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پیش گفتار

توسعه   پیشبرد  در  متعدد،  چالش های  با  رویارویي  علی رغم  حال  توسعه  در  کشورهاي  در  کشاورزي  بخش 
توسط بخش خصوصي صورت می گیرد.  این بخش غالباً  به آنکه تولید در  با توجه  ایفاء می کند.  ملي نقش مهمي 
معاونت های اجرایي، مؤسسات تحقیقاتي و واحدهاي ترویجي به عنوان نهادهاي توانمندساز در بخش کشاورزي در 
ارتباط سیستماتیك بین تولید و گردش دانش و اطالعات بین بخش هاي مختلف ایفاي نقش می نمایند. ترویج و اجرا 

در کشاورزي ازجمله راهبردهاي ضروري انتقال  یافته های تحقیقاتي به عرصه های تولیدي محسوب می شوند.
ازآنجایی که یکي از سیاست های اصلي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي ایجاد یك زنجیره مناسب 
تولید تا عرضه دانش به بهره برداران می باشد، لذا انجام فعالیت های تحقیقاتي که منجر به تولید دانش و اطالعات 
مناسب و متناسب با شرایط کشور باشد، از اولویت های برنامه های کاري مؤسسات/پژوهشکده ها / مراکز تحقیقاتي 
محسوب می شود. ازاین  رو پروژه های تحقیقاتي در سازمان در چهار محور کلي تقسیم بندی شده اند که عبارت اند 
کاربردي  تحقیقاتي  پروژه های   -3 مقدماتي  کاربردي  تحقیقاتي  پروژه های   -2 بنیادي  تحقیقاتي  پروژه های   -1 از 
فنآورانه 4- پروژه های تحقیقاتي کاربردي ترویجي. بدین منظور دفتر امور پژوهشي براي ساماندهي و انعکاس آخرین 
ترویج  قابل  یافته های  به تدوین مجموعه  اقدام  تابعه  از پروژه های تحقیقاتي مؤسسات  قابل ترویج منتج  یافته های 
نموده است. از این طریق مدیران ترویجي و اجرایي بخش کشاورزي و منابع طبیعي می توانند از جدیدترین یافته های 
تحقیقاتي اطالع حاصل نموده و نسبت به رفع برخي از مشکالت اجرایي موجود در عرصه های تولیدي اقدام نمایند. 
همچنین با مشخص شدن خألهای موجود، مسیر آینده مؤسسات تحقیقاتي تعیین خواهد شد. عالوه بر این، مجموعه 
انتقال یافته های تحقیقاتي  برنامه ریزی فعالیت های اجرایي و ترویجي به منظور  ابزاري براي  حاضر می تواند به عنوان 

مزبور به عرصه های تولیدي مؤثر واقع شود. 
در  محققان  فعالیت های  از  بخشي  تالش  حاصل  ها،  مجموعه  این  از  سري  دهمین  عنوان  به  حاضر،  مجموعه 
سطح مؤسسات/پژوهشکده ها / مراکز تحقیقاتي تابعه وابسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوزي مي باشد 
که گزارش نهایي پروژه هاي تحقیقاتي ایشان در سال 1386 شماره فروست اخذ نموده اند. ادامه این روند و جمع 
آوري یافته هاي قابل ترویج منتج از گزارش هاي نهایي پروژه هاي تحقیقاتي در سال هاي آینده، مجموعه هاي ذي 
قیمتي را در اختیار قرار خواهد داد که کمك شایان توجهي به حل مشکالت بخش مي نماید. از طرف دیگر انتشار 
این مجموعه محققان را برآن مي سازد که فعالیت هاي خود را بیشتر بر دستیابي بر یافته هاي قابل ترویج مورد نیاز 
تولید کنندگان کشور استوار نمایند. در اینجا الزم می داند از کلیه همکاراني که در تهیه و تنظیم این مجموعه تالش 

نموده اند صمیمانه تشکر و قدرداني نماید. 
. 

                                                                                                 دفتر امور پژوهشي 
                                                                                   سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

7

تعداد یافته های
قابل ترویج

نام موسسه /پژوهشکده / مرکز ملي ردیف

14 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  1

8 موسسه تحقیقات گیاه پزشکي کشور 2

1 پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 3

14 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 4

2 موسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور  5

3 موسسه تحقیقات بین المللي تاسماهیان دریاي خزر 6

3 مرکز تحقیقات کرم ابریشم  7

2 موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشکده خرما و میوه هاي گرمسیري  8
11 موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشکده میوه های معتدله  9

2 موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشکده سبزی و صیفی  10

4 موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 11

3 موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 12

15 موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشکده پسته کشور 13

6 14    پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

2 مرکز ملی تحقیقات شوری  15

32 موسسه تحقیقات خاك و آب  16

17 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 17

12 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند 18

4 موسسه تحقیقات برنج کشور 19

7 موسسه تحقیقات پنبه کشور 20

3 موسسه تحقیقات کشاورزي دیم 21

25 22 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 

3 گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی  23

193        جمع

جدول تعداد يافته های قابل ترويج موسسه ها/پژوهشكده ها و مراكز ملي تحقيقاتي تابعه
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در سال 1386



