

مصرف منطقی کودهای شیمیایی ازجمله کودهای ریزمغذی می توان تا حدود 30 درصد به این رقم افزود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر مبنای نتایج آزمون خاک عالوه بر مصرف کودهای شیمیایی حاوی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم، در زمان 
و 25 کیلوگرم در هکتار سولفات روی گردد.  بوریك  اسید  کاربرد 15 کیلوگرم در هکتار  به  اقدام  از کاشت  قبل 
عالوه بر آن محلول پاشی عناصر فوق از همان منابع کودی با غلظت سه در هزار برای بور و پنج  در هزار برای روی 
به طور جداگانه و یا با غلظت پنج در هزار در کاربرد توأم هر دو عنصر در زمان های انتهای روزت و دو هفته پس ازآن 
توصیه می گردد. از کاربرد اسید بوریك به شکل پایه )قبل از کاشت( در مناطق شور که از خاک و آب با شوری زیاد 

برخوردارند، ممانعت به عمل آید. 
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با به کارگیری نتایج این یافته، انتظار بر این است که با کاربرد 15 کیلوگرم در هکتار اسید بوریك و 25 کیلوگرم در 
هکتار سولفات روی حدود 800 کیلوگرم در هکتار به عملکرد محصول اضافه شود. عالوه بر آن با کاربرد 25 کیلوگرم 
در هکتار سولفات روی حدود 150 کیلوگرم در هکتار اضافه عملکرد روغن نسبت به شرایط شاهد )عدم استفاده از 
کودهای روی و بور( به دست می آید. در راستای انتقال یافته در قالب اجرای طرح های تحقیقی ترویجی در سطح 2 

هکتار و مزارع نمایشی در سطح 15 هکتار، نتایجی مشابهی حاصل-شده است. 
با در نظر گرفتن اینکه 50 درصد بهره برداران از توصیه های به دست آمده استفاده کنند، در نیمی از اراضی تحت 
کشت کلزای استان )2750 هکتار( شاهد افزایش عملکرد دانه به میزان 2200 تن و افزایش عملکرد روغن به میزان 
412 تن خواهیم بود. با توجه به قیمت خرید تضمینی کلزا از سوی دولت )حدود 30000 ریال به ازای هر کیلوگرم( 

در این سطح از به کارگیری یافته به میزان 66000 میلیون ریال سود ناخالص به دست می آید. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تیمار

استفاده از بور و روی

شاهد
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: بهترین زمان و مقدار مصرف نیتروژن در گلرنگ بهاره در استان ایالم

یافته منتج از پروژه شماره: 2-104-150000-00-0000-82037      مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: رضا سلیمانی                                                              رتبه علمی: استادیار پژوهش

soleimanir@hotmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
وابستگی کشور به مواد اولیه تهیه روغن از خارج و انتخاب گیاهان مناسب برای نظام های تناوب زراعی، همواره 
از چالش های پیش رو در بخش کشاورزی بوده و این موضوع در کشت های تکراری در مناطقی از کشور از جمله 
در استان ایالم مشهود است. بنابراین توجه به ویژگي هاي کشت گلرنگ و تغذیه گیاه شایان توجه است. نیتروژن به 
عنوان کلیدی ترین عنصر در تغذیه گیاه نقش مهمی در افزایش عملکرد دارد. گلرنگ به مقادیر کمتر و بیشتر از حد 
نیتروژن به شدت پاسخ منفي نشان مي دهد. به علت یکسان نبودن سرعت رشد در مراحل مختلف رویشی و کیفیت 
مراحل زایشي، نیاز غذائي گلرنگ در مراحل مختلف رشد یکسان نیست. اما مصرف بی رویه نیتروژن و مصرف کمتر 
از حد بهینه موجب هدرروی سرمایه از یك طرف و اقتصادی نبودن کشت گلرنگ از طرف دیگر می گردد. بنابراین 

بهترین زمان هاي مصرف نیتروژن باید مورد آزمون قرار می گرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در زراعت گلرنگ آبی، در شرایط ماده آلی خاک کمتر از یك درصد و نیتروژن قابلیت استفاده کم خاک )که همراه 
با عالئم کمبود نیتروژن شامل زردی برگ های پایین است( بایستی حدود 125 کیلوگرم نیتروژن خالص مصرف گردد. 
این مقدار نیتروژن معادل 270 کیلوگرم اوره بوده که توصیه می گردد به دلیل نیاز زیاد گلرنگ به گوگرد، از منابع دیگر 
نیتروژن به ویژه سولفات آمونیم نیز همراه با اوره به صورت ترکیبی استفاده نمود. مقدار نهایی کود نیتروژنی باید به 
صورت تقسیطی مصرف گردد. به این منظور ابتدا بایستی مزارع یا بخش های مختلف یك مزرعه را از نظر بافت خاک 
به محل های با بافت سبك و سنگین تقسیم نمود. سپس در محل های با بافت سنگین تر، مصرف نیتروژن به صورت 
سه تقسیط همراه با کاشت، خروج از روزت یا رشد سریع ساقه ها و قبل از گلدهی خواهد بود. در شرایط بافت سبك، 
تعداد تقسیط بیش از چهار بار بوده و با افزایش هر چه بیشتر دفعات تقسیط کود همراه با آبیاری، عملکرد گلرنگ 

نیز افزایش می یابد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با حفظ تعادل در مقدار مصرف و تقسیط نیتروژن، ضمن بهبود اجزای 
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عملکرد گلرنگ آبی، می توان بیش از 30 درصد افزایش در عملکرد دانه بدست آورد. مقادیر مصرف 150 کیلوگرم 
در هکتار و بیشتر از آن، اثر معنی داری بر بهبود ویژگی های زراعی گلرنگ نداشت. با مصرف 100 کیلوگرم در هکتار 
نیتروژن و تقسیط سه مرحله ای )به نسبت یك سوم-یك سوم-یك سوم( در مراحل کاشت )پایه(، خروج از روزت و 
قبل از گلدهي، 28 درصد بر میزان عملکرد روغن )بر حسب کیلوگرم در هکتار( افزوده شد. با توجه به اینکه خاک 
محل تحقیق دارای بافت لوم )متوسط( بود بنابراین در خاک های با درصد شن زیاد الزم است تعداد نوبت های مصرف 

تقسیطی نیتروژن حداقل به میزان چهار دفعه افزایش یابد.



19۸

نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: استفاده از عناصر کم مصرف به روش تزریق در تنه جهت مقابله با عارضه خشکیدگی خوشه خرما 

یافته منتج از پروژه شماره: 83003-0000-06-180000-040-2              مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید علی غفاری نژاد                                                          رتبه علمی: استادیار پژوهش 

Ma_ghaffari51@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما مهمترین مشکل تولید کنندگان خرمای کشور در چند سال اخیر 
بوده است. ارقام مهم خرما در مناطق مختلف کشور از این عارضه به شدت آسیب دیده اند. نشانه های این عارضه 
در مرحله تبدیل خارک به رطب به وقوع می پیوندد. با توجه به اینکه اتفاق نظر کارشناسان بر این است که افزایش 
دما در چند سال اخیر باعث بوجود آمدن این عارضه شده است و با توجه به نقش هاي تغذیه اي و آنزیمی که عناصر 
کم مصرف در گیاه دارند وقتی این عناصر به طور بهینه در اختیار گیاه قرار می گیرد باعث کم شدن شدت عارضه 
می شوند. تامین این عناصر از طریق مصرف خاکی یا محلول پاشی در خرما با مشکالتی همراه است. تزریق مستقیم 
مواد شیمیایي به بافت آوندي درخت روشی است که در آن حجم کمتري از این مواد با حداقل تلفات و خسارت هاي 
زیست محیطي به کار رفته و تمام مواد تزریق شده نیز وارد گیاه مي شود. به طور کلي این روش به منظور رساندن 

مواد غذایي، آنتي بیوتیکها، آفت کش ها و مواد کنترل کننده رشد به گیاه استفاده مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تزریق به روش خیساندن یا ریزش مواد در تنه 500 میلی لیتر محلول که حاوی یك درصد سولفات روی، سولفات 

منگنز و سولفات مس است در اسفند ماه می تواند به میزان قابل توجهی از شدت بروز عارضه جلوگیری کند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از این یافته سبب کاهش درصد عارضه خشکیدگی خوشه خرما به میزان حدود 30 درصد و افزایش 

عملکرد به میزان حدود 30 درصد در مقایسه با عدم استفاده از کودهای حاوی عناصر کم مصرف می شود. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: استفاده از پتاسیم، بور و مس در کشت یونجه رقم همدانی، استان زنجان

یافته منتج از پروژه شماره: 2-111-150000-00-0000-77102            مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: محمد اسماعیلی                                                              رتبه علمی: محقق

مجري: محمد عباسی   
Abasimohamad7@gmail.com :آدرس الکترونیکي

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یونجه یك گیاه دائمی بوده که به علت داشتن ریشه قوی و عمیق قدرت زیادی در استفاده از مواد غذایی ذخیره 
شده در خاک دارد. ریشه این گیاه به علت همزیستی با باکتری های جنس ریزوبیوم قادر به تثبیت ازت مولکولی هوا 
بوده و به همین دلیل این گیاه وابسته به ازت معدنی خاک نیست ولی نیاز یونجه به فسفر و پتاسیم از سایر گیاهان 
غذایی خاک  عناصر  تخلیه  به  نیز   Lucerne sickness اصطالح  در حقیقت  است.  بیشتر  بقوالت  علوفه ای خانواده 
بخصوص فسفر، پتاسیم و مس گفته می شود. دلیل تخلیه خاک وجود غلظت باالی این عناصر در بافت های یونجه و 
همچنین تولید زیاد ماده خشك در واحد سطح می-باشد. بنابراین تعیین سطوح مناسب کاربرد عناصر پتاسیم، بور 

و مس بر عملکرد و کیفیت یونجه همدانی ضروری می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با عنایت به نتایج به دست آمده توصیه می شود به منظور حفظ عملکرد محصول یونجه در سطح مطلوب، جلوگیری 
از تخلیه عناصر غذایی بویژه پتاسیم در زراعت یونجه و زراعت های بعدی مصرف 24 کیلوگرم کود سولفات مس قبل از 
کشت و مصرف 100 کیلوگرم سولفات پتاسیم همه ساله بعد از برداشت چین اول برای مزارع یونجه در سطح استان 

زنجان و مناطق با شرایط آب و هوایی و خاک مشابه محل اجرای طرح مصرف گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج به دست آمده از تجزیه خاک بعد از دوره سه ساله برداشت محصول نشان داد که میزان پتاسیم قابل جذب 
شاهد نسبت به تیمار مصرف کود به شدت کاهش یافته بود. به طوریکه در تیمارهای بدون کاربرد پتاسیم مقدار 133 
میلی گرم در کیلوگرم افت پتاسیم در خاک مشاهده شد. بنابراین برای حصول عملکرد مناسب، می توان با کاربرد به 
موقع و کافی موجب افزایش عملکرد و مقدار ماده خشك در واحد سطح شد. نتایج نشان داد با مصرف 200 کیلو گرم 
کود پتاسیم )k2o( در هکتار بطور ساالنه می توان به میزان بیش از 15 تن در هکتار علوفه خشك  یونجه برداشت نمود.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: دور آبیاری مناسب برای زراعت سیب زمینی زمستانه در شهرستان بهبهان 

یافته منتج از پروژه شماره: 84008-0000-06-180000-043-2          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمدرضا رفیع                                                             رتبه علمی: استادیار پژوهش

مجري: عبدالستار دارابی 
Rafie1670@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمبود یا فزوني آب یکي از مهمترین عوامل محدود کننده تولید سیب زمیني مي باشند. نیاز آبي گیاه سیب 
زمیني در مراحل رشد یکسان نمي باشد. بطوریکه در اوایل رویش، احتیاج مبرمي به رطوبت زیاد ندارد، ولي نیاز 
رطوبتي گیاه در مراحل گل دادن که همزمان با تشکیل غده مي باشد به حداکثر مي رسد و هنگامي که رطوبت خاک 
مزرعه به 80-60 درصد رطوبت ظرفیت نگهداري آب در خاک برسد، بهترین رشد و نمو را خواهد داشت. بعضي از 
اثرات مهم کمبود آب در سیب زمیني عبارتند از بسته شدن روزنه برگها و در نتیجه کاهش میزان فتوسنتز گیاه، 
کاهش تعداد ساقه و ماده خشك غده، ایجاد عوارض فیزیولوژیکي از قبیل ترک خوردگي، رشد ثانویه و غده هاي 
تغییر شکل یافته که عوارض مذکور از مهمترین اجزای تشکیل دهنده بخش غیر قابل فروش غده در کشت زمستانه 
سیب زمیني در استان خوزستان مي باشند. از طرفي آبیاري بیش از مقدار مورد نیاز گیاه سبب کاهش درصد سبز، 

گسترش عوامل بیماریزا و پوسیدگي غده مي گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تولید سیب زمینی زمستانه در استان خوزستان توصیه می شود تعداد دفعات آبیاری بر اساس آبیاری بعد از 
75 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کالس A در بهمن ماه 1 نوبت، اسفند ماه 2 نوبت، فروردین ماه 3 نوبت 

و در اردیبهشت ماه 3 نوبت آبیاری و در هر نوبت آبیاری 950 متر مکعب در هکتار آب مصرف شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مقدار  به  یافته  این  کارگیری  به  با  خوزستان،  در  زمینی  سیب  هکتاری   7039 کشت  زیر  سطح  به  توجه  با 

5631200 متر مکعب آب در منطقه صرفه جویی می شود. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

A آبياری سيب زمينی در مزرعه بعد از 75 ميلی متر تبخير تجمعی از تشت تبخير كالس
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: حد بحرانی عناصر غذایی فسفر و پتاسیم در خاک های زیر کشت لوبیا استان مرکزی

یافته منتج از پروژه شماره: 83029-0000-6-180000-060-2         مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: محمد علی خودشناس                                                 رتبه علمی: مربی پژوهش

 khodshenasm@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گسترش اقتصادی سطح زیر کشت محصوالت می بایست بر اساس برنامه صحیح کود دهی مبتنی بر آزمون خاک 
استوار باشد. قبل از هر گونه توصیه کودی می بایست از مقدار حد بحرانی عناصر در هر منطقه اطالع کافی داشت. 
معموالً حد بحرانی غلظتی از عنصر در خاک در نظر گرفته می شود که در مقادیر کمتر از آن احتمال پاسخ گیاه به 
مصرف کود زیاد می باشد. با وجود تنوع در خاکها و اقلیم مناطق مختلف ضرورت منطقه ایی بودن آزمون خاک و 
به تبع آن حد بحرانی آشکار می گردد. لوبیا دارای 114615 هکتار سطح زیر کشت و 182742 تن تولید در سطح 
کشور می باشد. این محصول اهمیت باالیی در تولیدات کشاورزی استان مرکزی داشته و به لحاظ دارا بودن حدود 
24-20 درصد پروتئین در تغذیه جامعه حائز اهمیت زیادی می باشد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف تعیین حد 
بحرانی عناصر غذایی فسفر و پتاسیم در خاکهای زیر کشت لوبیا در استان مرکزی جهت دستیابی به برنامه صحیح 

کوددهی مبتنی بر آزمون خاک و بررسی تاثیر مصرف این عناصر بر رشد و عملکرد گیاه اجرا گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
حد بحرانی فسفر )با روش اولسن( و پتاسیم )با روش استات آمونیوم( به ترتیب 13 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم 
خاک بدست آمد. پس از انجام آزمون خاک از اراضی تحت کشت لوبیا برای میانگین پتانسیل تولید، به ازاء هر میلی 
گرم بر کیلوگرم کاهش فسفر و پتاسیم قابل استفاده خاک نسبت به حد بحرانی، به ترتیب مقدار 11 کیلوگرم در 
هکتار سوپر فسفات تریپل و یك کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم در هنگام کشت به صورت نواری مصرف گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از مزایای به کارگیری این یافته در مزارع لوبیاکاری، حدود 40 درصد افزایش بهره وری اقتصادی و نیز کاهش 

آلودگی های زیست محیطی ناشی از ازدیاد مصرف کود می باشد.



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸5 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

203

نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: استفاده از منابع و مقادیر مختلف نیتروژن در کشت برنج رقم کوهرنگ

یافته منتج از پروژه شماره: 2-108-150000-00-0000-82021        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: عبدالمحمد محنت کش                                                رتبه علمی: استادیار پژوهش

a_mehnatkesh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
محصول برنج به عنوان یکي از غالت پر مصرف در سطح جهاني، بویژه آسیا و کشور ایران مورد توجه بوده و 
نقش مهمي در تأمین غذای انسان ایفا مي کند. بیش از 90 درصد برنج دنیا در آسیا تولید و مصرف مي شود. در 
ایران بدلیل نیاز به تعیین نیاز نیتروژني برنج، آزمایش هاي متعددي بر روي این گیاه انجام شده است که از جنبه 
منبع تأمین کنندة نیتروژن در شرایط غرقابي براي گیاه برنج مهم است. باتوجه به اهمیت مصرف کودهاي نیتروژنی 
در افزایش عملکرد و سایر صفات کیفي برنج و از طرفي آلودگي منابع آب و خاک به باقیمانده  کودهاي شیمیایي و 
شستشوی نیتروژن در شرایط غرقابي، لزوم تحقیقات و بررسي جدي در این زمینه اجتناب ناپذیر است. این مطلب 
عالوه بر اثرات متفاوت کودهاي مختلف بر تغذیه نیتروژني گیاه، از نظر آلودگي منابع خاک و آب در اثر هدر روي فرم 
قابل شستشوي ازت )نیترات( نیز حائز اهمیت است. با هدف تغذیه بهینه برنج رقم کوهرنگ، کاهش آلودگی منابع 
آب و خاک و ارائه توصیه هاي علمي و فني در این زمینه به کشاورزان منطقه، اثرات مقادیر مختلف مصرف نیتروژن 
و همچنین منابع مختلف آن )اوره معمولی و اوره با پوشش گوگردی( بر عملکرد و خصوصیات کیفی برنج بررسی 

گردید که نتایج بدست آمده از این آزمایش حائز اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج این یافته نشان داد که مصرف کود نیتروژنی در زراعت برنج اجتناب ناپذیر و براي حصول به عملکرد قابل 
قبول ضروري است و این عنصر بایستي همراه با سایر عناصر ضروري که میزان آنها براساس آزمون خاک تعیین 
با پوشش گوگردي )معادل  خواهد شد، مصرف گردد. مصرف 90 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره 
حدود 200 کیلوگرم در هکتار کود اوره با پوشش گوگردی( در شرایط مزارع مشابه محل هاي آزمایشي در شالیزارهاي 
منطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری توصیه مي گردد. بدیهي است این میزان باید در 3 نوبت تقسیط شده و 
40 درصد آن در هنگام عملیات آماده سازي زمین اصلي )شله زدن(، 30 درصد در زمان پنجه زني و 30 درصد در 

زمان ظهور خوشه مصرف گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با مصرف عنصر نیتروژن به میزان 90 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره با پوشش گوگردی در زراعت برنج، عالوه بر 
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اینکه عملکرد شلتوک تا 50 درصد افزایش می یابد و بازده اقتصادی کشت و تولید این محصول افزایش خواهد یافت، 
کیفیت محصول به دست آمده از نظر افزایش میزان پروتئین دانه نیز بهبود خواهد یافت. عالوه بر این با مصرف اوره با 
پوشش گوگردی، منابع آب و خاک شالیزارهای تحت کشت برنج آلودگی کمتری به باقیمانده کودهای نیتروژنی پیدا 

خواهند کرد که این مسئله از نظر حفظ محیط زیست و سالمت محصول تولیدی نیز مهم خواهد بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تأثير منابع و مقادير مختلف ازت بر عملكرد شلتوک برنج رقم كوهرنگ
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: توصیه کودی و معرفی ارقام مناسب برای گندم در شرایط شور

یافته منتج از پروژه شماره: 78023-000-00-150000-100-0-          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: پرویز مهاجر میالنی      

مجریـان:  رسـول میرخانـی، مسـعود تدین نژاد، حمیـد مالحسـیني، اژدر عنابي میالنـي، محمد رصا نایینـي، پرویز 
مهاجـر میالني، ابوالقاسـم حسـني، جهانبخـش میرزاوند و احمد رضـا محمدزاده

 Rasoul_mirkhani@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بخش عمده مساحت ایران جزء مناطق خشك و نیمه خشك محسوب مي گردد. از ویژگي هاي این مناطق تبخیر 
زیاد و بارندگي اندک است که این امر در نهایت منجر به تجمع نمك هاي مختلف در خاک مي شود و از طرف دیگر 
منابع آب در این مناطق معموالً شور است و استفاده بهینه از این اراضي مبتال به نمك مستلزم مدیریت هاي خاص 
این مناطق است که از آن جمله استفاده از ارقام مقاوم به شوري و احتماالً باال بردن مقاومت یك رقم خاص از طریق 
اعمال شرایط تغذیه اي حاکم بر آن مي باشد. تحقیقات نشان داده است که که براي افزایش عملکرد گندم در شرایط 
شور باید غلظت عناصر غذایي خاک را افزایش داد، شرایط مطلوب در زمان جوانه زدن و پنجه زدن را در ناحیه ریشه 
فراهم کرد و تراکم ساقه هاي اصلي را توسط افزایش بذر در واحد سطح افزایش داد. با توجه به اینکه مقادیر سدیم 
و نسبت سدیم به کلسیم در جذب و تجمع پتاسیم در گیاه مؤثر است، لذا افزایش جذب پتاسیم، یا به بیان دیگر 