۸

اطالعات ارتباطی واحد های تابعه و وابسته به سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

9

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  



10

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي :موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: رطوبت مناسب ارقام مختلف شلتوك در زمان تبدیل به برنج )به منظور کاهش ضایعات(

یافته منتج از پروژه شماره:. 83046- 14-220000- 049- 2           مدت اجراي پروژه: 2 سال    
مجری مسئول:محمد شاکر                                                         رتبه علمي:استادیار پژوهش  

m.shaker1348@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکي از عوامل مؤثر برمیزان شکستگي برنج در کارگاه هاي شالیکوبي، رطوبت شلتوك در زمان تبدیل به برنج 
مي باشد. مطابق بررسي انجام شده در پنج شهرستان استان فارس )مرودشت، نورآباد، کازرون، فیروزآباد و خرامه( 
مشخص گردید که میزان شکستگي برنج برحسب رقم غالب هر منطقه از 10 تا 40 درصد و رطوبت شلتوك در زمان 
تبدیل از 6 تا 15 درصد )براساس وزن تر( متغیر مي باشد. لذا ضرورت ایجاب نمود که این عامل در خصوص ارقام 
مختلف شلتوك در استان فارس مورد بررسي قرار گیرد و مناسب ترین محدوده رطوبت شلتوك در زمان تبدیل به 
برنج به منظور کاهش ضایعات )کاهش میزان شکستگی و ترك دانه های برنج( در کارگاه هاي شالیکوبي تعیین گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:: 
با توجه به اینکه رطوبت شلتوك با شکستگي دانه هاي برنج، رابطه مستقیم دارد به طوری که با کاهش رطوبت 
شلتوك درصد شکستگي دانه هاي برنج نیز کاهش می یابد و همچنین رطوبت شلتوك با درصد ترك، رابطه معکوس 
دارد به طوری که با کاهش رطوبت شلتوك، درصد ترك دانه هاي برنج افزایش می یابد. لذا پس از انجام آزمایشات 
در دو سال اجرای پروژه، مناسب ترین محدوده رطوبتي شلتوك ارقام دانه بلند جهت تبدیل به برنج، محدوده 10 تا 
12 درصد )براساس وزن تر( توصیه می شود. در شلتوك هاي ارقام دانه متوسط، مناسب ترین محدوده رطوبتي جهت 
تبدیل به برنج، محدوده 8 تا 10 درصد )براساس وزن تر( پیشنهاد مي گردد. الزامات مورد نیاز برای اندازه گیری 
رطوبت شلتوك، دستگاه رطوبت سنج قابل حمل می باشد که توصیه می شود در هر یك از کارگاه های شالیکوبی، 

حداقل یك نمونه از این دستگاه وجود داشته باشد. الزم به ذکر است که نمونه ایرانی آن نیز ساخته شده است.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
معمـوالً مقـدار رطوبـت شـلتوك در زمـان ورود بـه کارگاه هـای شـالیکوبی، حـدود 24 تـا 30 درصـد اسـت. در 
اسـتان فـارس از گرمـای آفتـاب بـرای خشـك کـردن شـلتوك اسـتفاده می گـردد و به طـور معمول یك تـا دو روز 
شـلتوك هـا را در کارگاه پهـن مـی کننـد و به صورت تجربـی و بدون اندازه گیری رطوبت شـلتوك، اقـدام به تبدیل 
آن بـه برنـج سـفید مـی نماینـد. این عمـل باعث می شـود که در رطوبت مناسـب عمـل تبدیل انجام نشـود و مقدار 
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شکسـتگی برنـج افزایـش یابـد. بـه طـوری کـه بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمـده در شـلتوك دانـه بلنـد، در صورت 
اسـتفاده از محـدوده مناسـب رطوبتـی که پیشـنهاد شـد، حـدود 8 درصد کاهش مقدار شکسـتگی برنـج حاصل می 
گـردد. در شـلتوك دانـه متوسـط، در صـورت بکارگیری محدوده مناسـب رطوبتی که توصیه گردیـد، حدود 6 درصد 

کاهـش مقـدار شکسـتگی برنج نسـبت بـه تیمار شـاهد واقع می شـود.       