کاهش جذب سدیم، باعث افزایش مقاومت گیاه در محیط هاي شور مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
افزایش  باعث  از آن  بیشتر  تا 25 درصد  توصیه کودي  نیتروژنه معادل  بطور کلي در شرایط شور مصرف کود 
مقاومت به شوري و 25 درصد افزایش عملکرد گندم می شود. در شرایط شور بیشتر از 10 دسي زیمنس بر متر و 
غلظت پتاسیم قابل جذب کمتر از 230 میلي گرم بر کیلوگرم مصرف کود پتاسیمي تا دو برابر توصیه کودي موجب 
افزایش مقاومت به شوری گندم می شود ولی در شرایط شوری کمتر از 10 دسي زیمنس بر متر و غلظت پتاسیم قابل 

جذب زیاد خاک مصرف کود پتاسیمي به میزان توصیه کودي توصیه می شود.
در شرایط شور با اقلیم سرد، گندم ارقام الوند و بك کراس شاهي و در اقلیم گرم با شرایط شور، گندم رقم کویر 
)سرخ تخم( و در شرایط نسبتاً شور، گندم رقم روشن توصیه می شود. برای ارقام نسبتا مقاوم به شوری مانند رقم های 
قدس و مهدوی، کاربرد کود پتاسیم به میزان چهار برابر توصیه کودی برای افزایش عملکرد و مقاومت به شوری 

توصیه می شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از آن باعث  نتایج آزمایش نشان داد بطور کلي مصرف کود نیتروژنه معادل توصیه کودي تا 25 درصد بیشتر 
افزایش مقاومت به شوري گندم شده است و عملکرد دانه را 25 درصد افزایش داده است. مصرف کود پتاسیمي در 
شرایط شور، تا دو برابر توصیه کودي، زمانیکه پتاسیم قابل جذب خاک در حد متوسط )کمتر از 230 میلي گرم بر 
کیلوگرم( و شوري خاک زیاد است )بیشتر از 10 دسي زیمنس برمتر( باعث افزایش مقاومت به شوري گندم شده 
است. وقتي که پتاسیم قابل جذب خاک زیاد و شوري خاک متوسط )کمتر از 10 دسي زیمنس برمتر( بود، مصرف 

کود پتاسیمي به میزان توصیه کودي سبب افزایش مقاومت به شوري گندم  شد.
با چهار برابر نمودن میزان مصرف کود پتاسیمي، ارقام قدس و مهدوي، که مقاومت متوسطي نسبت به شوري 
خاک دارند، مي توانند در مقابل شوري مقاوم تر شده و عملکرد دانه را 45-40 درصد نسبت به تیمار توصیه کودی 

پتاسیم افزایش دهد و عملکرد دانه آنها از عملکرد دانه روشن و کویر، بسیار فراتر رود. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: رابطه بین وضعیت تغذیه اي و عملکرد در باغ های لیموترش میناب و رودان 

یافته منتج از پروژه شماره: 2-122-150000-00-0000-81001              مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: یعقوب حسینی                                                                رتبه علمی: استادیارپژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مقدار میانگین عملکرد در هکتار لیموترش در باغ های کشور، در مقایسه با میانگین جهانی، فاصله قابل مالحظه ای 
دارد. بدیهی است تحت شرایط کاماًل مساعد مقدار تولید این گیاه، مانند هر گیاه دیگر، می تواند در حد پتانسیل 
مدیریت،  محیطی،  )شرایط  تولید  در  مؤثر  عوامل  اندازه  هر  بنابراین  باشد.  آن  به  نزدیك  حدی  در  یا  و  ژنتیکی 
نهاده ها و...( مطلوب تر باشند، عملکرد لیموترش هم به پتانسیل ژنتیکی خود نزدیك تر می گردد. با توجه به وضعیت 
از عناصر غذایی و  یا بیش بود برخی  باغ ها و همچنین آهکی بودن و pH باالی آنها، کمبود و  حاصل خیزی خاک 
به عبارت دیگر تغذیه نامتعادل می تواند یکی از این عوامل باشد. به منظور ارزیابي وضعیت تغذیه اي باغات لیموترش 
و ایجاد بانك اطالعات تغذیه اي، پروژه ای به مدت دو سال در باغات میناب ؤ روادان و هشتبندي انجام شد و برخی 

از عواملی که در پایین بودن عملکرد نقش داشتند، مشخص گردید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج تجزیه خاک باغات مورد بررسی توصیه می شود باغدار قبل از احداث باغ حتما از خاک محل احداث 
باغ نمونه برداری نماید و در صورتی که مقدار رس خاک باال باشد مکان مورد نظر ارجحیت کمتری برای احداث باغ 
از نظر بافت خاک سبك تر باشند بهتر است و توصیه  باغات لیموترش هرچه  لیموترش دارد. به عبارت دیگر بستر 
می شود حداقل در جاهایی که خاک دارای درصد رس باالیی است بستر و چاله ای که قرار است نهال در آن کاشته 
شود با شن و ماسه اصالح گردد. همچنین مکان در نظر گرفته شده برای باغ لیموترش باید دارای کمترین غلظت یون 
کلر و بور در خاک باشد. تجزیه برگ باغ های لیموترش نیز نشان داد که این باغ ها از تعادل تغذیه ای مطلوبی برخوردار 
نیستند؛ درحالی که بسیاری از این باغ ها از کمبود عناصر کم مصرف همچون منگنز و آهن رنج می برند برخی از عناصر 
دیگر مانند بور، کلر و حتی مس از نظر نیاز باغ ها به آنها در اولویت آخر هستند و حتی در بسیاری از باغ ها زیادی 
و به-نوعی سمّیت آنها وجود دارد؛ بنابراین کاربرد منگنز و آهن در این باغات توصیه اکید می شود. بر اساس تجزیه 
آب مورد استفاده در باغات، غلظت باالي بور آب آبیاري یك مسئله جدي براي درختان لیموترش در هرمزگان است 
و بایستی بدنبال راهکارهایی برای کاهش اثرات زیان آور این عنصر بود. توصیه می شود برای تعدیل اثرات زیان بار بور 
در آب آبیاری از کودهای آلی با شوری کم، کودهای حاوی عناصر غذایی مناسب همچون روی، کلسیم و نیتروژن 
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استفاده شود و با با کارشناسان و محققان جهاد کشاورزی نیز مشورت شود.
در مجموع می توان گفت که کاربرد عناصر کم مصرف منگنز و آهن باید در اولویت قرار گیرد. همچنین باید بستر 
کاشت لیموترش از میان خاک های سبك انتخاب گردد و یا موادی مانند مواد آلی به خاک اضافه شوند تا بستر کاشت 
تعدیل شود. همچنین راهکارهای کاهش جذب بور و کلر همچون استفاده از عناصر غذایی مناسب مانند کودهای 

حاوی روی، نیتروژن از نوع فرم نیتراتی، کلسیم و اعمال برخه آبشویی نیز مدنظر قرار گیرد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تا جایی که امکان داشت، با توجه به نتایج این پروژه، توصیه های الزم به بهره برداران صورت گرفت و بسیاری از 
آنها از این توصیه ها در باغات خود استفاده کردند و نتایج قابل قبولی گرفتند )حدود 15 تا 30 درصد افزایش عملکرد 

با توجه به مدیریتی که باغدار داشت(.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: تعیین مقدار بهینه آب آبیاری برای محصول یونجه در شهرکرد 

یافته منتج از پروژه شماره: 2-108-150000-00-0000-78096            مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: بیژن حقیقتی                                                                  رتبه علمی: استادیار پژوهش

 bhaghighati@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمبود آب یکي از عوامل محدود کننده اصلي توسعه فعالیت هاي اقتصادي دردهه هاي آینده به شمارمی رود، 
بنابراین حفاظت از منابع آبی و اعمال مدریت صحیح در بهره برداری از منابع فوق بخصوص در بخش کشاورزی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و الزم است در الگوي مصرف آب در بخش کشاورزي تجدید نظر و از تلفات آب کاسته 
شود. یونجه گیاهی چند ساله بوده و یکي از مهمترین و با ارزش ترین گیاهان علوفه اي می باشد زیرا دارای مقدار 
زیادی پروتئین، ویتامین های مختلف، انرژی و قابلیت هضم پذیری باال است. در استان چهارمحال و بختیاری سالیانه 
سطحی معادل 18 هزار هکتار به کشت محصول یونجه اختصاص می یابد. تأمین آب مورد نیاز گیاه، از عوامل مؤثر در 
افزایش عملکرد کمی و کیفی این محصول می باشد. بنابراین با توجه به محدودیت آب، مطالعه و تعیین روش آبیاری، 
چگونگی اعمال مدیریت کم-آبیاری برای افزایش کارایی مصرف آب در جهت استفاده صحیح از منابع آب موجود و 

به منظور افزایش عملکرد کمی و کیفی این محصول ضروری است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای استفاده بهینه از آب در زراعت یونجه در مناطقی که میزان تبخیر باال نباشد، از سیستم هاي آبیاري تحت 
فشار استفاده گردد و در مناطق معتدل )از نظر اقلیمی مشابه شهرکرد( عمق آب آبیاري در طراحی سیستم ها آبیاری 
بارانی طوري در نظر گرفته شود که میزان آب آبیاري فصل رشد بیشتر از 9699 متر مکعب در هکتار )بدون احتساب 

راندمان آبیاري( نباشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
حداکثر مقادیر میانگین سه ساله عملکرد علوفه تر و خشك به ترتیب به میزان 56/84 و 15/84 تن در هکتار 
با میزان آب مصرفی 9699 متر مکعب در هکتار بدست آمد. حداکثر کارآیی مصرف آب به میزان 1/63 کیلوگرم در 
متر مکعب از تیمار آبیاری کامل حاصل شد. نتایج نشان داد که تنش آبی باعث کاهش عملکرد علوفه تر و خشك 
شد، ولی با اعمال تنش آبی کارآیی مصرف آب تغییر قابل مالحظه ایی ندارد. بنابراین در محل هایی که با محدودیت 
مصرف آب مواجه هستند می توان با اعمال مدیریت کم آبیاري عملکرد کمتر ولی با کارآیی مصرف آب باال و اقتصادي 
برداشت نمود. نتایج این تحقیق با نتایج طرح تحقیقاتی که به صورت آبیاري سطحی در ایستگاه چهار تخته شهرکرد 
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اجرا شد مقایسه گردید، و مشخص گردید که در این تحقیق براي حصول حداکثر تولید در میزان آب مصرفی 30 
درصد صرفه جویی شده است. بنابراین استفاده از روش آبیاری بارانی می تواند راهکاری مناسب و قابل توصیه برای 
کشاورزان منطقه و مقابله با معضل بحران آب و درنتیجه نیل به یك کشاورزی پایدار در مناطق خشك و نیمه خشك 

برای تولید محصول یونجه محسوب شود.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: دور آبیاري مناسب برای بهبود عملکرد و راندمان مصرف آب یونجه در اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره:. 2-103-150000-00-0000-78073        مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول:  محسن دهقانی                                                            رتبه علمی: مربی پژوهش

 mdehqani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري  مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
محدودیت منابع آب از نظر کمي و کیفي ایجاب مي نماید که برنامه ریزی خاصي تحت عنوان استفاده بهینه از 
واحد آب مصرفي انجام شود. این برنامه ریزي مي تواند در قالب دور مناسب آبیاري باشد. کشاورزان در این مناطق با 
مشکالت ناشی از عدم آگاهی در زمینه چگونگی استفاده صحیح مدیریت مناسب از آب برای کشت یونجه به عنوان 
مهمترین گیاه برای تامین غذایی دام مواجه هستند. نتایج این تحقیق که نشان داد که آبیاري با دور آبیاری معادل 
50 درصد تخلیه مجاز رطوبتی، که بر اساس تعداد روز در هر منطقه و هر ماه متفاوت است ضمن استفاده بهینه از 

آب مصرفی مقدار عملکرد یونجه نیز افزایش می یابد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به محدودیت منابع آب در مناطق خشك و نیمه خشك و کشت یونجه در این مناطق، انتخاب صحیح 
زمان آبیاري براي استفاده حداکثر از واحد حجم آب، مهم به نظر مي رسد. با توجه به نتایج این تحقیق باید دور 
آبیاري را چنان تنظیم کرد که بتوان پس از 50 درصد تخلیه رطوبتی از منطقه ریشه اقدام به آبیاری نمود. در شرایط 
مشابه اصفهان دور آبیاري سطحی برای یونجه معادل 7 تا 10 روز در طول دوره رشدو بسته به ماه سال می تواند 

دور مناسبي باشد.

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 یونجه دست یافت. کاربرد 
آبیاری سطحی با دورهای آبیاری معادل 50 درصد تخلیه مجاز رطوبت می تواند باعث افزایش عملکرد و کارایی 
مصرف آب آبیاری گردد. به این ترتیب گیاه برای جذب آب و مواد غذایی انرژی کمتری از دست داده و عملکرد 
و اجزای عملکرد نسبت به شرایط مشابه با دورهای آبیاری مرسوم بیشتر می گردد. نتایج نشان داد که مقدار آب 
مصرفي در تیمار آبیاري پس از 50 درصد تخلیه مجاز رطوبت با میانگین 12917/5 متر مکعب در هکتار بیشترین 
مقدار و میانگین عملکرد علوفه تر و خشك نیز در این تیمار به ترتیب با 55/945 و 15/415 تن در هکتار بیشترین 
مقدار بوده است. همچنین این تیمار بیشترین میانگین کارآیي مصرف آب به میزان 5/8 کیلوگرم علوفه تر بر مترمکعب 

آب مصرفي را داشته است.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: کاربرد کود دامی بمنظور کاهش آب مصرفی ذرت دانه ای در شهرستان های کوهدشت و خرم آباد

یافته منتج از پروژه شماره: 2-119-150000-00-0000-79030           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: یحیی پرویزی                                                                 رتبه علمی: استادیار پژوهش

;yparvizi1360@gmail.com آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ذرت گیاهي است که براي تولید هر گرم ماده خشك نیاز به 0/6 لیتر آب دارد. براي تولید 100 درصد عملکرد 
در کوهدشت و خرم آباد به ترتیب 9790 و 8520 متر مکعب آب در سال نیاز است. کاربرد کود دامي در خاک باعث 
پوک شدن خاک، افزایش ظرفیت نگهداري رطوبت خاک و بهبود دانه بندي خاک و ویژگي هاي فیزیکي آن مي 
شود، ضمن اینکه با افزایش قدرت حاصلخیزي خاک رشد محصول زیاد و در نتیجه کارآیي مصرف آب ارتقاء می یابد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1(  استفاده از کود حیواني پوسیده )مخلوط کود گاو و گوسفند که شایع ترین کود دامي منطقه است( به میزان 

متوسط 20 تا 40 تن در هکتار قبل از کاشت بذر )ترجیحا در زمان آماده سازی بستر بذر و خاک ورزی اولیه(
2(  تنظیم زمان آبیاري یا دور آبیاری بر اساس 6-8 روز یکبار بر اساس نظام مالکیت آب و زمان موجود

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1(  نتایج اندازه گیري ها نشان مي دهد که کاربرد کود دامي تاثیر معني داري بر درصد پروتئین دانه دارد. دلیل 
این امر تاثیر کود دامي در خصوصیات شیمیایي خاک و در نهایت تغذیه گیاه از جمله تاثیر در جذب ازت و فسفر 
مي باشد البته کاربرد سطوح باالی کود دامي به میزان 60 تن در هکتار به شکل معني داري باعث کاهش درصد 

پروتئین دانه می شود. 
2(  کاربرد کود دامي باعث افزایش وزن هزار دانه می شود. کاربرد کود دامي پوسیده بر درصد چوب بالل معني دار است.

3(  کاربرد کود دامي باعث افزایش کارآیي مصرف آب می شود.
4(  تاثیر کاربرد کود دامي در افزایش وزن ماده خشك اندام هوایي نیز در معني دار خواهد بود به نحوي که کاربرد 

20 تن در هکتار کود دامي پوسیده این شاخص را به میزان 22 درصد ترقي خواهد داد. 
5( تاثیر کاربرد کود دامي پوسیده در کاهش میانگین آب مصرفي در هر سطح و مقدار آب آبیاري مصرفی مشاهده 
خواهد شد. به طوري که کاهش 400 تا 500 متر مکعب در هکتار آب آبیاري مصرفی با کاربرد 40 تن کود دامی 

بدون کاهش در عملکرد قابل تحقق است. 
6( کاربرد کود دامي مانع تخلیه رطوبت خاک به میزان 20 تا 25 درصد آب قابل استفاده از طریق افزایش ظرفیت 

نگهداري رطوبت در خاک خواهد شد. این امر منجر به کاهش آب آبیاري مورد نیاز خواهد شد. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مدیریت صحیح آبیاری نواری بمنظور کاهش تلفات آب و افزایش راندمان آبیاری

یافته منتج از پروژه شماره: 2-119-150000-00-0000-79028           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: یحیی پرویزی                                                                 رتبه علمی: استادیارپژوهش 

yparvizi1360@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شرایط نیمه خشك کشور، کمبود بارندگي و توزیع نامناسب زماني آن و همچنین خشکسالي هاي پي-در پي، 
شرایط ناپایداري را در تامین منابع آب و تولید در بخش کشاورزي ایجاد نموده است. بنابراین، ضرورت دارد با بهبود 
مدیریت آبیاري، حداکثر استفاده از منابع آب محدود موجود را به عمل آورد. در این راستا جهت برنامه ریزي مدیریت 
آبیاری، کارائي سامانه هاي آبیاري سطحی و بطور ویژه آبیاری نواری در استان لرستان مورد ارزیابي قرار گرفت. در 
این مطالعه به منظور مهمترین عوامل هدررفت آب در مزرعه، عملکرد مدیریت فعلي سامانه آبیاري نواري در استان 
لرستان در مزارع گندم، چغندر، لوبیا و یونجه که کشت هاي غالب در استان مي باشد، در 16 مزرعه آزمایشی مورد 

بررسي و شناسائي قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
انتخاب ابعاد متناسب برای نوار یا کرت از نظر طول و عرض کرت. این ابعاد باید متناسب با دبی جریان   )1
ورودی به نوار یا کرت و نیز شیب کرت انتخاب شود. ابعاد متناسب کمك خواهد کرد که یکنواختی آبیاری بیشتر 

شود و نیز تلفات آب از مجاری فرونشست عمقی و پایاب به حداقل برسد.
در صورتی که کنترل ابعاد نوار و البته شیب نوار یا کرت برای بهره بردار مقدور نیست، باید دبی جریان را   )2
طوری تنظیم کند که ضمن جلوگیری از تلفات خاک ناشی از فرسایش خاک، تفاوت منحنی پیشروی و پسروی آب 
یا به عبارت بهتر زمان ماندگاری آب در هر نقطه، در کلیه نقاط نوار نسبتا یکسان باشد. این پدیده کمك خواهد کرد 

که کفایت ابیاری برای کلیه نقاط یکسان و بهینه شده و راندمان کاربرد آبیاری حداکثر شود.
نتایج این پژوهش نشان داد مهمترین مبادی تلفات آب در آبیاری نواری یا کرتی در استان لرستان در کلیه   )3
مزارع آزمایشی تلفات ناشی از فرونشست عمقی آب در نیمه ابتدائی نوار و خارج شدن آب از دسترس ریشه در عمق 
توسعه ریشه بود. این در حالی است که در قسمتهای انتهائی کرتها آبیاری به کفایت انجام نشده بود. در 70 درصد 

نوارها حداقل یك چهارم آب مصرفي با نفوذ عمقي از دسترس ریشه خارج مي شد.
براي اجتناب از این امر، بهتر است با مالحظه خصوصیات خاک و هندسه زمین و نوع کشت، ضمن انتخاب   )4
ابعاد مناسب نوار، دبي آب ورودي متناسبي را اعمال نمود. همچنین با زمان بندي درست، زماني آبیاري صورت گیرد 

که مقدار این تلفات به حداقل برسد.
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اگر مقدار کمبود رطوبت خاک در زمان آبیاری خیلي بیشتر یا خیلي کمتر از کمبود رطوبت مجاز در این   )5
زمان باشد، مقدار این تلفات نیز افزایش مي یابد. در مزارعی که این مقدار خیلی کمتر از کمبود رطوبت مجاز در زمان 

ابیاری باشد، مقدار 80 آب آبیاری از این مسیر به هدر می رفت.
هر عاملي که به یکنواختي توزیع آب در مزرعه کمك کند، در صورت متناسب بودن زمان آبیاري باعث   )6

کاهش تلفات آب از طریق نفوذ عمقي آب نیز خواهد شد.
با افزایش شیب نوار و یا با افزایش دبي ورودی یا کم بودن کمبود رطوبت خاک در زمان آبیاری میزان تلفات   )7

آب پایاب به شدت تقلیل می یافت.
می توان با طراحي صحیح سیستم موجود ابیاری سطحی از طریق اصالح و کنترل ویژگي هاي هندسي مزارع   )8
)از قبیل ابعاد نوارها و یا حتی شیب زمین( و همچنین کنترل زمان آبیاری، تنظیم رطوبت خاک در زمان آبیاری، 
تنظیم دبی آب ورودی به مزرعه، و بدون نیاز به سرمایه گزاری سنگین برای سیستم ابیاری تحت فشار، راندمان آبیاری 

سطحی را به بیش از 75 درصد رساند.
در مجموع بهره بردار بر اساس نظام مالکیت آب و زمین باید یکی از گزینه های انتخاب ابعاد مناسب برای   )9
کرت یا نوار آبیاری و یا تنظیم دبی ورودی آب به نوار را برای به حداکثر رساندن کارائی و راندمان آبیاری همزمان با 

نیل به حداکثر محصول را اعمال نماید. 
در نهایت بهره بردار با اگاهی از ابزارهای مدیریت آبیاري )زمان، مدت، مقدار آبیاري و انتخاب ابعاد مناسب   )10

نوار( و کنترل آنها می تواند با حداقل هزینه به باالترین راندمان آبیاری و بهترین عملکرد محصول دست یابد

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در مزارع انتخابی در این طرح در 82 درصد موارد کم آبیاري صورت گرفته است به نحوي که در 25 درصد موارد 
تنها نیمي از کمبود رطوبت خاک در ناحیه ریشه و در طول نوار با آبیاري جبران شده است. در مزارع لوبیا با تنش 
کم آبي مواجه نبوده و کم آبیاري نیز در آن ها صورت نپذیرفته است. ولي بقیه زراعتها با تنش کم آبي مواجه بوده 
است. در مزارع گندم در 80 درصد موارد آبیاري تنشي صورت گرفته است. این در حالي است که بیشتر این مزارع 
در مراحل حساس به کمبود آب یعني مرحله گلدهي و خمیري شدن بودند. همچنین مزارع چغندرقند و یونجه نیز 
با روند مشابهي و با شدت بیشتري با تنش کم آبي مواجه بوده اند، ولي در همه مزارع لوبیا روند عکس وجود داشته 
است. این امر مي تواند باعث افزایش بازده کاربرد آب در مزارع گندم، چغندر و یونجه و کاهش این شاخص در مزارع 

لوبیا شود.
توصیه ها

از سیستم نواري در آبیاري چغندرقند کارائي خوبي داشته و بسته به نوع خاک و انتخاب ابعاد مناسب بر   )1
اساس طراحي سیستم مي توان نقاط ضعف سیستم را براي محصول چغندر قند برطرف نمود. 

2(  آبیاري لوبیا همواره پیش از موعد و بدون در نظر گرفتن وضعیت رطوبتي خاک صورت مي-گیرد. پیشنهاد 
مي شود در آبیاري لوبیا عمق آبیاري را کمتر در نظر گرفت.

راه عملي در بهبود شاخص هاي بازدهي، تنظیم متقابل مقدار جریان ورودي، طول نوار، فاصله مکاني و زماني   )3
قطع آب از ابتداي نوار و آبیاري و رطوبت خاک قبل از آبیاري است.

در مناطق سردسیري نظیر چغلوندي و الشتر از دور آبیاري کمتر و عمق کمتر آب آبیاري استفاده و در   )4
مناطق گرمتر و یا نقاطي که شیب کمتري دارند، از دور آبیاري و عمق آب مصرفي بیشتر در مدیریت آبیاري اعمال شود.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مصرف پتاسیم و روی برای افزایش عملکرد و افزایش مقاومت نسبی لیموشیرین به مسمومیت بور

یافته منتج از پروژه شماره: 2-113-150000-00-0000-80001           مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: حمید رستگار                                                                 رتبه علمی: مربی پژوهش

مجری: محمد سعید تدین   
m.tadayon@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در مناطق خشك و نیمه خشك که آب آبیاری دارای مقادیر زیاد بور هستند، سمیت آن مورد توجه می-باشد. 
غلظت بحرانی بور در آب آبیاری برای گیاهان حساس و مقاوم از 1 تا 10 میلی گرم در لیتر متغیر است. بر خالف 
عالیم کمبود بور که روی برگهای جوان ظاهر می شود، عالیم مسمومیت این عنصر به طور مشخص روی برگهای 
مسن دیده می شود. در مرکبات عالیم مسمومیت بور شامل زرد شدن حاشیه برگ و فاصله بین رگبرگها در برگهای 
مسن و خشك شدن سرشاخه ها و حاشیه برگها می باشد. برگهای و شاخه های جوان ممکن است تا چندین ماه 
عالیم مسمومیت را نشان ندهند و سپس این عالیم در آنها ظاهر گردد. در بسیاری از مناطق جنوبی کشور از جمله 
شهرستان های مرکبات خیز جهرم و جیرفت زیادی بور در آب آبیاری تا حد مسمومیت عامل محدود کننده افزایش 
عملکرد مرکبات به ویژه لیموشیرین بوده و افزون بر آن درختان مرکبات با کمبود شدید پتاسیم و عناصر کم مصرف 
از جمله آهن، روی و منگنز مواجه هستند. زیادي بور در آبهاي آبیاري منطقه، چه در آب رودخانه قره آغاج )منطقه 
خفر( و چه در آبهاي استخراجي از چاه هاي دشت جهرم مسئله ساز مي باشد. برای مقابله با سمیت بور، راههای 
متفاوتی مانند آبشوئی، مصرف بعضی از عناصر غذایی ضروری از جمله نیتروژن، پتاسیم و روی جهت جلوگیری از 

اثرات مسمومیت بور در درختان مرکبات و افزایش مقاومت به تنش ناشی از مسمومیت آن وجود دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاربرد خاکی سولفات روی به میزان 300 گرم به ازاء هر درخت 16 ساله و نیز محلول پاشی 2 در هزار آن در 
مراحل اوایل رشد رویشی در بهار و نیز کاربرد سولفات پتاسیم به میزان 900 گرم از طریق کودآبیاری در این زمان 
موجب افزایش مقاومت درختان لیموشیرین به مسمومیت بور می گردد. پایین ترین تأثیر مسمومیت بور و غلظت 
آن در نمونه های برگی مربوط به کاربرد این تیمارها نسبت به تیمار شاهد بود. باالترین عملکرد درختان لیموشیرین 
در تیمار کاربرد 900 گرم سولفات پتاسیم از طریق سیستم کود آبیاری و محلول پاشی سولفات روی 2 در هزار با 

عملکرد 83642 کیلوگرم در هکتار بدست آمد.



216

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با اضافه کردن سولفات پتاسیم از طریق کودآبیاری به خاک در لیموشیرین میزان غلظت بور برگ به میزان 56 
درصد کاهش یافته و اثرات مسمومیت آن در درختان به شدت کاهش می یابد و کاربرد سولفات پتاسیم به میزان 
1/5 برابر توصیه شده در باغ های مرکبات توصیه می گردد. اثر کاربرد همزمان پتاسیم و عناصر کم مصرف به ویژه 
روی در محیط ریزوسفر ریشه و نیز محلول پاشی موجب کاهش معنی دار غلظت بور در برگ به میزان 68 درصد 
شد و اثر مسمومیت بور بر روی درخت و میوه را کاهش داد. به طور مشخص نتایج حاصل از کاربرد سولفات روی و 
پتاسیم بر عملکرد و کیفیت پرتقال موجب افزایش میوه بندی به میزان 28 درصد و عملکرد میوه به میزان 19 درصد 

شد و کیفیت میوه از جمله ترک خوردگی میوه به میزان 21 درصد کاهش نشان داد..

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

عالئم مسموميت بور در مريستم انتهايی، برگ و ميوه مركبات
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: استفاده از عناصر کم مصرف در پنبه رقم بختگان در جنوب کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 5-113-150000-01-0000-781630         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حسن حقیقت نیا                                                            رتبه علمی: استادیار پژوهش

hasanhaghighatnia@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پنبه از مهم ترین گیاهان لیفی بوده که عالوه بر مصرف الیاف آن در صنایع نساجی، در بسیاری صنایع دیگر مانند 
روغن کشی و دامپروری نیز کاربرد دارد. بعالوه، بدلیل اشتغال زایی باالی آن در مناطق تحت تولید، از اهمیت ویژه و 
بسزایی برخوردار است. با توجه به افت زیاد سطح زیر کشت در دو دهه گذشته و قرار گرفتن این محصول در لیست 
برنامه اقتصاد مقاومتی دولت از سال 94، خوشبختانه روند سطح زیر کشت رو به افزایش است. استان فارس یکي از 
نقاط پنبه خیز مهم در سطح کشور و داراب نیمي از سطح زیر کشت استان فارس را به خود اختصاص داده است. 
یکی از موارد مهم به زراعي توجه به مسائل تغذیه-اي این گیاه مي باشد. با توجه به عدم آگاهی کافی کشاورزان 
پنبه کار در زمینه مدیریت تغذیه پنبه و صرفاً توجه به عناصر نیتروژن و فسفر، آن هم به شکل ناصحیح، الزم  است 
تا مدیریت صحیح تغذیه مورد توجه قرار گیرد. کمبود عناصر کم مصرف بویژه آهن و روي نه تنها در ایران بلکه در 
بسیاري از کشورهاي جهان گزارش گردیده است. ضمن اینکه شرایط حاکم بر خاک هاي ایران از جمله باال بودن 
pH، فراواني کربنات کلسیم خاک و نیز مصرف بي رویه فسفر مشکالت مضاعفي را در رابطه با جذب این عناصر کم 

مصرف، بوجود آورده است. این یافته، اطالعاتي را در زمینه میزان مورد نیاز، روش و زمان مصرف عناصر کم مصرف 
در اختیار زارعین پنبه کار قرار داده و در جهت تغییر الگوي مصرف کود مؤثر خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بطور کلی مصرف 17 کیلوگرم کالت آهن، 20 کیلوگرم سولفات روی، 20 کیلوگرم سولفات منگنز و 15 کیلوگرم 
سولفات مس بصورت خاکی قبل از کشت در صورتی که غلظت این عناصر در خاک زیر حد بحرانی برای آهن به 

میزان 10، روی 2، منگنز 9 و مس 0/5 میلی گرم بر کیلوگرم باشد، توصیه می گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه در دهه گذشته سطح زیر کشت پنبه افت شدیدی کرده است و از طرفی مصرف این عناصر می 
تواند حداقل 20% بر افزایش عملکرد کمی و به میزان بیشتری بر کیفیت الیاف تولیدی موثر باشد، لذا در صورت 
استفاده از این توصیه ها درآمد پنبه کاران افزایش و بالطبع خودبخود سطح زیر کشت و اشتغال زایی را افزایش 

خواهد داد. همچنین سبب اصالح الگوی مصرف کود در زراعت پنبه خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: بهترین مدیریت آبیاري گل سرخ 

یافته منتج از پروژه شماره:. 7804- )7801( – 26- 103                    مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  محسن دهقانی                                                            رتبه علمی: مربی پژوهش

 mdehqani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري  مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
محدودیت منابع آب از نظر کمي و کیفي ایجاب مي نماید که برنامه ریزی خاصي تحت عنوان استفاده بهینه از 
واحد آب مصرفي انجام پذیرد که این برنامه ریزي مي تواند در قالب انتخاب سیستم مناسب آبیاري باشد. کشاورزان 
شهرستان های کاشان و نطنز با مشکالت ناشی از عدم آگاهی در زمینه چگونگی استفاده صحیح مدیریت مناسب 
از آب برای توسعه و کشت گل سرخ به عنوان یکی از مهمترین گیاهان بومی و اقتصادی مواجه هستند. نتایج این 
تحقیق نشان می دهد که آبیاري با سیستم قطره ای نسبت به آبیاری سطحی ضمن صرفه جویی در مصرف آب باعث 

افزایش عملکرد نیز شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به محدودیت منابع آب در مناطق خشك و نیمه خشك و کشت گل سرخ در شهرستان های کاشان و 
نطنز، انتخاب صحیح سیستم آبیاري براي استفاده حداکثر از واحد حجم آب، مهم و ضروری به نظر مي رسد. میزان 
آب مصرفي در روش آبیاری قطره ای برای آبیاری گل سرخ حدود 3700 متر مکعب در هکتار با دور آبیاری 5 روز از 
اواخر فروردین تا 3 روز در زمان گلدهی و سپس افزایش دور آبیاری تا 7 روز تا آبان ماه در نظر گرفته می شود. حجم 
آب مصرفی در روش سطحي حدود8000 متر مکعب در هکتار با 7 الی 10 نوبت آبیاری می باشد. به این ترتیب در 

روش آبیاری قطره ای نسبت به روش سطحی تقریبا 54 درصد در مصرف آب آبیاری صرفه جویی می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج این تحقیق باید روش آبیاري را قطره ای اجرا کرد تا ضمن تولید و عملکرد باالتر، در مقدار آب 
هم صرفه جویی نمود. با بکارگیری نتایج این تحقیق در عرصه های کشاورزی می توان به عملکرد قابل قبول گل سرخ 
دست یافت. کاربرد آبیاری قطره ای نسبت به آبیاری سطحی می تواند باعث افزایش عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری 
گردد. همچنین با کاربرد آبیاری قطره ای ارتفاع درختچه ها 20 درصد بیشتر از روش سطحی گردیده و مقدار اسانس 

بدست آمده در روش آبیاري قطره اي تا دو برابر روش سطحی بر حسب میلي گرم درصد گرم گالب بدست می آید.
کارآیي مصرف آب )کیلو گرم گل سرخ بازاء یك متر مکعب آب مصرفي( در روش آبیاري قطره اي نیز تا 4 برابر 
نسبت به روش آبیاری سطحی قابل افزایش است. می توان با ترویج و کاشت این ارقام در شرایط اقلیمی مشابه، ضمن 

تولید قابل قبول این محصول از منابع محدود آب و خاک نیز بیشترین بهره را به دست آورد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: استفاده از اوره با پوشش گوگردی و سایر کودهای نیتروژنه در کشت پیاز در استان زنجان 

یافته منتج از پروژه شماره: 2-111-150000-00-0000-78057              مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول : مجیدنجفی                                                                      رتبه علمی: محقق

مجري: احمد گلچین 
majidnajafi34@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
می شود.  تلقی  مهم  اقتصادي  لحاظ  از  زیاد  عملکرد  علت  به  که  است  ارزشی  با  بسیار  سبزیجات  از  یکی  پیاز 
خصوصیات پیاز شامل اندازه، شکل ظاهري سوخ، درصد تك سر بودن، حساسیت به جوانه زنی و خاصیت انباري، 
فاکتورهایی هستند که تحت تأثیر میزان و نوع عناصر غذایی، شرایط آب و هوایی، آفات و مدیریت هاي زراعی قرار 
می گیرند. در این میان نقش عناصر غذایی بر کیفیت پیاز بخصوص از نظر تجمع نیترات و ارزش غذایی سوخ آن 
بسیار مهم می باشد. یکی از معضالت مهمی که کشاورزان با آن روبرو هستند چگونگی مصرف کودهاي شیمیایی، 
نوع و میزان کود مصرفی و بخصوص کودهاي نیتروژنه می باشد. مصرف بیش از حد کودهاي نیتروژنه عالوه بر اتالف 
سرمایه باعث مشکالت تغذیه اي در مورد سایر عناصر غذایی در گیاه می شود و گیاه را مستعد حمله آفات و بیماری ها 
می کند. از سوي دیگر به خاطر متحرک بودن نیتروژن در خاک در اثر آبشویی به آب هاي زیرزمینی وارد شده و 
خطرات زیست محیطی فراوانی را به وجود می آورد. با توجه به متفاوت بودن نیازهاي نیتروژنی گیاهان و الگوي رشد 
آنها ضروري است که مفید بودن کود اوره با پوشش گوگردي تولید داخل کشور در مقایسه با سایر منابع کود نیتروژن 
بر روي گیاهان مختلف خصوصاً آنهایی که نیاز فراوان و پیوسته به نیتروژن دارند مورد بررسی قرار گیرد. اگر چه در 
مورد تأثیر این کود بر روي بعضی از گیاهان زراعی مورد توجه قرار گرفته است ولی در مورد تأثیر آن بر پیاز در این 

استان تحقیقی صورت نگرفته است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور رسیدن به بیشترین عملکرد و کیفیت سوخ پیاز در استان زنجان کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار اوره با 

پوشش گوگردی تماما در زمان کاشت و به صورت نواری توصیه می شود.
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با عنایت به اینکه میانگین عملکرد سوخ پیاز در استان زنجان 35 تن می باشد، در کاربرد 200 کیلوگرم اوره با 
پوشش گوگردی میزان عملکرد به 59 تن به دست آمد که نتایج نشان داد با کاربرد این نوع کود عملکرد سوخ پیاز 

تا 30 درصد افزایش پیدا کرده است.
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موسسه تحقیقات برنج کشور   
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات برنج کشور 
عنوان: خاک ورزی حداقل، مناسبترین روش آماده سازی زمین جهت کشت کلزا در اراضی شالیزاری 

یافته منتج از پروژه شماره: 83002-0000-01-0000-13-012-2   مدت اجراي پروژه: 2 سال و 2 ماه
مجری مسئول: محمد ربیعی                                                           رتبه علمی: محقق

m.rabiee@areo.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
چگونگی شیوه خاک ورزی مناسب برای کشت کلزا همواره یکی از دغدغه های کشاورزان مناطق شمالی کشور 
می باشد. با توجه به آبگیر بودن و سنگین بودن بافت خاک، انجام شخم کامل در این اراضي، عالوه بر مصرف انرژی 
و هزینه های مرتبط با آن می تواند باعث تاخیر در کشت و یا گاهی از دست دادن فصل کشت و همچنین فشردگی 
خاک و تخریب ساختمان خاک گردد. از سوی دیگر کاهش خاک ورزی که از آن به عنوان کشاورزی حفاظتی نام برده 
می شود، یکی از راهکارهای رسیدن به کشاورزی پایدار می باشد. عملیات خاک ورزي حداقل، خطر فرسایش پذیري 
خاک را توسط آب در مقایسه با شخم کامل کاهش مي دهد که این باعث بهبود ساختمان و پایداري خاکدانه ها و 
حفظ رطوبت بیشتر خاک مي گردد. با توجه به اهمیت خاکورزی، انتخاب خاکورزی مناسب و مدیریت صحیح بقایای 

برنج می تواند بسیار حایز اهمیت باشد.

دستور العمل بکارگیری یافته در عرصه: 
بعداز برداشت برنج، بدون استفاده از هیچ گونه گاوآهن برگردان دار از روش خاکورزی حداقل که عبارت از به 
کارگیری یك بار روتیواتور با عمق کار 10-15 سانتی متر می باشد، مورد استفاده قرار گیرد. قبل از کاشت، مزرعه 
توسط علف کش ترفالن به میزان 2 لیتر در هکتار به طور یکنواخت سم پاشي و بالفاصله توسط دیسك سبك با 

خاک مخلوط گردد. براي تولید عملکرد مناسب، مقادیر کودي مورد نیاز به شرح زیر می باشد:
200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص  

70 کیلوگرم در هکتار فسفر خالص  
100 کیلوگرم در هکتار پتاس خالص   

به منظور استفاده بهینه از کود نیتروژن بهتر است آن را در سه مرحله به شرح زیر در اختیار گیاه قرار داد:  
  1- یك سوم کود نیتروژن همراه با کودهاي پایه فسفاته، پتاسه 2- یك سوم در شروع ساقه دهي 3- یك سوم 
در غنچه دهي کامل. جهت خروج آب اضافی از زمین با توجه به بافت خاک، وسعت مزرعه، شیب اراضی و شدت 
بارندگی زهکش هایي به عمق 40-30 سانتي متر و به عرض 40-35 سانتي متر احداث گردد. کاشت بذور کلزا رقم 

هایوال 401 در اواخر مهر و میزان بذر مصرفي بر حسب 6 کیلوگرم در هکتار محاسبه گردد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بررسي نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که کشت کلزاي پاییزه بعد از برداشت برنج در روش هاي 
مختلف خاک ورزي با موفقیت امکان پذیر است و روش خاک ورزي حداقل با میانگین عملکرد دانه 2032 کیلوگرم 
در هکتار چه در حالت خارج نمودن بقایا و یا باقي گذاشتن آن در مزرعه به دلیل مزایایي چون هزینه پایین، سهولت 
کار، تسریع در عملیات کاشت،کاهش مصرف انرژی و بهبود شرایط فیزیکي خاک به عنوان بهترین روش تهیه بستر 
بذر خصوصاً در اراضي شالیزاري با بافت سنگین تر استان گیالن قابل توصیه مي باشد. روش جمع نمودن بقایاي برنج 
از مزرعه علیرغم برتري نسبي آن از نظر عملکرد دانه نسبت به تیمار بودن بقایاي برنج در مزرعه به دلیل هزینه باالي 
جمع آوري بقایا و تأخیر در کاشت، قابل توصیه نمي باشد. نتایج به طور آشکار نشان داد که استفاده کشاورزان از 
روش حداقل خاک ورزی می تواند ضمن صرفه جویی در مصرف وقت و انرژی، افزایش عملکرد و سودآوری اقتصادی 

را نیز در بر داشته باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:                   

كشت كلزا با روش حداقل خاک ورزی پس از برداشت برنج در شاليزار
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات برنج کشور 
عنوان: ارزیابي عملکرد ارقام برنج تحت آبیاري باراني به روش کشت مستقیم با استفاده از خطي کار درخوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 79148-0000-00-201800-110-3           مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: عبدالعلی گیالنی                                                            رتبه علمی: استادیار پژوهش

gilani.abdolali@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
هرساله حدود 35 تا 50 هزار هکتار از اراضي استان خوزستان به کشت برنج اختصاص مي یابد. در آزمایش هاي 
انجام شده در سالهاي گذشته، امکان آبیاري باراني برنج به عنوان یکي از راهکارهاي صرفه-جویي در مصرف آب به 
اثبات رسیده است. لذا جهت دستیابي به ارقام سازگار به این شیوة آبیاري سه رقم برنج پرمحصول به همراه سه رقِم 
محلي در این طرح مورد بررسي قرار گرفت. این آزمایش بصورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي 
با سه تکرار طی دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزي شاوور اجرا گردید. عامل اصلي شامل آبیاري در سه سطح 
75، 100 و 125 درصد آب مورد نیاز گیاه و عامل فرعي شامل6 رقم برنج )LD183، گچساران5، گچساران7، عنبوري 

قرمز، چمپا 6 و چمپا 16( در نظر گرفته شد.

دستور العمل بکارگیری یافته در عرصه: 
قرمز،  عنبوري  گچساران5،  رقم  باراني  آبیاري  روش  با  متناسب  رقمها  بهترین  آزمایش  این  نتایج  به  توجه  با 
گچساران7 و چمپا16 مي باشد. بر اساس کارایي مصرف آب رژیم مناسب براي ارقام گچساران5،گچساران7 و چمپا16، 
رژیم 75 درصد نیاز آبیاري و براي رقم عنبوري قرمز رژیم 100 درصد نیاز آبیاري مي باشد. کاشت ارقام LD183 و 

چمپا 6 توصیه نمي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج تجزیه واریانس در هر سال نشان داد که از نظر عملکرد دا نه بین سطوح آبیاري و اثر متقابل آن با رقم تفاوت 
معني داري وجود ندارد. با در نظر گرفتن میانگین ها در سال اول، رقم عنبوري قرمز با متوسط 3018/3 و رقم چمپاي 
6 با متوسط 1655/1 کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را داشت. نتایج سال دوم نشان 
داد که با افزایش میزان آب مصرفي از 75 به 100 و 125 درصد، روند افزایش عملکرد دانه کم، اما تقریبا یکنواخت 
است. با تغییر مقدار آبیاري از 75 درصد به 100 و 125 درصد، افزایش هر یك درصد در عملکرد دانه به ترتیب توام 
با افزایش 5/36 و 5/03 درصدي آب مصرفي بود. مقایسه میانگین ها نشان داد، رقم گچساران 7 با متوسط تولید 
3414 کیلوگرم و تیمار رقم عنبوري-قرمز در شرایط آبیاري 125 درصد با متوسط 3915 کیلوگرم در هکتار داراي 
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عملکرد دانه بیشتري بودند. همچنین نتایج سال دوم نشان داد که مصرف آب به اندازه 75 درصد نیاز آبیاري گیاه، 
مي تواند عملکرد نزدیك به متوسط تولید منطقه، بدون داشتن اختالف معني دار با رژیم هاي دیگر در بر داشته باشد. با 
توجه به نتایج این آزمایش بهترین رقم ها متناسب با روش آبیاري باراني به ترتیب رقم گچساران 5، عنبوري-قرمز، 
گچساران 7 و چمپا16 مي باشد. بر اساس کارایي مصرف آب، رژیم مناسب براي ارقام گچساران 5، گچساران 7 و 
چمپا16، رژیم 75 درصد نیاز آبیاري و براي رقم عنبوري قرمز رژیم 100 درصد نیاز آبیاري مي باشد. کاشت ارقام 
LD183 و چمپا 6 با توجه به کارایي مصرف پایین و ناپایداري در تولید توصیه نمي شود. میزان آب مصرفي درسطوح 

آبیاري 125، 100 و 75 درصد نیاز آبي به ترتیب معادل 28/9، 22/8 و 17/2 هزارمترمکعب درهکتار دریك دوره 
131 روزه مي باشد. همچنین راندمان مصرف آب در همین سطوح به ترتیب 115، 139 و 174 گرم دانه و 343، 

420 و571 گرم ماده خشك به ازاي متر مکعب آب مصرفي برآورد گردید. 
 هزینه احداث شبکه آبیاری بارانی در سطح وسیع حدود 7 الی 8 میلیون تومان در حال حاضر می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

آبياری در مرحله زايشی

آبياری در مرحله پنجه زنی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات برنج کشور 
عنوان: استفاده از قارچ بووریا به عنوان عامل بیولوژیك درکنترل کرم ساقه خوار نواري برنج در شالیزار

یافته منتج از پروژه شماره: 82120-7902-01-111800-118-5           مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: فرزاد مجیدي شیل سر                                                   رتبه علمی: دانشیار پژوهش 

 majidi14@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کرم ساقه خوار نواري برنج یکي از مهمترین حشرات زیان آور شالیزارهاي ایران مي باشد. کنترل شیمیایي با این 
آفت که قریب به 50 سال مي گذرد، اثرات منفي روي دشمنان طبیعي )پارازیتوئیدها و شکارگرها( داشته که این 
عمل منجر به کاهش تنوع و تعدد بندپایان مفید در مزارع برنج شده است. در رابطه با اثرات منفي حشره کش هاي 
شیمیایي راهکارهاي جایگزین کننده اي براي کنترل این آفت توجه شده است. در این راستا کنترل بیولوژیکي به 
عنوان جایگزیني  مناسب مي تواند روي  اثرات منفي حشره کش ها غالب آمده و به  جاي این ترکیبات مصرف شود. 
این روش  عموماً آفت را در یك دوره طوالني مدت کنترل نموده و هم  اینکه پتانسیل کمتري براي صدمه به محـیط 
زیست یا موجودات غیر هدف نسبت به سموم شیمیایي دارد. در تمام جهان استفاده از قارچ هاي بیمارگر حشرات 
به  عنوان عوامل کنترل بیولوژیکي بسیار چشمگیر مي باشد، به طوري که پیشرفت هاي قابل مالحظه اي در توسعه 
و تولید این عوامل بدست آمده است در جهان بیش  از500 گونه  ازقارچ هاي  بیمارگر  حشرات شناسایي شده است. 
در میان آنها قارچ B.bassiana از اهمیت ویژه اي براي کنترل آفات حشره اي برخودار است. از دالیل  استفاده این 
قارچ، تأثیر تماشي  و گوارشي، دامنه  وسیع میزباني، استقرار روي  حشرات هدف، عدم تاثیرسوء روي دشمنان طبیعي 

و امکان تولید انبوه و تولید تجارتي آن مي باشد. 

دستور العمل بکارگیری یافته در عرصه: 
بکارگیری قارچ بیمارگر حشرات B.bassiana به مقدار یك لیتر در هکتار در غلظت 108 کنیدیوم در میلي لیتر 

قابل توصیه می باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
برنج در شرایط مزرعه اي است، که  نواري  بووریا کاهش جمعیت کرم ساقه خوار  از قارچ  نتایج استفاده  از  یکي 
باید در هر دو نسل این آفت، اسپور پاشي قارچ صورت گیرد و با توجه به درک این مسئله که در شرایط مزرعه اي 
در استفاده از اسپور پاشي قارچ B. bassiana و سم پاشي با سم دیازینون گرانول در طي دو نسل آفت ساقه خوار، 
بیشترین درصد الروهاي مرده در دو تیمار فوق در مقایسه با شاهد )فقط آب مقطر( مشاهده شد. همچنین با توجه 



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸5 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

227

به خطرات زیست محیطي و اثرات منفي سم دیازینون روي موجودات زنده بخصوص شکارگر ها و پارازیتوئید ها، 
استفاده از قارچ B. bassiana مي تواند به عنوان یك راهکار جدید در کنترل کرم ساقه خوار نواري برنج محسوب شود. 
از نتایج دیگر این پژوهش، تاثیر با یکبار اسپور پاشي در نسل اول آفت با قارچ بووریا بر خالف سم دیازینون )فقط 
دو تا سه هفته در محیط باقي مي ماند( قادر است در نسل دوم آفت ساقه خوار هم ایجاد تلفات نماید، تقریبا 20 
درصد اسپورهاي قارچ از نسل اول به نسل دوم منتقل و زنده ماندند. این در صورتي است که درصد مرگ و میر 
الروهاي ساقه خوار نواري برنج در شرایط مزرعه تحقیقاتي مؤسسه برنج بوسیله جدایه Mcb18 )جدایه رشت( در 
سال83-1382 به  ترتیب 59 و 58/75 درصد بوده است. مزایاي حاصل از به کارگیري این عامل بیولوژیکي کاهش 
هزینه تولید، کاهش آلودگي زیست محیطي در شالیزار، بکارگیري آسان از آن در سطح مزرعه توسط بهره برداران و 
همچنین این عامل بیولوژیك قادر است چهار مرحله از زندگي آفت ساقه خوار را در سطح شالیزار بیمار نماید، نهایتا 

مي توان در جایگزین کردن کنترل شیمیایي از این قارچ استفاده شود.

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

آلودگي الرو و دسته تخم پروانه ساقه خوار نواری برنج در کرت هاي برنج 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات برنج کشور 
عنوان: تاثیر محصوالت کشت دوم )غیر برنج( بر روي کرم ساقه خوار برنج

یافته منتج از پروژه شماره:.2-120-180000-00-7805-78031       مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: مهردادعمواقلی طبری                           رتبه علمی: استادیار پژوهش

Ma_tabari@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
راهکار های مختلفی برای افزایش تولید غذا برای جمعیت روبه رشد جهان پیشنهاد می شود. یکی از این روش ها 
افزایش عملکرد در واحد سطح و یا افزایش بهره وری مناسب از اراضی زراعی است. در این راستا بهره وری مناسب از 
اراضی شالیزاری با کشت محصوالت کشت دوم )غیر برنج( که حدود نیمي از سال بدون کشت  و کار باقي مي ماند، 
قابل توجه خواهد بود. اما آگاهي از اثرات مثبت و یا منفي هر یك از گیاهان غیر برنج بر روي محصول اصلي مي تواند 
ما را در انتخاب بهترین گیاه بعنوان کشت دوم کمك نماید. یکی از اطالعات مورد نیاز در این خصوص تاثیر کشت 
دوم بر روی جمعیت الروهای زمستان گذران کرم ساقه خوار برنج و نیز آفات حشره ای روی محصوالت غیر برنج 
است. این نتایج قادر است ما را در مدیریت انبوهی آفات و کاهش مصرف حشره کش ها در اکوسیستم شالیزار کمك 

اساسی نماید.

دستور العمل بکارگیری یافته در عرصه: 
 از گیا هـان مختلفـی ماننـد سـیب زمیني، کلـزا، شـبدر، کلم، نخـود فرنگی،باقال، کاهو و سـیر بعد از کشـت برنج می 
تـوان اسـتفاده نمـود. بـه غیـر از گیاه کلـزا که موجب بـه تاخیر افتادن کشـت برنج و خسـارت ناشـی از آن در فصل 
زراعـی برنـج می شـود. سـایر محصـوالت ضمـن تقویـت خـاک شـالیزار موجب کاهـش جمعیـت الروهای زمسـتان 
گـذران در متـن و حاشـیه مـزارع برنج می شـوند. بطوریکه بیـش از 90 درصد جمعیـت الروی از بیـن خواهند رفت. 
بعـد از برداشـت گیاهـان غیـر برنـج در شـالیزار، مجـددا زمین مـورد نظر برای کشـت برنج آمـاده می شـوند. در این 
شـرایط می تـوان از ارقـام مختلـف برنـج )زودرس یـا میـان رس( اسـتفاده نمود. بـا نمونه بـرداری تصادفـی از مزارع 
برنـج می تـوان از میـزان آلودگـی برنـج آگاه شـد. در ایـن مرحلـه، بهتریـن توصیـه ی مـا کنتـرل مکانیکـی )وجیـن 
پنجه هـای آلـوده( بـرای کاهـش جمعیت الروهای سـاقه خـوار برنج می باشـد. در صـورت ضرورت چنانچـه جمعیت 
الروهـای سـن یك و دو باال باشـد از روش کنترل شـیمیایی با اسـتفاده از یکـی از گرانول های دیازینـون10%، پادان 

4% و ریجنـت 0/2% بـه ترتیـب 15، 30و 20 کیلوگرم در هکتار اسـتفاده  شـود. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این یافته به کشاورزان نشان می دهد که کشت محصوالت مختلف زراعی در تناوب با کشت برنج در شالیزار 
نقش موثری در کاهش جمعیت الروهای زمستان گذران ساقه خوار و کاهش میزان آلودگی برنج در فصل زراعی برنج 
دارد. همچنین نشان می دهد که کشت کلزا باید در تناوب با رقم زودرس برنج مانند کشوری و میان رس مانند طارم 

محلی کشت شود تا از خسارت شدید برنج توسط ساقه خوار جلوگیری  شود. 

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

كاهش جمعيت ساقه خوار با تناوب كشت برنج با محصوالت زراعی ديگر در شاليزار
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات برنج کشور 
عنوان: رابطه بین جمعیت نسل زمستان گذران کرم ساقه خوار برنج با میزان آلودگي بوته هاي برنج در نسل هاي بعد

یافته منتج از پروژه شماره: 144-79-002-79-18-120                    مدت اجراي پروژه: 3سال
مجری مسئول: مهردادعمواقلی طبری                           رتبه علمی: استادیار پژوهش

Ma_tabari@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کرم ساقه خوار برنج از آفات کلیدی برنج  در شمال ایران است که الروهای آن بعد از برداشت محصول برنج در 
زیست بوم شالیزار به جستجوي پناهگاه هاي زمستانی خود مي پردازند. چنین پناهگاه ها کانون آلودگي براي سال 
زراعي بعد محسوب می شوند. تحقیق در خصوص تراکم الروهای زمستان گذران در واحد سطح شالیزار و تعیین روند 
جمعیت انتقالي الروهاي زمستان گذران، نقش موثری در تخمین میزان آلودگي بوته-هاي برنج در فصل زراعي بعد و 

میزان کاهش عملکرد محصول برنج دارد. 

دستور العمل بکارگیری یافته در عرصه: 
 نمونه بـرداري پیاپـی و ماهیانـه از بقایـای برنـج و علف های هـرز داخل مزرعه برنج و حاشـیه مرزها پس از برداشـت 
محصـول در فصـول پاییـز و زمسـتان میـزان تراکـم الروهـای زمسـتان گذران در واحد سـطح را به ما نشـان می دهد 
کـه، بیشـترین الروهـاي زنـده مربوط بـه مرحلـه ي اول نمونه برداري )پـس از برداشـت محصول( و کمتریـن فراواني 
مربـوط بـه مرحلـه ي پایانـي نمونه برداري )اسـفند ماه( اسـت. رابطه بیـن جمعیت انتقالـی الروهای زمسـتان گذران 
بـا میـزان آلودگـی برنج در سـال زراعی بعـد روي درصد جوانه ي مرکزي خشـك شـده معني دار نمی باشـد )0/04(، 
ولـی رابطـه آن روي درصـد خوشـه هاي سـفید شـده مثبـت و معنـي دار می باشـد )0/19(. بنابرایـن رابطـه بیـن 
جمعیـت انتقالـی الروهـای زمسـتان گذران بـا میـزان آلودگـی برنج در سـال زراعی بعد بسـیار کم و فقط بـه منظور 
بقـائ نسـل زمسـتان گذران و انتقـال آلودگـی بـه فصـل زراعـی بعـد می باشـد. بـه همیـن دلیـل نیـازی بـه مصرف 
حشـره کش ها علیـه کـرم سـاقه خـوار در نسـل اول نمی باشـد. همچنیـن تلفیـق داده هـای حاصـل از نمونه بـرداری 
برنـج در مراحـل مختلـف رویشـی )مـرگ جوانـه مرکـزی( و زایشـی برنـج )سـر سـفیدی خوشـه( در فصـل زراعي، 

کمـك شـایانی در تعییـن میـزان واقعـی آلودگـی بوته هـای برنج برای کشـاورزان در نسـل دوم خواهد داشـت. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایـج حاصـل از بررسـی رابطـه ی بیـن جمعیـت الروهـای نسـل زمسـتان گذران کرم سـاقه خـوار با نسـل های بعد، 
میـزان بقـای الروهـای زمسـتان گذران و تراکـم الروهـا در واحـد سـطح زراعـی را مشـخص می نمایـد. بطوریکـه 
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می تـوان میـزان آلودگـی بوته هـای برنـج توسـط آفـت را در فصـل زراعـی جدیـد پیش بینـی نمـود. همچنیـن بـا 
شناسـایی عوامـل کنتـرل کننـده جمعیـت الروهـای زمسـتان گذران و انجـام عملیـات زراعـی در فصل هـای پاییز و 
زمسـتان و کنتـرل تلفیقـی در فصـل زراعـی جدیـد، از گسـترش مصـرف بی رویـه حشـره کش ها جلوگیـری نمـود. 
بطوریکـه بـا حـذف حداقـل یـك نوبـت سم پاشـی در زیسـت بـوم شـالیزار می تـوان بـه میـزان بیـش از 3000 تـن 
گرانول هـای حشـره کش و یـا محلول هـای سـمی بـه میـزان300/000 لیتر )بـا احتسـاب 1/5 لیتر در هکتـار( صرفه 

جویـی اقتصـادی نمود.

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

الروهای زمستان گذران در داخل ساقه برنج        

 نمونه برداری صحرايی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات برنج کشور 
عنوان: کاهش مصرف حشره کش ها علیه کرم ساقه خوار نواري برنج 

یافته منتج از پروژه شماره:.84032-1353-059-3                                مدت اجراي پروژه: 1/5 سال 
مجری مسئول: مهرداد عمواقلی طبری                                                    رتبه علمی: استادیار پژوهش

Ma_tabari@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کاهش مصرف حشره کش ها در زیست بوم شالیزار برای حفظ محیط زیست و سالمت بهره برداران کشاورزی و 
بکارگیری روش های  اقتصادی و اجتماعی  از نظر  از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بطوریکه  برنج  مصرف کنندگان 
مرتبط با کاهش مصرف حشره کش ها در تولید محصول برنج سالم و حفظ سالمت اکوسیستم شالیزار نقش اساسی 
در امنیت و ایمنی غذا دارد. از سال ها پیش برای کنترل یکی از آفات مهم و زیان آور برنج )کرم ساقه خوار نواری( 
درایران روش های مختلفی مورد استفاده بوده است. اگر چه مدیریت انبوهی این آفت با روش های تلفیقی از سوی 
حشره شناسان مورد توجه می باشد، مع الوصف یکی از روش های موثر در کشور و برخی از کشورهای جهان، کنترل 
شیمایی است. اما به دلیل اثرات سو زیست محیطی ناشی از مصرف حشره کش ها در زیست بوم شالیزار، مصرف متعادل 
و بهینه مورد تاکید است. بنابراین برای تحقق این رویکرد در اکوسیستم زراعی برنج، کاهش دفعات و میزان مصرف 

حشره کش ها از سوی کشاورزان، یکی از اقدامات اساسی خواهد بود.

دستور العمل بکارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به دوره رشدی ارقام برنج و تعداد نسل آفت در کشت اول برنج )کشت اصلی( و در نظر گرفتن میزان 
آلودگی بوته های برنج، مصرف حداکثر یك نوبت سم پاشی برای رقم طارم محلی )میان رس( و دوبار سم پاشی برای 
ارقام دیررس کافی خواهد بود. همچنین به کشاورزان توصیه می شود از هفته سوم بعد از نشاکاری در زمین اصلی تا 
زمان گلدهی برنج پنجه های آلوده را کف بر نموده، سپس داخل خاک شالیزار دفن نمایند. این عمل موجب از بین 

رفتن جمعیت قابل توجهی از الروها و شفیره های کرم ساقه خوار خواهد شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از ترویج یافته های این پروژه، کشاورزان برنج کار را قادر می سازد تا با شناخت بیشتر از مدیریت صحیح 
انبوهی این آفت در زیست بوم شالیزار برنج در استان مازندران و با احتساب 200/000 هکتار اراضی شالیزاری، و کاهش 
یك نوبت سم پاشی در مزرعه، نه تنهااز مصرف 3000 تن حشره کش گرانول دیازینون10% )با احتساب 15کیلوگرم 

در هکتار( صرفه جویی می شود، بلکه از آلودگی زیست محیطی و افزایش هزینه تولید برنج نیز جلوگیری خواهد شد.
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عکس/ عکس های شاخص از یافته:

شكل 1-يک نوبت گرانول پاشی با ديازينون 10% روی ارقام فجر و طارم محلی

شكل 2- دو نوبت گرانول پاشی با ديازينون 10% روی ارقام فجر و طارم محلی
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موسسه تحقیقات پنبه کشور 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات پنبه کشور 
عنوان:  انجام سرزنی و کاربرد هورمون پیکس برای افزایش عملکرد و زودرسی ارقام پنبه

یافته منتج از پروژه شماره: 2-126-240000-00-0000- 82028            مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: سیدیعقوب سیدمعصومی                                                   رتبه علمی: مربی پژوهش

yamasoumi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به وضعیت خاص رشد در پنبه، به منظور دستیابي به عملکرد مطلوب، اعمال مدیریت صحیح زراعي 
ضروري مي باشد. نگهداري حداکثر گل و غوزه در طول فصل رشد متضمن تأمین آب و مواد غذایي مورد نیاز گیاه 
و جلوگیري از ایجاد هر گونه تنش مي باشد. هر ساله در مناطق مختلف کشور و نیز در دشت مغان به دلیل مواجه 
شدن با سرماي پائیزه عالوه بر کاهش محصول باعث کاهش قوه نامیه بذور نیز مي گردد. همچنین در برخي موارد به 
دلیل استفاده بیش از حد کودهاي ازته و آبیاري سنگین در مراحل اولیه رشد زایشي، رشد رویشي گیاه افزایش یافته 
و بالطبع این عمل باعث کاهش عملکرد محصول مي-گردد. لذا به منظور افزایش محصول و جلوگیري از ریزش گل 

و غوزه و نیز افزایش زودرسي در پنبه اقدام به سرزني )Topping( مي نمایند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
زمانی که رقم سای اکرا و یا رقم مهر کاشته شده باشد سرزنی بوته ها 30 روز پس از گلدهی کامل)تمام گل(  
نسبت به هورمون پاشی در همان زمان اثرات مشابهی داشته است و این به معنای این است که در صورتی که هورمون 
در اختیار زراعین موجود نباشد می تواند با انجام سرزنی دستی توسط نیروی کارگری، افزایش رشد زایشی و در نهایت 

افزایش عملکرد و همچنین کاهش دوره رشدی محصول و در نهایت زودرسی  را در محصول ایجاد کند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
افزایش عملکرد محصول وش و همچنین زودرس کردن پنبه از مزایای مهم این یافته است. بطوریکه با انجام 
سرزنی و هورمون پاشی، میزان عملکرد وش به اندازه 950 کیلوگرم در واحد هکتار افزایش یافته و زمان رسیدگی 

محصول، 24 زودتر زودتر از شاهد)بدون سرزنی و هورمون پاشی( تعیین شد.
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عکس/ عکس های شاخص از یافته:

افزايش شاخه های زايشی و تعداد قوزه پس از سرزنی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات پنبه کشور 
عنوان: معرفی، فراواني و پراکنش گونه هاي خسارت زاي سنك هاي پنبه در استان گلستان برای مدیریت بهینه محصول

یافته منتج از پروژه شماره:  81094-0000-00-112400-117-03    مدت اجراي پروژه: 2 و 6 ماه
مجری مسئول:  ذکاریا کریمیان                                                          رتبه علمی: مربی پژوهش                     

مجری: پریسا هروی    
P_heravi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سنك هاي برگی از خانواده میریده )Miridae( ازآفات مهم کشاورزي هستند و برنامه مدیریت تلفیقي این آفت 
از مصرف سموم با طیف وسیع، به مصرف سموم انتخابي با دوز مناسب تغییر کرده است. سنك ها با قطعات دهاني 
زننده مکنده شان از غنچه و غوزه ها تغذیه نموده و خسارت مي زنند. غنچه ها و غوزه هاي جوان ممکن است ریزش 
کنند و غوزه هاي درشت تر ممکن است تغییر رنگ داده و کیفیت الیاف شان کاهش یابد. میزان روغن بذر کم شده 
و قوه نامیه هم ممکن است با مشکل مواجه گردد. اگر ریزش غنجه ها به بیش از 20 تا 25 درصد برسد، سمپاشي 
الزم مي شود. اگر غنچه هاي زیادي از پنبه در اثر سنك ریزش کند گیاه انرژي خود را صرف رشد سبزینه اي کرده 
و بصورت دوکي شکل در مي آید و محصول آن کاهش مي یابد. سنك در مراحل اولیه میتواند مریستم انتهائي را از 

بین ببرد و از رشد ارتفاع گیاه ممانعت شده و انشعابات جانبی بیشتری تشکیل می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 C. pallidus بر اساس مطالعات انجام شده طي سه سال گونه غالب خسارتزاي سنك در تمام استان گلستان گونه
و در درجه بعدي گونه L. pratensis است. گونه اخیر در اوائل و اواسط فصل و همچنین در سالهاي با آب وهواي 
معتدل، فراوان تر است. ولي گونه C. pallidus گرما دوست تر بوده و در اواخر فصل و نیز در سالهاي گرمتر از فرواني 
بیشتري برخوردار است. گونه A. lineolatus فقط در منطقه دشت مشاهده مي شود )آن هم با فراواني کمتر از دو 

گونه دیگر( و در مناطق میاندشت و کوهپایه حضور ندارد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
شناخت دقیق از گونه ها، تراکم جمعیت و پراکنش سنکهای پنبه موجب بهبود در مدیریت محصول خواهد شد. 
در مناطق کوهپایه و دشت مهمترین سنك ها را C. pallidus و L. pratensis تشکیل دادند ولي در منطقه دشت 
عالوه بر این دو، سنك A. lineolatus نیز مشاهده شد. بعلت فراواني بسیار کم سایر سنك ها در این بررسي فقط 
فراواني این سه گونه غالب لحاظ گردید. در مجموع نمونه برداري سه ساله میانگین فراواني C. pallidus در کردکوي، 
گرگان و گنبد به ترتیب 82/78 %،83/94%  و 80/37 % بوده است. بقیه درصد سنکهاي خسارتزا در کردکوي و 
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گرگان را گونه L. pratensis تشکیل داد. ولي در گنبد 15/99 % از کل سنکها را گونه L. pratensis و 3/62 % را 
گونه A. lineolatus شامل مي شدند. در منطقه میاندشت )گرگان( میانگین سه ساله جمعیت  C. pallidus حدوداً 
4 برابر منطقه کوهپایه بوده است ولي میانگین سه ساله گونه L. pratensis در این دو منطقه تفاوت محسوسي با 

هم نداشتند.
بعد  و  بوده  گلستان  استان  تمام  در  غالب  C. pallidus سنك  گونه  که  استنتاج مي شود  اینگونه  رفته  رویهم 
ولي  تر است.  فراوان  اوائل فصل و همچنین در سالهاي معتدل  اخیر در  دارد.گونه  قرار   L. pratensis از آن گونه 
گونه C. pallidus گر ما دوست بوده و در اواخر فصل و در سالهاي گرمتر از فراواني بیشتري برخوردار است. گونه 

A.lineolatus فقط درمناطق دشت آنهم با تراکمي کمتر از دوگونه دیگر مشاهده مي شود.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات پنبه کشور 
عنوان: مقایسه دو روش آبیاری بارانی و جویچه ای در مراحل مختلف رشد

یافته منتج از پروژه شماره: 82002 -0000-00-240000-117-2      مدت اجراي پروژه: 3 سال 
نام مجري مسئول: قربان قربانی نصرآباد                                                رتبه علمی: استادیار پژوهش

gh.ghorbani@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 یکي از روش هاي نوین آبیاري در جهان، آبیاري باراني است که استفاده از آن در50 سال اخیر رواج بیشتري یافته 
است. با توجه به راندمان پایین آبیاري سطحي در ایران و راندمان باالي آبیاري باراني، ترویج استفاده اصولي و عملي 
از آن نقش موثري در صرفه جویي آب آبیاري و باال رفتن سطح زیر کشت آبي خواهد داشت. پنبه گیاهي است که 
آب مصرفي آن نسبتا باال مي باشد و در مراحل مختلف رشد به مقدار و روش آبیاري واکنش نشان مي دهد. با توجه 
به گسترش سیستم هاي آبیاري باراني در سالهاي اخیر الزم است براي محصوالت مختلف از جمله پنبه مقایسه اي 
بین این روش و روش متداول آبیاري )آبیاري سطحي(، در مراحل مختلف رشد صورت گیرد. به همین منظور دوره 
رشد پنبه به 3 مرحله گلدهي، اوج گلدهي و قوزه دهي- باز شدن قوزه ها تقسیم گردید. آبیاري بارانی و شیاری در 

مراحل مختلف رشد و ترکیب مراحل بر روی ارقام ساحل و سپید اعمال شده و مقایسه صورت گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
دو قطعه زمین انتخاب کرده در یك قطعه آبیاری جویچه ای و در یك قطعه دیگر آبیاری بارانی با استفاده از لوله 

های کالسیك انجام شود. 
کشت پنبه در نیمه دوم اردیبهشت انجام شود. بر اساس آزمون خاک توصیه کودی انجام شود. آبیاری پنبه از دهه 
آخر تیر ماه همزمان با گلدهی آغاز شود. آبیاری بر اساس کمبود رطوبت خاک در مراحل مختلف رشد )سه مرحله( 
صورت گیرد. مراحل مختلف رشد از نظر آبیاری به سه مرحله تقسیم شده و آبیاری بارانی و جویچه ای در تمام مراحل 

رشد یا ترکیب مراحل بصورت یك مرحله جویچه ای و دو مرحله دیگر بارانی و.. انجام شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج نشان داد در مجموع عملکرد آبیاری بارانی در تمام مراحل رشد از آبیاری جویچه ای در تمام مراحل رشد 
به میزان 16/2 درصد کمتر بود. تفاوت چشمگیری از نظر عملکرد وش درآبیاري جویچه ای در تمام مراحل رشد 
و آبیاریهای متناوب جویچه ای و بارانی در مراحل مختلف وجود نداشت و دو روش آبیاری دارای درصد زودرسی 
یکسان بودند. رقم سپید داراي عملکرد بیشتر به میزان 8/3 درصد و درصد زودرسي بیشتر به میزان 5/6 درصد نسبت 
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به رقم ساحل بود. رقم ساحل داراي وزن غوزه بیشتري به میزان 12/1 درصد نسبت به رقم سپید بود و رقم سپید 
داراي تعداد غوزه در بوته بیشتر نسبت به رقم ساحل بود. بدلیل هزینه باالی سیستم آبیاری بارانی در صورت نداشتن 
مشکل کم آبی از آبیاری جویچه ای استفاده شود. آبیاری تناوبی جویچه ای و بارانی هم تاثیری بر عملکرد پنبه ندارد. 

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

آبياری بارانی تيمارها

آبياری جويچه ای تيمارها
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات پنبه کشور 
عنوان: برآورد آب مورد نیاز پنبه 

یافته منتج از پروژه شماره: 2-117-240000-00-0000-81027                مدت اجراي پروژه: 3سال
نام مجري مسئول: برهان سهرابی                                                               رتبه علمی: استادیار پژوهش

b.sohrabi@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 در خصوص برنامه ریزي آبیاري پنبه در مناطق مرطوب کشور، تجدید نظر اساسي ضروری است. زیرا اجراي 
دستورالعمل مراجع معتبر جهان نظیر FAO بدون توجه به شرایط جغرافیایي، حاصلي جز زیان سنگین کشاورز به 
همراه ندارد. به عنوان نمونه وزارت جهادکشاورزی تبخیر و تعرق پتانسیل پنبه در گرگان را 7800 مترمکعب در 
هکتار اعالم کرد، در حالیکه آب مصرفي طرح هاي تحقیقاتي با عملکرد مطلوب در منطقه مورد نظر حدود 5000-
4000 متر مکعب در هکتار است. با توجه به تفاوت فاحش بین تبخیر و تعرق پتانسیل، مقدار آب مصرفي توسط 
کشاورزان و شرایط رطوبتي خاک به نظر مي رسد که بازنگري در مدیریت علمي آبیاري پنبه مطابق تحقیقات محلي 
ضروري است. زیرا کشاورزان استان در شرایطي از مزارع خود پنبه برداشت مي کنند که با مباني شناخته شده علمي 
قابل توجیه نیست. دلیل اصلي این تضاد احتماال، تدوین دستورالعمل ها بر اساس مطالعات انجام شده در مناطق 

خشك جهان و عدم توجه به بومي سازي دانش پایه در ایران است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 در شرایط آب و هوایی شمال ایران، نیاز آبی ارقام ساحل و سپید 4200-4000 متر مکعب در هکتار است. برای 

برنامه ریزی آبیاری باید متناسب با سیستم آبیاری مزرعه، راندمان آبیاری نیز مورد توجه قرار گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
اولین پارامتر در طراحی تاسیسات آبیاری )ایستگاه پمپاژ، کانال و لوله انتقال آب...( و مقدار تجهیزات )در آبیاری 
تحت فشار( یا نیروی کار )در آبیاری ثقلی( دبی طراحی )هیدرومدول( است که مطابق الگوی کشت محاسبه می 
گردد. تخمین بیش از حد موجب تحمیل هزینه های اضافی و تخمین کم موجب ناکارآمدی شبکه انتقال و توزیع 
آب می گردد. نقش صحت نیاز آبی در هزینه احداث و نگهداری شبکه های مدرن آبیاری بسیار بیشتر از شبکه های 

سنتی است.
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عکس/ عکس های شاخص از یافته:

        نمای كلی از محل استقرار اليسيمترها                                                   بوته های پنبه داخل اليسيمتر

مخزن های جمع آوری آب اضافی زهكشی شده
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موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
عنوان: جو رقم آبیدر مناسب کشت در مناطق سرد و معتدل دیم کشور

یافته منتج از پروژه شماره: از اجراي 21 پروژه مصوب )ملی - استانی(    مدت اجراي پروژه: 10 سال 
مجری مسئول: یوسف انصاري ملکي                                                     رتبه علمی:محقق 

مجریـان: فریـد نورمنـد موید، کـوروش نادر محمودي، سـید مرتضـي عظیـم زاده، ابراهیم روحي، کاظم سـلیماني، 
غالمرضـا عابـدي اصـل، هوشـنگ پاشـاپور، حمیدرضـا پـور علي بابـا، محمدعلـي دهقـان، مهـرن پات پـور، ایـرج 

اسـکندري و علـي سـالك زماني
 yansari@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تولید جو برای کشور جهت تغذیه دام بسیار حائز اهمیت بوده و قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی ارتباط 
مستقیم با قیمت جو دارند. سازگاري و انعطاف پذیري زیاد جو به شرایط نامساعد محیطي نظیر فقر غذایي، خشکي 
و شوري، جو را به گیاهي متناسب براي شرایط سخت دیم سردسیر مبدل کرده است. از حدود یك میلیون هکتار زیر 

کشت جو دیم، 40 درصد در مناطق سرد کوهستانی قرار گرفته است.
قسمت اعظم نواحی زیر کشت جو دیم سردسیر با تنش سرما، کمبود بارش و عدم پراکنش مناسب بارندگی در 
طی فصل رویشی مواجه می باشند. از اینرو انتخاب و اصالح برای ارقام متحمل به تنش خشکی از اولویت های اصالح 
جو دیم به شمار مي رود. در مناطق سردسیر علی رغم وجود سطح زیاد کشت، ولی فقط دو رقم اصالح شده سهند براي 
کشت وجود دارد و متوسط عملکرد جو دیم کشور طي سال های اخیر 1150 کیلوگرم در هکتار گزارش شده است 
)بی نام، 1391(. در اغلب مناطق دیم هنوز رقم هاي بومي کم محصول کشت مي شود؛ از اینرو در مناطق سردسیر 
دیم معرفی ارقام جدید اصالح شده پرمحصول )نظیر رقم آبیدر با 2138 کیلوگرم عملکرد دانه در هکتار( با پایداري 

عملکرد و تحمل به سرما، خشکي و بیماري ها از ضروریات هست.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- تاریخ کاشت در مناطق سرد: بهترین تاریخ کاشت این رقم از اول مهر الی بیستم مهرماه و قبل از بارندگی 
مؤثر براي جوانه زنی می باشد. در مناطق کوهستاني و خیلی سرد ازنیِم دوم شهریورماه و قبل از بارندگي مؤثر برای 

جوانه زنی می توان شروع به کشت نمود.
- ضدعفوني بذر: ضدعفوني بذر قبل از کاشت با استفاده از سموم توصیه شده براي کنترل بیماری هاي بذرزاد 

ترجیحاً از سموم دومنظوره استفاده گردد.
- میزان بذر: بر اساس 420-400 بذر در مترمربع )200-175 کیلوگرم در هکتار؛ البته با توجه به وزن هزاردانه بذر 
گواهی شده، این عدد می تواند متغیر باشد( در مناطق بسیار سرد الزم است 10 درصد به میزان بذر مصرفی اضافه شود.
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- روش کاشت: استفاده از خطي کار با قابلیت جایگذاري کود در زیر بذر )کود شش سانتیمتر زیر بذر( با فاصله 
خطوط کشت 20-15 سانتیمتر و عمق کاشت 6-4 سانتیمتر.

مصرف کود: بر اساس آزمون خاک در مناطق تعیین و مصرف شود. در مناطقی که آزمون خاک انجام نشده، بر 
اساس نتایج تحقیقات قبلي می توان از 90 کیلوگرم کود ازته از منبع اوره )معادل 40 کیلوگرم ازت خالص( در پاییز 
همزمان با کشت بصورت جایگذاری کود 6 سانتیمتر زیر بذر استفاده کرد. ضمناً 40 کیلوگرم کود اوره در اولین 
فرصت در اوایل فروردین ماه بصورت سرک نیز استفاده شود. در مناطق سردسیر در صورت مشاهده خسارت سرما 
به منظور تحریك پنجه زني و بازیابي پنجه هاي خسارت دیده الزم است کود سرک در بهار )اسفند یا اوایل فروردین( 

و در اولین فرصت، در صورت وجود رطوبت و بارندگي مصرف شود.
به منظور جبران هر میلی گرم کود فسفره کمتر از حد بحرانی )10 میلی گرم در هر کیلوگرم خاک( الزم است 10 
کیلوگرم سوپرفسفات تریپل همزمان با کود ازته در پاییز به خاک داده شود. در مناطقی که آزمون خاک انجام نشده 

بهتر است 30-25 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل استفاده شود.
عملیات تهیه بستر بذر، تناوب ها، مبارزه با علف های هرز و رعایت اصول کاشت، داشت و برداشت در دستورالعمل 
فنی گندم و جو موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور درج شده است. در صورت لزوم به دستور العمل مربوطه 

مراجعه شود.
مبارزه با علف هاي هرز در مرحله انتهاي پنجه زني و ابتداي ساقه دهي بر اساس توصیه ها انجام شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
متوسط عملکرد رقم آبیدر در مجموعه سال ها و ایستگاه هاي مورد بررسي برابر با 2138 کیلوگرم در هکتار بود 
که نسبت به میانگین عملکرد ارقام شاهد محلي با متوسط عملکرد 1591 کیلوگرم در هکتار، 34 در صد و نسبت به 
میانگین عملکرد رقم سهند با متوسط عملکرد 2042 کیلوگرم در هکتار، 5 درصد برتري عملکرد داشت. در حقیقت 
این رقم نسبت به رقم محلي و رقم سهند در کلیه مناطق کشور به ترتیب 547 و 96 کیلوگرم بر هکتار افزایش 
محصول تولید نموده است. با احتساب هر کیلوگرم جو به قیمت 1500 ریال و در صورت کشت و کار با این رقم 
مجموعا 820500 ریال)1500*547( در مقایسه با رقم محلي و 14400 ریال)1500*96( در مقایسه با رقم سهند، 
درآمد اضافه عاید کشاورزان خواهد شد. این رقم به علت برخورداري از تحمل به تنش سرما براي کاشت در در پاییز 

معرفي مي شود.

عکس/ عکس های شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
عنوان یافته: اثرات عمق کاشت بر عملکرد 3 رقم گندم در شرایط دیم

یافته منتج از پروژه تحقیقی به شماره 154-81-21-101      مدت اجرا: 3 سال 
نام مجری مسئول: ایرج اسکندری                                        رتبه علمی: استادیار پژوهش 

eskandari1343@yahoo.com :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.
 طی بررسی های انجام گرفته در کشت کم عمق، بذر خشك شده و نمی تواند جوانه بزند. کاشت عمیق تر  از 
حد معمول نیز موجب تاخیر در سبز شدن و افزایش خسارت آفات و بیماری ها به گیاهچه ها می شود. عمق های 
دانه عملکرد  نهایتاً  و  ها  گیاهچه  شدن  سبز  سرعت  زنی،  جوانه  درصد  طوقه،  تشکیل  محل  در  کاشت   مختلف 

 ژنوتیپ های مختلف گندم در مناطق دیم موثر می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
این تحقیق به منظور بررسي تاثیر عمق کاشت برروي عملکرد 3 رقم گندم شامل ارقام آذر2، رصد و اگوستا سفید 

در محدوده عمقهاي کاشت 4 -2، 6-4 و 8 - 6 سانتي متر بود. 
نتایج نشان دادکه با در مجموع افزایش عمق کاشت میزان عملکرد دانه کاهش مي یابد. عمق کاشت سطحی)2-4 
سانتی متر( با 2356 کیلوگرم در هکتار و کاشت عمیق)8-6( سانتی متر( با 1769 کیلوگرم در هکتار درای بیشترین 
و کمترین عملکرد دانه بودند. رقم آذر2 درکاشت عمیق بیش از ارقام جدید کاهش عملکرد داشت. به طوری که با 
تغییر عمق کاشت رقم آذر2 از 4-2 سانتی متربه 8-6 سانتی متر حدود یك تن کاهش عملکرد را به همراه داشت. 
این کاهش عمدتاً مربوط به کوتاه بودن طول کلئوپتیل رقم آذر2 نسبت به سایر ارقام بود. بیشترین میزان محصول 

با 2150 کیلوگرم در هکتار مربوط به رقم رصد بود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
- با افزایش عمق کاشت میزان عملکرد دانه کاهش یافته و این کاهش در ارقام مختلف، متفاوت بود. با افزایش 

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 به شدت تحت تاثیر 
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قرار گرفته و با افزایش عمق کاشت تعداد پنجه بارور در ارقام کاهش یافته و در نتیجه عملکرد کم مي شود. 
ارقام جدید  دارد  مختلف  اعماق  از  اولیه  استقرار  و  در درصد سبز  اساسي  نقش  گندم  ارقام  کلئوپتیل  - طول 
درمقایسه با رقم آذر2 از طول کلئوپتیل باالئي برخوردار بوده و در کاشت عمیق داراي سنبله بارور و عملکرد بیشتر 

بودند.
- ارقام جدید در مقایسه با رقم آذر2 از پایدار محصول بیشتري در عمق هاي مختلف برخوردار بود و لذا مي توانند 

در پایدار و ثبات تولید با مکانسیم هاي مختلف کاشت توسط زارعین نقش اساسي را ایفاء نمایند. 

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

نمای كلی مقايسه ارقام در محدوده عمق های مختلف كاشت
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موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
عنوان معرفی 75 گونه درختی و درختچه ای پهن برگ زینتی مناسب برای فضای سبز شهری و جنگل کاری

یافته منتج از پروژه شماره: 08-0310517100-72                       مدت اجراي پروژه: 10 سال 
مجری مسئول: افسون رحمانپور                                                      رتبه علمی: محقق

 arahmanpour@rifr-ac.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول
 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:                     
به مطالعه مراحل مختلف دورة  بوم شناسي است که  از موضوعات مهم در علم  )فنولوژي( یکي  پدیده شناسی 
زندگي گیاهان و ارتباط آن با شرایط اقلیمي و اکولوژیکي مي پردازد. در این پژوهش پدیده هاي حیاتی 75 گونه از 
درختان و درختچه های پهن برگ منطقه ی باغ صخره ای و نمایشی باغ گیاه شناسی ملی ایران طی 5 سال مطالعه شد. 
از هر گونه 5 پایه انتخاب و پدیده های حیاتی مربوط به برگ، گل و میوه در فواصل زمانی مشخص ثبت شد. با بررسی 
فنولوژی، تعدادی از گونه های بومی، غیربومی و زینتی مناسب مناطق مختلف با توجه به شرایط اکولوژیکی و موارد 
استفاده در جنگل کاری و فضای سبز همچون بیشترین رشد طولی و قطری در سال، میوه نسبتاً پایا، همیشه سبز 
بودن، تغییر رنگ برگ در فصول مختلف، طول مدت گلدهی و گلدهی پاییز یا زمستانه  تفکیك و مشخص شدند. 
این دستاورد می تواند راهکار مناسبی به منظور استفاده در نقاط مختلف کشور و تشکیل کلکسیون دائمی از گونه های 
درختی و درختچه ای جنگلی و زینتی جهت حفظ ذخیره ژنتیکی و تکثیر آنها در استان و یا شهرهایی با اقلیم مشابه 

و در نهایت کاربرد در فضاهای سبز شهری و یا جنگلکاری ها باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
آنها  فنولوژی  استقرار،  از  و پس  تکمیل  گیاهان  اطالعاتی  بانك  ابتدا  در  منطقه  هر  گیاهان  به  برای دسترسی 
و  بررسي   زایشي  گیاه  طی 5 سال  و  تغییرات  رویشي   پهن برگان،  فنولوژی  راستای مطالعات  نیز مطالعه گردد. در 
یادداشت  برداري  شود بطوریکه  در جدولی که شامل : زمان  باز شدن  جوانه  هاي  برگ  زمستانه ، زمان  ظهور برگ  کامل  
تا کامل  شدن  همه  برگها، زمان  ظهور غنچه  و گل ، حداکثر زمان  گلدهي ، خاتمه گلدهي ، زمان  رسیدن  بذر، درصد 
جوانه  زني ، ارتفاع و سن درخت و درختچه است، درج گردد. با احتساب میانگین  رشد سالیانه  )طولي  و قطري ( در 
پایان  پنجمین سال و با توجه به ترکیبات خاک و آمارهای هواشناسی منطقه، گونه هایی با رشد سریع طولی و قطری، 
میوه های پایا، همیشه سبز بودن و... مشخص گردد و در نهایت با توجه به موارد استفاده در جنگل کاری و فضای سبز 

شهری تفکیك و ارائه شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با مطالعه فنولوژي می توان برنامه هاي بهره برداري از گیاهان را تنظیم نمود و از برداشت هاي بي موقع جلوگیري 
کرد. نتایج حاصله از این دستاورد نیز پایه و اساس علمی بسیاری از طرحهای تحقیقاتی منابع طبیعی و سازگاری با 
اقلیم را می تواند تشکیل دهد و امکانات مختلف بنیادی را برای پوشش فضای سبز و استفاده بهینه در سطح استان یا 
فرا استانی فراهم خواهد ساخت. با دسته بندی کردن این گونه ها براساس بیشترین رشد طولی و قطری و خصوصیات 
فنولوژیکی، می توان به نوعی در محیط زیست، فضای سبز و جنگل کاری انتخاب، تکثیر و بطوری کشت نمود که در 
اکثر فصول سال، سبز باشند. لذا براساس مطالعات فنولوژی  تعدادی از گونه های بومی، غیربومی و زینتی مناسب 
مناطق مختلف با توجه به شرایط اکولوژیکی و موارد استفاده در جنگل کاری و فضای سبز به شرح زیر معرفی می شود:

گونه هایی با بیشترین رشد طولی یا قطری سالیانه:
 Acer ginnala, Acer negundo, Alnus subcordata, Berberis thunbergii "Atropurpurea", Berberis
 wilsoniae, Calycanthus fertilis var. laevigatus, Catalpa speciosa, Cedrus deodara, Celtis bungeana,
 Deutzia scabra "Macrocefalia", Elaeagnus pungens var.maculata, Euonymus europaeus "Red
 Cascade", Fraxinus excelsior "Crispa", Firmiana simplex, Hibiscus syriacus, Koelreuteria bipinnata,
 Koelreuteria paniculata, Lagerstroemia indica, Ligustrum lucidum "Excelsum superbum", Lonicera
 fragrantissima, Maclura pomifera, Malus x purpurea, Populus euphratica, Prunus amigdalo-persica
 "Polardii", Pyracantha coccinea, Pyracantha coccinea "Lalandei", Pyrus x canescens, Sophora
 viciifolia, Tecoma grandiflora, Ulmus villosa

پهن برگان همیشه سبز:
 Berberis coxii, Buxus sempervirens subsp. hyrcana, Cedrus deodara, Cotoneaster conspicuus,
 Cotoneaster horizontalis, Cotoneaster salicifolius, Elaeagnus pungens var.maculata, Jasminum
 humile, Jasminum nudiflora, Ligustrum lucidum, Ligustrum lucidum "Excelsum superbum",
 Lonicera pileata, Magnolia grandiflora, Nandina domestica, Olea europaea, Photinia serrulata,
 .Pyracantha rogersiana

گونه هایی با دوره گلدهی طوالنی:
 Berberis vulgaris, Berberis wilsoniae, Buddleja alternifolia, Buddleja davidii, Cotinus coggygria,
 Cotoneaster horizontalis, Fraxinus excelsior "Crispa", Jasminum humile, Lagerstroemia indica,
 Lonicera fragrantissima, Lonicera tatarica, Ligustrum vulgare"Chlorocardium", Maclura pomifera,
 Paulownia tomentosa, Olea europea, Photinia serrulata, Symphoricarpos orbiculatus, Tecoma
 .grandiflora, Viburnum opulus, Vitex agnus castus

گیاهان پاییز یا زمستان گل:
 Alnus subcordata, Chimonanthus fragrans, Elaeagnus pungens var. maculata,. Lonicera
.fragrantissima

گونه های با تغییر رنگ برگ در طول سال:
 Berberis coxii, Berberis vulgaris, Berberis wilsoniae, Cotoneaster salicifolius, Ligustrum
.vulgare"Chlorocardium", Nandina domestica, Photinia serrulata

گونه هایی با میوه های نسبتا" پایا:
 Acer negundo, Cotoneaster conspicuus, Cotoneaster salicifolius, Cupressus sempervirens, Cupressus
 sempervirens var. fastigiana, Deutzia scabra "Macrocefalia", Fraxinus excelsior "Crispa", Firmiana
 simplex, Paulownia tomentosa, Pyracantha rogersiana, Pyracantha coccinea, Pyracantha coccinea
.Lalandei", Vitex agnus castus"
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 عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

     Calycanthus fertilis var. laevigatus ( Willd.) Bean      

Photinia serrulata (Desf.) Kalkman
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
عنوان: معرفی 20 گونه از سوزنی برگان مناسب برای فضای سبز شهری و جنگل کاری

یافته منتج از پروژه شماره: 08-0310517100-72                        مدت اجراي پروژه: 10 سال 
مجری مسئول: افسون رحمانپور                                                      رتبه علمی: محقق

 arahmanpour@rifr-ac.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول
 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:                     
بررسي  آثار حیاتي  و تغییرات  مورفولوژیکي  یك  گیاه  را در طول  یك  سال  فنولوژي  یا پدیده  شناختي  گویند. با 
براي  مصارف  مختلف  و مدت   را  بهره  برداري   فنولوژي  سوزنی برگان  هر منطقه  مي توان  مناسبترین  زمان   به   آگاهي  
استفاده  از گیاه  را تعیین  و سیستم هاي  صحیح  بهره  برداري  از گیاهان  را تنظیم  نمود. مهمترین  هدف  از این دستاورد 
عالوه بر حفظ ذخیره ژنتیکی، کسب  اطالعاتي  در ارتباط با مراحل زندگی رویشی و زایشی گیاه  مي باشد. در نهایت با 
توجه  به  اطالعات  بدست  آمده  مي توان   درختان  و درختچه ها را از جنبه هاي مختلف ، از جمله  سریع الرشد بودن ، طراحي  
در محیط  زیست  و درختکاري  یا زینت  بخشیدن  فضاي  سبز )چه شهري  و چه  برهنه ( انتخاب ، تکثیر و کشت  نمود. 
 Cedrus, Cupressus. Juniperus,   بدین  منظور تغییرات  فنولوژیکي  و نحوه  جوانه زني  بذرهاي  20 گونه   از جنس هاي
Picea, Pinus, Thuja و گونه biloba  Ginkgo )حد واسط بازدانگان و نهاندانگان( در منطقه  نمایشي  و باغ صخره ای 

باغ  گیاه-شناسي  ملي  ایران  )طي سالهاي  81-1372( مطالعه  شد..

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تقویم زندگی  آنها، می توان  بر مراحل زندگی  اقلیمی  اثر عوامل  و  نمو گیاهان  و  اهمیت ثبت رشد  به  با توجه 
سوزنی برگان منطقه را بدین شرح مطالعه کرد: طي  مدت  ده  سال  تغییرات  رویشي  و زایشي  گیاه  روزانه که  شامل : 
زمان  باز شدن  جوانه  هاي  برگ زمستانه ، زمان  ظهور برگ  کامل  تا کامل  شدن  همه  برگها، زمان  ظهور غنچه  و گل ، 
حداکثر زمان  گلدهي ، خاتمه گلدهي ، زمان  رسیدن  بذر، مقدار بذر تولید شده  و مدت  دوام  بذر،  قوه  نامیه  بذر، رشد 
طولی و قطری و سن گیاه  می باشد، در جدول  فنولوژي  درج گردد. خاک  و آمارهای هواشناسی منطقه  که از عوامل  
ضروری بر تغییرات پدیده های حیاتی گیاهان هستند نیز بررسی شوند. در نهایت با بررسی همبستگی بین زمان وقوع 
پدیده های حیاتی با فاکتورهای اقلیمی )دما و بارندگی( ارتباط معنی داری بین برخی فاکتورهای اقلیمی با برخی 
پدیده های حیاتی مشخص می گردد که می توان برای کاشت و تکثیر در جنگل و یا فضای سبز در نقاط مختلف کشور 

استفاده نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج  مطالعات  انجام  شده  نشان  داد که  شروع  باز شدن  جوانه  هاي  برگ  زمستانه  تا کامل  شدن  همه  برگهاي  گونه  
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Cedrus deodara اوایل  فروردین  تا اواخر اردیبهشت ، زمان  گلدهي  اواخر اردیبهشت  تا اواخر خرداد، مخروط  ماده  
زودتر از گل  نر ظاهر شده  و گرده  افشاني  از اواسط  خرداد بوده  است . شروع  باز شدن  جوانه  هاي  برگ  زمستانه  تا کامل  
شدن  همه  برگهاي  Cupressusse mpervirens var. fastigiata از اوایل  فروردین  تا اوایل  خرداد، زمان  گلدهي  از 
اواخر فروردین  تا اواخرخرداد، دوره  رسیدن  بذر از اواسط  مرداد تا اوایل  آبان ، 2 سال  بعد از گلدهي   بود. 10 گونه  و 
کولتیوار از جنس  Juniperus )سرو( تحت  مطالعه  فنولوژي  قرارگرفت . بطور کلي  سرو به  دوگروه  chinensis )میوه  
پس  از دومین  سال  گلدهي  از اواسط  شهریور تا اواخر آذر مي رسد( و sabina )میوه  یك  سال  بعد از گلدهي  در زمانهاي  
متفاوت  مي-رسد( تقسیم  مي شوند. در هر دو گروه  زمان  باز شدن  جوانه  هاي  برگ  زمستانه  تا کامل  شدن  همه  برگها 
قرابت  داشته  و از اسفند تا تیر بوده  است ، زمان  گلدهي  در گروه  chinensis از اواخر اسفند تا اواخر اردیبهشت  و در 
گروه  sabina از اواخر اسفند تا اواخر خرداد و تحت  تأثیرشرایط  آب  و هوایي  بوده  است. شروع  باز شدن  جوانه  هاي  برگ  
زمستانه Picea abies, Picea pungens var. glauca  فروردین ، زمان  کامل  شدن  همه  برگها از اواسط  اردیبهشت  
تا خرداد، زمان  گلدهي  از اردیبهشت  تا خرداد و دوره  رسیدن  بذر از اواسط  مهر تا اوایل  آبان   و مقدار بذر تولید شده  
در گونه  abies زیاد  با 90% جوانه  زني  بوده -است . نتایج  نشان  دادند که  این  دو گونه  کاماًل تحت  شرایط  آب  و هوایي  
متغیر هستند و در صورت  فقدان  یا اختالل  حتي  یك  عامل )دما، نور و بارندگي ( سریعا" دستخوش  تغییر و تحول  
 Pinus و Pinus bungeana  مي شوند بطوریکه  گل  و بذر نمي دهند. شروع  باز شدن  جوانه  هاي  برگ  زمستانه  دو گونه
densiflora اسفند و زمان  کامل  شدن  همه  برگهاي  گونه  bungeana از اواخر فروردین  تا اواخر اردیبهشت  ودر گونه  
densiflora از اواسط  فروردین  تا اواخر خرداد، زمان  گلدهي  گونه  bungeana از اوایل  فروردین  تااوایل  اردیبهشت  
و دوره  رسیدن  بذر از اواسط  شهریور تا اواخر مهر همان  سال ، زمان  گلدهي  گونه densiflora از اواسط  اردیبهشت  تا 
اواخر خرداد و دوره  رسیدن  بذر بمدت  یك  سال  از اواسط  مهر تا اواخرآبان  سال  بعد از گلدهي ، رشد طولي  در گونه  
 Thuja  زیاد بوده  است . شروع  باز شدن  جوانه  هاي  برگ  زمستانه densiflora  متوسط و رشد قطري  در گونه bungeana
orientalis اواخر اسفند، زمان  کامل شدن  همه  برگها از اواخر فروردین  تا اواسط  اردیبهشت ، زمان  گلدهي  از اوایل  
بهمن  تا اواسط  خرداد، دوره رسیدن  بذر از اوایل  مهر تا اواسط  دي  وتحت  کنترل  شرایط  آب  و هوایي  بوده  است  و 
مقدار بذر تولید شده  فراوان  بوده  و قوه  نامیه  48% دارد )جدول 1 پیوست(. با توجه به این اطالعات مي-توان  درختان  
و درختچه ها را از جنبه هاي مختلف ، از جمله  سریع الرشد بودن ، مقاومت به کم آبی و طراحي  در محیط  زیست  و 

درختکاري  یا زینت  بخشیدن  فضاي  سبز انتخاب ، تکثیر و کشت  نمود.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

               Pinus bungeana Zucc.ex Endl              Juniperus sabina L.                       
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
عنوان: کشت مخلوط گیاهان مرتعی و یونجه در شرایط دیم

یافته منتج از پروژه شماره:  03-0310209111-75               مدت اجراي پروژه: 9 سال
مجری مسئول: جمال حسنی                                                  رتبه علمی: مربی پژوهش 

مجری: بایزید یوسفی
hasani409@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:                     
در ایران و به ویژه در استان کردستان سطح نسبتا وسیعی از دیمزارهای کم بازده و گاهی رها شده را می توان به 
چراگاه تبدیل نمود. انجام این کار سبب کاهش فشار چرا بر مراتع و همچنین کاهش فرسایش خاک می شود. کاشت 
مخلوط گیاهان علوفه اي در این دیمزارها سبب پایداري و دوام پوششهاي طبیعي شده و شرایطی ایجاد می شود 
که هر یك از گیاهان در الیه هاي مختلفي بیرون و درون خاک بعنوان آشیان اکولوژیك خود رشد نمایند. گیاهان 
تاجدار  گندمي  علف  و   )Bromus tomentellus(پشمکي علف   ،)Medicago sativa( یونجه  شامل  استفاده  مورد 
)Agropyron desertorum( هستند که بذرآنها در ادارات منابع طبیعي به منظور تبدیل دیمزارهاي کم بازده به 

مرتع مورد استفاده قرار مي گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مناطقی که میزان بارندگی ساالنه بیش از 300 میلیمتر باشد امکان کاشت گیاهان علوفه ای بصورت دیم میسر 
است. برای ایجاد چراگاه باید از گیاهان چند ساله استفاده شود. یونجه، علف پشکی و علف گندمی  گیاهانی هستند 
که کاشت آنها در شرایط دیم مناطقی مانند استان کردستان با موفقیت همراه بوده است. کشت این گیاهان بصورت 
مخلوط با یکدیگر عالوه بر تولید علوفه ای با کیفیت غذایی بهتر، چراگاهی را ایجاد می کند که گیاهان در آن از مواد 
غذایی عمق های مختلف خاک بنحو بهتری استفاده می نمایند زیرا هریك از گیاهان کاشته شده دارای ریشه های 
متفاوت هستند و دوران رشد آنها نیز متفاوت است و لذا دام می تواند زمان بیشتری در این چراگاهها حضور داشته 
باشد. برای ایجاد این چراگاهها بهتر است بذر سالم این گیاهان )15 کیلوگرم یونجه و 30 کیلوگرم در هکتار علف 
پشمکی و علف گندمی( را به نسبت 50 درصد علف پشمکی و علف گندمی و 50 درصد یونجه با یکدیگر مخلوط 
کرده و در فروردین ماه )بالفاصله پس از آماده شدن خاک برای کشت( و پس از آماده کردن زمین مورد نظر بصورت 
خطی کاری یا کپه کاری در چاله های کم عمق با فاصله 20 تا 30 سانتیمتر از یکدیگر کاشت نماییم. با توجه به رشد 
کم گیاهان در شرایط دیم و در سال اول ضرورت دارد از چرای دام در این چراگاهها جلوگیری نموده و به گیاهان 

زمان الزم را برای استقرار و رشد کافی بدهیم.   
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش ظرقیت چرای دام در منطقه  -

افزایش عملکرد علوفه در مراتع و کاهش فشار چرای دام بر مراتع   -
کاهش چشمگیر فرسایش خاک در دیمزارهای رها شده  -

پایداری تولید و رونق دامداری  -
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
عنوان: احیاء و توسعه جنگل های بنه با استفاده از اطالعات مربوط به نیازهای اکولوژیك آن

یافته منتج از پروژه شماره 01-0310124000-76                        مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول :  محمود طالبي                                                         رتبه علمی: مربی پژوهش

مجریان : حسن جهانبازی، فرشاد حقیقیان، علیرضا مدیر رحمتی و احمد همتی
Mahmoodtalebi@yahoo.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 
تعریف مسئله و اهمیت موضوع:                     

و  است  انکارناپذیر  زیست  محیط  از  حفاظت  و  انسان  نیازهای  تامین  در  بنه  جنگلی  درختان  اساسی  نقش 
می بایست با شناخت کافی، اقدامات اساسی به منظور حفظ، حراست و توسعه این جنگل ها در سر لوحه فعالیت ها 
قرار گیرد. حفاظت اصولی از گونه های مختلف بنه در جنگل های منطقه زاگرس به لحاظ نقش حفاظتی و حمایتی 
و بهره برداری از محصوالت فرعی نظیر سقز، میوه و روغن بذر، از اهمیت باالیی برخوردار است که این حفاظت، تنها 

در صورت شناخت دقیق نیاز رویشگاهی این جنگل ها امکان پذیر است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- مناطق جنگلی شامل 6 تیپ جنگلی مشخص شده بر روی نقشه تیپولوژی که گونه بنه در این تیپ ها حضور 
دارد و همچنین عرصه هایی که از نظر حضور گونه بنه در سازندهای زمین شناسی، شیب ها و جهت های مختلف 
مشخص شده اند، مناطقی هستند که کارشناسان محترم اداره کل منابع طبیعی بایستی مورد بازدید قرار دهند و با 
توجه به توصیه ها و پیشنهادهای ارائه شده در این فرم، طرح ها و برنامه های اداره کل منابع طبیعی را در خصوص 
آنها اجرا کنند. از جمله مهم ترین این مناطق می توان به مناطق امامزاده حسن و کوه نارمه اشاره کرد که تیپ 
جنگلی مربوط به این مناطق تیپ بلوط- بنه است. همانطور که ذکر شد تمامی مناطق جنگلی واجد تیپ های 

پسته وحشی به تفکیك بر روی نقشه تیپولوژی مشخص شده است.
2- حفاظت شدید از رویشگاه هاي بنه در استان به دلیل قرار گرفتن آن در لیست ذخایر ژنتیك کشور و احیاء و 

بازسازي رویشگا ه هاي تخریب یافته این جنگل های با ارزش توسط اداره کل منابع طبیعی در اولویت قرار گیرد.
3- با توجه به نزدیکی سرشت اکولوژیکی گونه بنه با گونه های جنگلی که با آنها تیپ تشکیل داده است، امکان 
احیاء و توسعه ی جنگل های بنه در 6 تیپ جنگلی بلوط- بنه، بنه خالص، بنه- بلوط، بنه- ارس، افرا- بنه و بادام- 
بنه وجود دارد که الزم است کاشت درختان بنه و گونه هایی که در این تیپ ها حضور دارند در برنامه کاشت و احیاء 

قرار گیرند.
4- جایگزین کردن بهره برداران بومي، پس از یادگیری روش هاي اصولي بهره برداري به جای بهره برداران غیر بومي 
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به منظور آسیب رسانی کمتر در بهره برداري از صمغ این درختان ارزشمند.
5- در اولویت قرار دادن صنعت روغن کشي از بذر بنه نسبت به بهره برداري از صمغ، به دلیل حفاظت بیشتر از درختان 

بنه تا مرحله رسیدن کامل بذر در این نوع از صنعت، از طرف مسئولین اجرایی استان.
6- در بهره بردای از صمغ و همچنین روغن کشی، باید درختان ماده برای روغن کشی و درختان نر برای بهره برداری 
از صمغ در نظر گرفته شوند و اجازه بهره بردای همزمان روغن کشی و صمغ از درختان ماده، به بهره برداران داده نشود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این بررسي نشان داد که گونه پسته وحشي در استان چهار محال و بختیاری در 6 تیپ جنگلي حضور 
دارد که در بین این تیپ ها، تیپ بلوط- بنه با 84801 و تیپ بادام بنه با 537 هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین 
سطح را به خود اختصاص داده اند. همچنین بیشترین سطح اشغال شده در تمامي تیپ ها در جهت های جغرافیایي 
جنوب غرب و غرب مشاهده شدند. بیشترین تعداد در هکتار بنه نیز متعلق به تیپ بنه با 90 و کمترین آن در تیپ 
بادم – بنه با 20 اصله در هکتار بود. در جایي که تراکم درختان در تیپ بیشتر است تنوع آفات بیشتر اما تراکم و 
شدت آن پایین تر است. نتایج به دست آمده شرایط را برای انجام فعالیت هایی در زمینه های حفظ، احیاء، توسعه و 

در نهایت بهره برداری اصولی از این عرصه ها فراهم  می کند.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

       باقيمانده درختان بنه در اطراف قبرستان                        مساحت تيپ هاي جنگلي بنه در جنگل های استان

تيغ زدن بي رويه به منظور برداشت سقز        تيپ جنگلی بنه خالص                           تيپ جنگلی بلوط- بنه              
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نقشه تاج پوشش جنگلهای بنه در جنگلهای استان      نقشه تیپولوژي جنگلهای بنه در جنگلهای استان
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
عنوان: نیازهای اکولوژیك دو گونه دارویی مورخوش و مورتلخ در استان هرمزگان

یافته منتج از پروژه شماره:3213                               مدت اجراي پروژه:4 سال 
مجری مسئول:محمدامین سلطانی پور                       رتبه علمی: استادیار پژوهش

مجریان: عبدالحمیدحاجبی و محمدباقر رضایی
masoltanipoor@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گیاهان دارویي با توجه به اینکه جزیي از فرهنگ ملل جهان بحساب مي آیند در سالهاي اخیر بیشتر مورد توجه 
محافل علمي و پزشکي و داروسازي قرار گرفته اند. داروهاي شیمیایي بواسطه اثرات زیان بخش و جبران ناپذیري 
که بر پیکره آدمي بر جاي مي گذارند روز به روز بوسیله داروهاي گیاهي جایگزین مي شوند و در این چند ساله 
این روند سرعت چشمگیري پیدا کرده است. براي تولید داروهاي گیاهي ابتدا باید گیاهان دارویي شناخته شوند و 
روابط اکولوژیکي آنها با محیط زنده و غیر زنده بررسي شود تا بتوان برنامه ریزي دقیقي جهت کشت و اهلي کردن 

و توسعه آن ارائه نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براي بررسي وضعیت پارامترهاي رویشي مربوط به گونه ها و ارتباط آنها با عوامل اکولوژیك، 7 منطقه که از لحاظ 
وضعیت ظاهري رویشي گونه، تیپ گیاهي، تغییرات ارتفاع از سطح دریا، تغییرات نسبي توپوگرافي، وضعیت خاک و 
زمین شناسي داراي تنوع بود انتخاب گردید. از روش ترانسکت ارتفاع، تراکم، درصد پوشش تاجي و سایر پارامترهاي 
رویشي اندازه گیري شد. بعد از محاسبات و برآورد موارد فوق روابط آماري بین متوسط ارتفاع، تراکم و درصد پوشش 
تاجي در مناطق مختلف با عوامل مربوط به خاک مورد ارزیابي قرار گرفت. با استفاده از آمار ایستگاههاي هواشناسي 
مشخصات عوامل اقلیمي نیز مورد توجه قرار گرفت تا از این طریق بتوان تاثیر احتمالي عوامل اقلیمي را در انتشار 
و پراکنش گونه ها در محدوده جغرافیایي استان ارزیابي نمود. سازندهاي عمده زمین شناسي که داراي گونه هاي 
یاد شده بودند نیز مشخص گردید به منظور شناسایي مراحل مختلف حیاتي گونه ها حدود 7 محل در نقاط مختلف 
ارتفاعي برگزیده شد. جهت آگاهي از میزان ماده خشك، خاکستر، چربي، فیبر، پروتئین، فسفر و کلسیم نمونه برگ 
این گونه ها نیز مورد آنالیز قرار گرفت. سرانجام در فصل رویش در محلهاي مورد مطالعه نوع تیپهاي  گیاهي و گونه 

هاي مهم همراه جمع آوري و پس از شناسایي لیست شدند. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
گیاه دارویي مورخوش در ارتفاع 1450-450 متر از سطح دریا در مناطق کوهستاني، در اقلیم گرم و خشك، 
بر روي اراضي سنگالخي و صخره اي شیبدار و واریزه هاي آهکي در کوههاي آبماه قطب آباد، تنگ زاغ، سرچاهان، 
زادمحمود، فینو، سیرمند، تنگ سنگر و گنو در استان هرمزگان قرار مي گیرند. تمام مناطق پراکنش گیاه دارویي 
مورخوش از نظر زمین شناسي آهك و مارنهاي میوسن مي باشد. در تمام رویشگاههاي گونه در هنگام حفر پروفیل، 
در عمق 30 تا 35 سانتیمتري خاک به سخت الیه برخورد شد. خاک رویشگاههاي مورخوش داراي بافت لومي شني، 
هدایت الکتریکي خاک رویشگاه بین 1/1 تا 0/89، اسیدیته خاک بین 8/5 تا 8/3  و فاقد گچ و کربنات مي باشد. آغاز 
رشد رویشي این گونه از هفته سوم بهمن تا هفته اول خرداد ماه است. گیاه دارویي مورتلخ در ارتفاع 600-2100 
متر از سطح دریا در مناطق کوهستاني، در اقلیم گرم و خشك، در مناطق کوههاي پردي وگاوبست بستك، تنگ زاغ، 
سرچاهان، زادمحمود، فینو، سیرمند، چاهشنبه گاوبندي، ارتفاعات بشاگرد، بیران بشکاردان رودان و گنو در استان 
هرمزگان قرار مي گیرند. این گیاه از نظر زمین شناسي در سازندهاي آهك و مارنهاي میوسن و آهکهاي آسماري 
جهرم دیده مي شود. خاک رویشگاههاي مورتلخ داراي بافت لومي شني، هدایت الکتریکي خاک رویشگاه بین 0/71 
تا 0/31، اسیدیته خاک بین 8/46 تا 8/21  و فاقد گچ و کربنات مي باشد. آغاز رشد رویشي این گونه از هفته چهارم 

دي ماه تا هفته سوم اردیبهشت ماه است.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
عنوان: معرفي دو جمعیت شنبلیله چند ساله جهت کاشت در عرصه هاي منابع طبیعي

یافته منتج از پروژه شماره10-0310814000-80         مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: مهرناز ریاست                                          رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجریان: عبد الرضا نصیرزاده و علي اشرف جعفري
riasat.mehrnaz@yahoo.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
منابع ژنتیکي گیاهي عالوه بر زیربنایي براي توسعه کشاورزي به عنوان منبعي از سازگاري ژنتیکي و نیز به مثابه 
سپري در برابر تغییرات محیطي عمل مي نماید. امروزه دانشمندان به خوبي به اهمیت صفات مطلوب درگیاهان 
واریته هاي  در  موجود  محیطي  تنش هاي  به  متحمل  ژن هاي  یا  و  بیماري ها  و  آفات،  به  مقاومت  ژن هاي  ازجمله: 
زراعي و یا خویشاوندان وحشي آن ها پي برده اند. این امرآنان رابرآن داشته تا در جستجوي منابع ژني قابل استفاده 
در برنامه هاي به نژادي باشند. گیاهان مرتعي داراي تنوع ژنتیکي بسیار وسیع مي باشندکه متاسفانه مقدار و دامنه 
جمعیت   8 پژوهش  این  در  است .  مانده  باقي  ناشناخته  درایران  موجود  مرتعي  گونه هاي  اکثر  مورد  در  تنوع  این 

ازشنبلیله   هاي چند ساله از لحاظ تنوع ژنتیکي، آنالیز مواد غذایي و تحمل به خشکي مورد بررسي قرار گرفت 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
با توجه به عدم شناخت مرتع داران و دامداران از ویژگي هاي این جنس بهتر است  با اجراي کالس ها و کارگاه هاي 

آموزشي، بهره برداران را نسبت به  خصوصیات جنس مذکور و گونه هاي پر محصول و متحمل به تنش آشنا کرد.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
)T. elliptica( 7271 با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق بر روي 8 جمعیت شنبلیله، مي توان جمعیت

کهکیلویه و بویراحمد و T. elliptica( 5310( شورجستان استان فارس  را به دلیل متحمل بودن به خشکي نسبت 
به سایرجمعیت ها و همچنین ارزش غذایي باال به عنوان جمعیت هاي مناسب و مقاوم توصیه نمود. سایر جمعیت ها 
هر چند از لحاظ مقاومت به خشکي نسبت به جمعیت 7271 و 5310 در مراحل پایین تري واقع شده اند اما ازلحاظ 

ارزش غذایي به خصوص مقدار پروتئین بسیار مطلوب جهت استفاده دام توصیه مي شوند.
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 

نمايی از شنبليله های كاشته شده در ايستگاه استهبان
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
عنوان: معرفی فاصله کاشت و نحوه بهره برداری مناسب از گونه علوفه ای آتریپلکس لنتی فرمیس در اراضی بیابانی 

یافته منتج از پروژه شماره: 04-0310215909-68                               مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول:  ناصر باغستانی میبدی                                                   رتبه علمی: دانشیار پژوهش

مجری: احمد علی کریمی
   N_baghestani@yahoo.comآدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استفاده از قابلیت های موجود در اراضی حاشیه  کویر با خاک شور و سفره آب زیر زمینی باال  که گستره وسیعی 
در سطح کشور دارند،  ضروری به نظرمی رسد.  بوته کاری با گیاهان  علوفه ای مقاوم به شوری و بهره گیری از تولید 
ساالنه آن  ها در  تامین بخشی از نیاز علوفه ای دام)خصوصا بز و شتر( می توان مورد استفاده قرار داد. گیاه بوته ای 
آتریپلکس لنتی فرمیس از جمله گیاهان چندساله سازگار، با علوفه تولیدی زیاد و واجد خوشخوراکی و ارزش غذایی 
قابل قبول محسوب می گردد که برای کاشت و استفاده گسترده بر روی این اراضی مساعد می باشد. این گیاه با مبداء 
خارجي در سال 1342 به کشور وارد گردیده و در برنامه احیاء مراتع خشك و بیاباني بکار گرفته ِم شود. مناطقي که 
به کشت این گیاهان اختصاص یافته با ویژگي هاي متنوع از نظر اقلیم و خاک مواجه بوده است و بهمین دلیل میزان 
سازگاري آنها در عرصه هاي منابع طبیعي کشور بسیار متفاوت گزارش گردیده است. چگونگی کسب تولید علوفه 
حداکثری و بهربرداری بهینه و پایدار از این گیاه با اگاهی از اندازه فاصله کاشت و نحوه برداشت آن  میسر خواهد بود. 

در نتیجه ترویج این دستاورد، استفاده مستمر و پایدار را در چنین عرصه هایی تضمین می نماید.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاشت نهال های گلدانی در عرصه بر روی خطوط کشت با فاصله 2 متری، و فاصله بین نهال روی خط کشت 
نیز 2 متر پیشنهاد می گردد. بهره برداری از گیاهان کاشته شده از پاییز سال دوم آغاز گردد. برداشت علوفه تولیدی 
 هر ساله و با اره دستی صورت می گیرد. ساقه ها و سرشاخه های گیاه تا ارتفاع 60 سانتیمتری هرس می شوند. 

ساقه های خشکیده  نیز بایستی از سطح زمین قطع گردند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
چنانچه  فاصله بین نهال های کاشته شده بیش از 2 متر باشد، گیاهان حجیم تری خواهیم داشت، اما کمیت و 
کیفیت تولید علوفه کاهش می یابد.  با جلوگیری از برداشت علوفه، پژمردگي گیاهان پس از مدتي آغاز و از تولید 
کمي و کیفي علوفه آنها کاسته مي شود. میزان تولید ساالنه  علوفه خشك گیاهان با فاصله کاشت 2 متری و هرس 
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هر ساله در ارتفاع 60 سانتیمتري بمیزان 2348 کیلوگرم در هکتار برآورد می گردد. علوفه خشك تولیدی در چنین 
شرایطی واجد میزان پروتئین خام برابر 7/37 درصد، میزان انرژي متابولیسمي 6/84 مگاژول بر کیلوگرم ماده خشك 
علوفه، جیره  کیفي  هاي  ویژگي  بدلیل  باشند.  مي  درصد  برابر 1/37و 0/118  ترتیب  به  فسفر  و  کلسیم  میزان  و 
نگهداري دام با مصرف علوفه تولیدي از این گونه تامین خواهد شد، ولي با افزودن مکمل هاي غذایي مي توان به 
ارتقاء کیفي آن پرداخت و علوفه تولیدي را بصورت دستي و بعنوان بخشي از جیره غذایي  دام مورد استفاده قرار داد.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

وضعيت رشد بوته ها قبل از اعمال هرس در پاييز سال دوم

 وضعيت رشد بوته ها بعد از اعمال هرس در ارتفاع 60 سانتيمتری

 



26۸

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                             
عنـوان: شـبکه بندی بهینـه تراکـم طولـی مسـیرهای چوب کشـی بـه منظـور افزایـش راندمـان و کاهـش صدمـات 

جنگل  ر د
یافته منتج از پروژه شماره: S 79 -0310114000 -01              مدت اجراي پروژه: 4 سال 

مجری مسئول:سید رضا مصطفی نژاد                                          رتبه علمی: مربی پژوهش
مجریان: محمد امینی، سید احسان ساداتی، محمدرضا مقدم

M.seyedreza@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بهره برداری از جنگل مستلزم ایجاد یك  برنامه ریزی درست و مدون و علمی برای دست یابی ونفوذ به قطعات 
جنگل با طراحی و احداث جاده ها و مسیرهای خروج چوب می باشد. نقش زیست محیطی جنگل و اهمیت آن با 
احداث جاده های نامناسب و عبور آن از نقاط حساس و پرشیب سبب فرسایش و جابجایی حجم عظیمی از خاک 
منطقه می شود. این عمل باعث صرف هزینه های هنگفت جاده سازی و نیز تخربب جنگل مي گردد. براساس مطالعات 
برداري تشکیل مي دهد. حفظ تجدید  بهره  را هزینه هاي  تا60 درصد هزینه هاي یك واحد جنگل داري  گذشته30 
است. طراحی  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  کنند  می  تضمین  را  آینده جنگل  که  باقی مانده  سرپا  درختان  و  حیات 
مسیرهای چوبکشی با شبکه بندی مناسب و دسترسی به تمام سطح پارسل براساس معیارهای استاندار مربوط به 
جنگل های کوهستانی عالوه بر حفظ محیط زیست وکاهش حجم عملیات خاکی و کاهش هزینه جاده سازی حجم 

بیشتری از چوب در زمان مناسب تری از عرصه جنگلی خارج می شود.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
این تحقیق ثابت کرد که با مدیریت و ساماندهی درست با جنگل گردشی دقیق و کامل و شناسایی کل پارسل 
با توجه به شرایط محیطی جنگل می توان شبکه مناسبی از مسیرهای چوب کشی طراحی کرد و در حداقل زمان 
حداکثر تنه های قطع شده را با کمترین خسارت و صدمه از عرصه جنگل خارج نمود، بنابراین عملیات ساخت جاده 

با کمترین تراکم و هزینه در پارسل انجام می گیرد.  

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
این کار سبب  و  پارسل خارج شده  از عرصه  از چوب آالت  بیشتری  زمان کمتری حجم  اینکه در مدت  نتیجه 
می شود که حجم زیادی از عملیات خاکی در مرحله ساخت جاده که هزینه بر بوده کم می شود و چون ایجاد مسیرهای 
چوب کشی طراحی شده معموال توسط عبور اسکیدرها و گاهی اوقات رفع موانع توسط آنها صورت می گیرد، هزینه 

چندانی ندارد.
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عکس/عکس های شاخص از یافته : 

تصوير1- عبورجاده ازمناطق حساس به فرسايش

تصوير 2- عدم وجود يک شبكه بندی مناسب مسيرهای جوب كشی و                                                                                                                             
عرض زياد مسير و دپوشدن تنه ها و تبديل در حاشيه مسير چوب كشی



270

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                  
عنوان: معرفی بهترین ترکیب گونه ای گندمیان دائمی جهت اصالح و احیاء مراتع نیمه خشك کشور
یافته منتج از پروژه شماره: 08-0310805101-72                     مدت اجرای پروژه: 8 سال 

مجری: غالمعلی گزانچیان                                                              رتبه علمی: دانشیار پژوهش 
مجریان: حامد ظریف کتابي ، اصغر پاریاب، مجید دشتی 

agazanchi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خانواده گندمیان یکی از مهمترین خانواده های گیاهی بوده که پراکنش جهانی داشته و به خاطر حفاظت خاک 
و جلوگیری از فرسایش، تولید علوفه و چرای دام در مناطق خشك و نیمه خشك از اهمیت خاصی برخوردار هستند. 
در ایران تعداد گندمیان 397 گونه بوده و در استان خراسان بزرگ 129 گونه )10 درصد تنوع گیاهی( تخمین زده 
شده است که از این میان 54 گونه آنها گونه های یکساله و 75 گونه پایا هستند که 15 گونه آنها آبدوست می باشند. 
الگو برداری از گونه هاي بومي هر منطقه که از هزاران سال پیش سازگار با آن منطقه می باشند نقش مهمي در اصالح 
و احیای مراتع در جهت تولید پایدار بازي مي کنند. مراحل عمده رشد )فنولوژی( در گندمیان دائمی عبارت از:  الف( 
مرحله رویشی ب( فاز عبور )از طویل شدن ساقه تا قبل از خروج خوشه(  ج( فاز زایشی یا گلدهی)از خروج خوشه 
تا بذردهی( می باشد. بنابر این شناخت هر چه بیشتر گونه های گندمیان سازگار به همراه مراحل رشد و چگونگی 
کشت و کار آنها می تواند به اصالح و احیای مراتع و مدیریت بهره برداری و افزایش طول مدت چرای دام کمك کند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ساده ترین راه تهیه بذر گندمیان جمع آوری از عرصه طبیعی پس از مرحله سخت شدن بذر و قبل از ریزش می 
باشد. خطر ریزش بذر در برخی از گونه ها ار قبیل آگروپایرونها کمتر بوده و برداشت می تواند با تاخیر انجام شود. 
از طرفی برخی از گونه ها از قبیل بروموسها و فستوکاها حساس به ریزش هستند و بایستی طی اواخر اردیبهشت تا 
پایان خرداد ماه برداشت شوند. همچنین جهت تولید بذر گندمیان، می توان آنها را در اراضی آبی کشت کرد. در این 
راستا بایستی به تراکم مطلوب، تاریخ کاشت، حاصلخیزی خاک، زمان مناسب برداشت توجه شود. همچنین بایستی 
توجه داشت که عملکرد علوفه و دانه در گندمیان با توجه به شرایط خاکی، تغذیه ای و بارندگی یا آبیاری متفاوت 
است. بطور کلی در گندمیان دائمی رشد سال اول )به منظور تولید علوفه یا بذر( ضعیف بوده و کمتر به بذر رفته و 
عملکرد اقتصادی انتظار می رود. از سال دوم بسته به گونه و میزان آب دریافتی، عملکرد علوفه خشك بین یك تا 
10 تن و عملکرد دانه بین 500 تا 1500 کیلوگرم در هکتار خواهد بود. یکی از مهمترین مرحله رشد در گراسهای 
پایا مرحله جوانه زنی، سبز شدن و استقرار است که بسیار کند و بطئی انجام می شود و حساس به تنشهای محیطی 
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است. انتخاب بذر با قوه نامیه باال و بذور درشت و انجام پرایمینگ بذر )خیساندن بذر قبل از کاشت در آب یا محلول 
مناسب برای مدت 12 تا 24 ساعت و خشك کردن مجدد بذر( می تواند به بهبود سرعت سبز شدن حتی در شرایط 
تنش خشکی، سرما و شوری کمك کند. همچنین چنانچه اطمینان از وضعیت بارندگی در منطقه ای وجود نداشته 
باشد کشت گلدانی و یا بصورت سینی نشا و انتقال گیاهچه با در نظر گرفتن هزینه ای اقتصادی توصیه می شود. 
همچنین شناخت مراحل رشد رویشی و زایشی می تواند به معرفی ترکیب مناسب گونه ای در بهربرداری از منابع 
آب و خاک کمك کند. گونه های معرفی شده در این دستاورد در ایستگاه سیساب واقع در استان خراسان شمالی با 
بارندگی 250 میلیمتر از سال 1375 کشت شده و در حال حاضر گونه های سازگار پس از 20 سال در این ایستگاه 
مستقر می باشد. الزم بذکر است کشت اولیه بصورت گلدانی و نشاء انجام شده است. بهترین تراکم کاشت بوته در 
شرایط دیم بصورت فاصله بین و روی ردیف 50 سانتیمتر و  یا در مناسب تر است که فاصله بین ردیف 75 و روی 

ردیف 25 سانتیمتر با تعداد بوته حدود 40 تا 50 هزار بوته در هکتار در نظر گرفته شود.

تایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مهمترین گونه های گراس دائمی که سازگاری باالیی با شرایط مراتع استان خراسان شمالی )ایستگاه سیساب( 
داشته به شرح زیر می باشد. گروه زودرس شامل الف( Festuca ovina )علف بره(: این گونه کامال مقاوم به خشکی 
بوده و دهه اول فروردین وارد مرحله ساقه رفتن و دهه سوم وارد مرحله بوتینگ )خروج خوشه از برگ، زمان مناسب 
چرا( مي شود. دهه اول اردیبهشت وارد مرحله خوشه دهي و دهه سوم اردیبهشت گرده افشاني رخ داد و از دهه دوم 
خرداد دانه ها شروع به پر شدن نموده و اواخر خرداد سخت شدن بذر کامل گردید و شروع به ریزش مي کند. این 
گونه در شرایط دیم با تراکم 40000 بوته در هکتار با آرایش کاشت 50×50 سانتیمتر از متوسط تولید علوفه )2تن 
در هکتار( و بذر )100 تا 200 کیلوگرم در هکتار(  و زادآوري خوبي برخوردار است. رشد مجدد در فصل سرما در 
این گونه مطلوب بود. از نقاط ضعف این است که فقط مرحله سبز شدن و استقرار کند انجام می شود ولی پرایمینگ 
بذر قبل از کاشت جهت بهبود جوانه زنی و سبز شدن توصیه می شود )جهت اطالعات بیشتر به مقاالت مرتبط ارائه 
شده مراجعه شود(. ب( :Bromus tomentellus  از سریعترین گونه هایی هستند که در اوایل فروردین وارد مرحله 
ساقه رفتن و تا نیمه اردیبهشت خوشه دهی کامل شد و تا پایان خرداد ماه بذر آنها رسیده و شروع به ریزش می کند. 
گروه متوسط رس شامل گونه های .Stipa spp.،Melica spp این گونه ها از استقرار، سازگاري و مقاومت به 
خشکي و همچنین از قدرت پنجه زني و رشد مجدد باالیي برخوردار هستند. این گیاه دهه دوم تا سوم فروردین وارد 
مرحله ساقه رفتن شد و نیمه اردیبهشت به مرحله بوتینگ  رسید. خوشه دهي در اواخر اردیبهشت مشاهده  شد. در 
دهه اول خرداد وارد مرحله گرده افشاني شد و از نیمه خرداد به بعد پر شدن دانه آغاز  شده و دانه ها از اواخر خرداد 

تا اوایل تیر ماه سخت می شوند.
شامل   )Elymus( آگروپایرون  جنس  مختلف  های  گونه  کلی  بطور   :  Agropyron spp. رس:  دیر  گروه 
pecteniforme, intermedium, podpare. از استقرار و سازگاری خوبی برخوردار بوده همچنین از اواخر فروردین 
ماه تا اواخر اردیبهشت ماه وارد مرحله ساقه رفتن شد. این گونه ها مراحل رشد خود را در بهار با تاخیر شروع کرده 
و از حساسیت بیشتری نسبت به دما و رطوبت خاک، بویژه در مرحله پر شدن دانه، برخوردار بودند به همین دلیل 

پوکی بذر در این جنس شایع است. 
بطور کلی می توان از ترکیب گونه ای از گروههای فوق الذکر که از سازگاری، پنجه زنی و پتانسیل تولید باال و 
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استفاده بهینه از بارشها در فصول مختلف و رشد مجدد مطلوب برخوردار هستند جهت اصالح و احیاء مراتع نیمه 
خشك کشور استفاده کرد. همچنین پتانسیل تولید علوفه از گروه های زودرس به دیررس افزایش می یابد و بهترین 
زمان چرا اوایل مرحله خوشه دهی معرفی می شود. همچنین توصیه می شود ضمن اجرای الگوی کشت در قطعات 
مجزا از بیشترین طول مدت چرا استفاده برده و در سالهای پر باران، با توجه به نیاز کشور به بذر گیاهان مرتعی و 

ارزش افزوده بذر به تولید بذر پرداخت و در سالهای کم باران به تولید علوفه و چرای دام توجه داشت. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                  
عنـوان: معرفی پروانـه گالـزای صنوبـر .)Paranthrene tabaniformis Rott (Lep,:Sessiidae و ارائه روش های 

سـاده و عملـی در کنترل آن
یافته منتج از پروژه شماره:01-0310913100-76         مدت اجراي پروژه: 4 سال 

مجری مسئول: منصور صالحی                                         رتبه علمی: محقق 
مجری: مهری باب مراد   

mohebsalehi@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
درختان صنوبر از منابع مهم تولید مواد لیگنو سلولزی می باشند که خوشبختانه توسعه و ترویج کشت آنها در 
فعالیت های زراعت چوب مورد توجه قرار گرفته است. در طي چند دهه گذشته، گونه ها و کلنهاي مختلف صنوبر با 
اهداف دسترسي به ارقام پربازده و سازگار وارد کشور شده و بسیاری از آنها مورد آزمایش قرار گرفته اند. بر اساس 
بررسی های انجام شده، متأسفانه گونه های مختلفی از حشرات آفت از جمله عوامل خسارتزای درختان صنوبر در 
سطح نهالستاها و جنگل کاریها بوده و باعث افت کمی و کیفی نهالها و درختان صنوبر می گردند، لذا بررسی شرایط 

زیستی و بر اساس آن، ارائه بهترین متد های کنترلی بمنظور افزایش کمی و کیفی محصول ضروری بنظر می رسد.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
از آنجاییکه مهم ترین عالئم نهال های آلوده، مشاهده گال)ها( روی نهال ها می باشد، بهتر است تولید کنندگان   -1
از عرضه این نهال ها خودداری نموده و خریداران نیز در انتخاب نهال های سالم )عدم وجود گال روی ساقه( دقت 

نمایند.
تولیدکنندگان با جداکردن نهال های آلوده و قطع بخش آلوده )دقیقاً از زیر محل گال تا 30 سانتی متر باالی   -2
گال( و امحاء قسمت های آلوده، ضمن کمك در کاهش جمعیت و انتشار آفت در سال بعد، می توانند از بخش های 

باقیمانده نهال آلوده در قلمه گیری و تولید نهال نیز استفاده نمایند.
سیاه شدن برگ ها در اثر تغذیه الروهای سن اول از بافت های آوندی دم برگ در محل اتصال دم-برگ به   -3
ساقه، از مهم ترین نشانه های شروع آلودگی نهال های یکساله است که از فواصل دور نیز در بین ردیف های کاشت قابل 
رؤیت می باشد، لذا سرکشی هفتگی تولیدکنندگان از نهالستان ها و حذف برگ های سیاه شده به همراه الیه نازکی از 

پوست زیر دم برگ، از آلوده شدن نهال ها جلوگیری خواهد نمود.
نظر به اینکه میزان حساسیت و شدت آلودگی در گونه ها و کلن های مختلف صنوبر به این آفت یکسان   -4
می باشد.  ضروری  باالست،  آفت  جمعیت  که  مناطقی  در  آفت  به  مقاوم  کلن های  و  گونه ها  از  استفاده  لذا  نیست، 
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بررسی ها مشخص نمود که کلن های متعلق به گروه های دلتوئیدس و اورامریکن دارای درجات مختلف حساسیت به 
آفت بوده و در این میان حساسیت در کلن های اورامریکن بیش تر از دلتوئیدس می باشد.

از آنجاییکه دو کلن P.deltoides 69.55 )رقم رحمتی( و P.deltoides 77.51 )رقم گیلدار( جزء کلن های   -5
 P.deltoides 69.55 برتر استان گیالن بوده و اکثر جنگل کاری ها با این دو کلن صورت می گیرد و نظر به اینکه کلن
حساس تر از کلن P.deltoides 77.51 نسبت به این آفت می باشد، لذا توصیه می شود در مناطقی که شدت آلودگی 

باالست، حتی االمکان از کلن P.deltoides 77.51 در جنگل کاری ها استفاده شود.

تایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- تولید نهال سالم

2- کمك به کاهش انتشار آفت در منطقه
3- افزایش کمی و کیفی محصول 

عکس/عکس های شاخص از یافته : 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                  
عنوان: کاهش مصرف کود نیتروژني در کشت مخلوط  بادرنجبویه و مریم گلي دارویي  

یافته منتج از پروژه شماره: 79-0311017000-04                        مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: ابراهیم شریفي عاشور آبادي                                       رتبه علمی: دانشیارپژوهش 

مجریان: محمد حسین لباسچي، بهلول عباس زاده، محمد مهدي برازنده و لطیفه احمدي
esharifi@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشاورزي رایج که بر اساس کشت خالص و  استفاده بیش از حد از کودهاي شیمیایي پایه ریزي شده، داراي ثبات 
اقتصادي و تولیدي نبوده و موجب تخریب محیط زیست و افزایش مصرف انرژي شده است. هدف اصلي در این سیستم 
ها افزایش تولید در کوتاه مدت است که اغلب  کیفیت تولیدات کشاورزي در آن مورد غفلت قرار مي گیرد. این مسئله 

بخصوص در رابطه با تولیداتي چون گیاهان دارویي از اهمیت به سزایي برخوردار است. 
به منظور بهینه سازي سیستم هاي تولیدي، روش هاي مختلفي به منظور کاهش مصرف نهاده هاي شیمیایي 
مورد استفاده قرار مي گیرد. در این رابطه استفاده از روش هاي مختلف کاهش مصرف کودهاي شیمیایي و استفاده از 
سیستم هاي کشت مخلوط به عنوان عوامل موثر در افزایش عملکرد مد نظر قرار دارند. کشت مخلوط اگر تحت یك 
مدیریت صحیح و اصولي اجرا شود، باعث افزایش عملکرد محصوالت کشاورزي مي گردد. علت افزایش عملکرد در 
کشت مخلوط استفاده بهینه از منابع محیطي، کاهش شیوع آفات و بیماریهاي گیاهي، کنترل علفهاي هرز و ایجاد 
میکرو کلیماي مناسب مي باشد. با انتخاب گیاهان مناسب براي کشت مخلوط تحت یك مدیریت صحیح، مي توان به 
  Melissa( طور موثري از این روش براي نیل به تولید بیشتر استفاده نمود. در این رابطه گیاهان دارویي بادرنجبویه
officinalis( و مریم گلي )Salvia officinalis( از خانواده نعنائیان به عنوان دو گونه دارویي با ارزش بوده که به لحاظ 

ترکیب هاي موجود در اسانس، کشت آنها در اکوسیستم هاي زراعي مورد توجه مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
به منظور تولید سالم دو گونه دارویي بادرنجبویه و مریم گلي  در جنوب شهرستان کرج، در ابتداي فصل بهار 
نشاء بادرنجبویه و مریم گلي با تراکم 40 هزار بوته در هکتار به زمین زراعي منتقل مي گردد. کشت مخلوط این دو 
گیاه بسته به اهداف کشت، با نسبت ها و روش هاي مختلف قابل انجام است. یکي از نسبت هاي معمول در کشت 
مخلوط این دو گیاه،  نسبت 50 درصد از هر کدام و بر اساس روش جایگزیني است. چنانچه عملیات کاشت، داشت 
و برداشت به صورت دستي باشد، امکان کشت این دو گیاه در خطوط یك درمیان )12121212 و یا 11221122( و 
چنانچه عملیات مکانیزه مد نظر باشد مي توان کشت هر کدام از گونه ها را با توجه به عرض اداوات  به صورت نوارهاي 
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ردیفي )11112222 و یا 12221112( در کنار هم قرار داد. در آزمایشي که انجام شد، کشت خالص بادرنجبویه 
و مریم گلي و کشت مخلوط یك در میان این دو گیاه مورد ارزیابي قرار گرفت. حاصلخیز نمودن خاک  از طریق 
اعمال فرم هاي مختلف کود  نیتروژني ارزیابي گردید. روش هاي حاصلخیز نمودن خاک  شامل1-  استفاده از کود 
اوره )46 درصد نیتروژن( در خاک 2- استفاده از کود نتیروژني کندرها )38 درصد( در خاک و 3- استفاده از کود 
اوره  به روش محلول پاشي بر اندام هوایي )با نسبت 1/5 در هزار( بود که با شاهد )بدون مصرف کود نیتروژني( 
مقایسه گردید. برداشت این دو گیاه پس از اتمام رشد رویشي و در مراحل ابتداي گلدهي بود. نتایج نشان داد که 
کشت خالص بادرنجبویه و مریم گلي هر کدام  به ترتیب 2159/3  و  1944/5 کیلو گرم در هکتار ماده خشك تولید 
نمودند در حالي که میزان عملکرد کشت مخلوط معادل  2972/4 کیلوگرم در هکتار بود که از  نصف کشت خالص 
بادرنجبویه به میزان  1626/6 کیلو گرم در هکتار و مریم گلي به میزان  1345/8 کیلوگرم در هکتار  بدست آمد. 
همچنین مشخص گردید که روش محلول پاشي میزان تولید بادرنجبویه  را  1/7 درصد و میزان تولید مریم گلي را 

19/8 درصد نسبت به کاربرد رایج کود اوره در خاک افزایش داد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در این آزمایش مشخص گردید که  استفاده از سیستم کشت مخلوط عالوه بر تنوع در تولید، موجب کاهش 
ریسك و کنترل آفات و بیماري هاي شده و امکان بهره وري بهتر از  منابع آبي و خاکي را براي گونه هاي کشت 
مخلوط که نیاز هاي متفاوتي دارند موجب مي گردد. همچنین بر خالف تصور معمول، مشخص گردید که روش 
محلول پاشي ضمن افزایش عملکرد ماده خشك،  میزان مصرف کود شیمیایي نیتروژني را نسبت به روش مصرف در 
خاک 87/5 درصد کاهش داد. این مطلب در راستاي کاهش نهاده هاي مصرفي جهت دستیابي به اهداف کشاورزي 

پایدار،  حفاظت از محیط زیست و همچنین افزایش امنیت )کمي( و ایمني )کیفیت( تولید اهمیت ویژه اي دارد.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                  
عنـوان: معرفـی نـوع هـرس موثر بر رشـد و شـادابي درختچه هاي مسـن تـاغ در جنگل هـاي دست کاشـت مناطق 

بیابانـی یزد
یافته منتج از پروژه شماره: 05-0310115115-74                      مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول:  ناصر باغستانی میبدی                                             رتبه علمی: دانشیار پژوهش

مجریان: مهدی شمس زاده، امان اله رهبر، اسماعیل رهبر
   N_baghestani@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پدیده طوفان و حرکت ماسه هاي روان بعنوان یکي از اصلي ترین مشکالت عرصه های منابع طبیعی در مناطق 
بیابانی محسوب می گردد. جهت مهار این معظل، تثبیت بیولوژیك این اراضی با استفاده از گونه تاغ در سطح ملی 
ازسال 1343 آغاز و در حال حاضر مساحت توده هاي تاغ دست کاشت در ایران به حدود 2 میلیون هکتار می رسد. 
بروز پدیده پژمردگي در جنگلهاي دست کاشت تاغ همواره مورد توجه و پیگیري دست اندرکاران  منابع طبیعی کشور 
بوده و هست. افزایش سن درختچه های موجود در عرصه از جمله عوامل موثر بر این پدیده و عملیات هرس به منظور 
جوان سازی این درختچه ها در گزارشات آمده است.  در محدوده جنگلهاي دست کاشت منطقه یزد، میزان نزوالت 
جوي اندک و شرایط حاد بیاباني در عرصه حکمفرما است. هر چند تولید بذر درختچه هاي تاغ در حد مقبول مي باشد، 
اما کمي باران و توزیع نامناسب آن بر زادآوري طبیعي این گونه تأثیر مي گذارد. لذا با افزایش عمر درختچه هاي کاشته 
شده پایداري و استمرار حیات این عرصه ها با تضمین بیشتري همراه خواهد بود. لذا آگاهی از تأثیر هرس و کسب 
مناسب ترین شیوه آن در محدوده جنگلهاي دست کاشت مسن تاغ الزم که در این یافته تحقیقاتی با آن اشاره شده 
است. اشاعه این اثر به منظور مقابله با پدیده پژمردگی متداول در محدوده تاغکاري هاي استان یزد و مناطق مشابه 

آن در سطح عرصه هاي بیاباني کشور قابل استفاده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
هرس از ارتفاع 35 سانتیمتری بعنوان شیوه اي  برتر و بمنظور جوان سازي و ارتقاء سرسبزي توده هاي دست 
کاشت تاغ در عرصه مورد مطالعه و مناطق مشابه آن در سطح کشور توصیه میگردد. با اجراي هرس درختچه ها به 
شکل کوتاه و متراکم تبدیل مي شوند. این فرم رویشي ضمن تأمین اهداف حفاظت خاک، براي چراي شتر نیز قابل 
با ارزش هستند که  استفاده خواهد بود. حجم باالي چوب تولیدي عرصه هاي هرس شده از جمله منابع سلولزي 

کاربرد آنها در صنایع تخته خرده چوب حائز اهمیت  مي باشد
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تایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این پژوهش در اراضي جنگلکاري شده با گونه سیاه تاغ که به سن  12 سالگي رسیده اند، در منطقه بیاباني 
یزد با متوسط بارندگي 70 میلي متر و عرصه هاي مشابه آن در سطح کشور قابل تعمیم مي-باشد. هرس درختچه ها 
نباید پس از ظهور و توسعه پژمردگي و خشکیدگي در گیاهان آغاز شود. درختچه هایی که شدت پژمردگی در آن ها 
باال باشد با انجام عملیات هرس بازسازی نخواهند داشت. با اجراي هرس عملیات هرس قبل از بروز پژمردگی توسعه 
یافته بر روی درختچه ها در ارتفاع 35 سانتیمتری،  پایه های هرس شده  به شکل کوتاه و متراکم تبدیل مي شوند. 
این فرم رویشي ضمن تأمین اهداف حفاظت خاک، براي چراي شتر نیز قابل استفاده خواهد بود. حجم باالي چوب 
تولیدي عرصه هاي هرس شده از جمله منابع سلولزي با ارزش هستند که کاربرد آنها در صنایع تخته خرده چوب 

حائز اهمیت مي باشد.

عکس/عکس های شاخص از یافته :

نحوه برش درختچه ها در ارتفاع 35 سانتيمتری

وضعيت رشد و شادابي درختچه تاغ در سال ششم پس از اعمال هرس از ارتفاع 35 سانتيمتري
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