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

خشک كردن شلتوک با استفاده از آفتاب   

نمای داخلی كارگاه شاليكوبی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: منضم نمودن ک م ب این  JD-955 و JDٌٌٌ-1165  به دس ت گ اه  ن م ایش گ ر تلفات  دان ه  به منظور کاهش و کنترل تلفات 

فرآوری  )انتهای کمباین(
مجری مسئول: محمدرضا مستوفی سرکاری                   رتبه علمي: دانشیار پژوهش

m.mostofi@aeri.ir:ي مسئول آدرس الکترونیکي مجٌرٌ

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
     نمایشگرهای تلفات دانه وسائلی هستند که با نصب آنها روی کمباین، اندازه گیری تلفات دانه در نقاط مختلف 
میسر می شود. سیستم مذکور به کاربر کمباین این امکان را می دهد که بیشینه سرعت پیشروی را انتخاب نماید تا 
اتالف دانه در سطح قابل قبولی کنترل شده و در نتیجه با حداکثر ظرفیت کمباینی عملیات برداشت محصول انجام 
گیرد. سامانه نمایشگر تلفات دانه در قسمت های غربال و کلش کشها نصب شده و تلفات فرآوری یا انتهای کمباین 
را اندازه گیری نموده و برای ارزیابی عملکرد سامانه و صحت و دقت آن با روش اندازه گیری معمول مقایسه و ارزیابی 
می شود. سامانه نمایشگر تلفات دانه بر روی کمباین های وارداتی مانند نیوهلند، سمپو، کلس مدیون و دویتز متصل 
بوده و تلفات دانه را روی کلش کشها و غربالها به راننده کمباین از طریق نمایشگر )بصورت دیودی- عقربه ای و صفحه 
نورانی( نشان می دهد. لذا می توان دریافت که استفاده از این سامانه نمایشگر تلفات دانه در جهت اندازه گیری دقیق 

تلفات انتهای کمباینی موثر بوده و در افزایش عملکرد و ظرفیت آن حائز اهمیت می باشد.
ظرفیت مزرعه ای ماشین با استفاده از کمباین های موجود 1- 1/1 هکتار بر ساعت بوده در حالیکه با استفاده از 
دستگاه نمایشگر تلفات دانه این ظرفیت برابر با 1/3- 1/5 هکتار بر ساعت است. بنابر این عملکرد و افزایش ظرفیت 
مزرعه ای کمباین با ده ساعت کار در روز 1/5- 2 هکتار در روز خواهد بود. با توجه به اینکه متوسط عملکرد گندم 
در کشور )آمارنامه کشاورزی سال 1392-93( 3138 کیلوگرم بر هکتار و ارزش ریالی آن 1250 ریال، برابر با 5/883 
تا 7/845 میلیارد تومان بازگشت سرمایه خواهد بود. این در حالی است که قیمت دستگاه نمایشگر تلفات دانه 2500 
برداشت سال زراعی 94-95، 15916  از طرف دیگر تعداد کمباین های فعال در  دالر )10 میلیون تومان( است. 
دستگاه بوده است. 5700 دستگاه از این تعداد کمباین وارداتی بوده و مجهز به این سامانه است ولی حدود 70 درصد 

10788 دستگاه نیاز به این سامانه دارد که در برداشت 6/06 میلیون هکتار با کمباین شرکت دارند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 بر اساس تحقیقات انجام شده و نتایج برگرفته از آنها در شرایط رطوبت برداشت محصول 10- 12 درصد، 

 ASAEسرعت کوبنده 750 دور در دقیقه دارای کمترین افت انتهای کمباین بوده و با مقدار مورد انتظار )استاندارد
343.3( مطابقت دارد. این مطلب بیانگر این حقیقت است که به دلیل خشك بودن دانه این سرعت کوبنده مناسب 
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برای کوبیدن محصول بوده و سیستم تمیز کننده نیز قادر به جدایش دانه از کاه است و در نتیجه مقدار خیلی 
کمی دانه از انتهای کمباین به زمین می ریزد که این افت در حد استاندارد است. 

 این موضوع باعث افزایش کارائی و ظرفیت کمباین شده و کمباین را قادر می سازد که با انتخاب سرعت پیشروی 
مناسب بیشترین میزان )نرخ( تغذیه محصول ورودی را داشته باشد. 

ز نظر ارزیابی کارائی سامانه نمایشگر تلفات دانه، ثابت شد اختالفی بین افت اندازه گیری شده با مورد انتظار وجود 
ندارد. به بیان دیگر برای اندازه گیری افت انتهای کمباین در حد استاندارد، دستگاه نمایشگر تلفات دانه در سطح 
احتمال 1% قابل استفاده بوده و میزان این افت با روشن شدن دیودهای نورانی )حرکت عقربه( در دستگاه نمایشگر 
قابل کنترل است. اگر دستگاه نمایشگر دیودی باشد روشن شدن دو عدد دیود حین برداشت محصول مشخص کننده 

حد استاندارد این میزان افت و یك در صد است. 
کمباینهای مورد استفاده برای اتصال سامانه نمایشگر تلفات دانه جان دیر 955 یا 1055 و جان دیر 1165 بوده 
که در دو نوع مبدل به صورت صفحه حساس در انتهای کلش کشها و غربالها متصل شده یا به واحد های ابتدائی و 
انتهائی غربالها متصل می شوند. سیم کشی از مبدل ها به نمایشگر که مقابل راننده کمباین است صورت می گیرد و 
به یك باتری 12 ولتی که زیر صندلی راننده جای میگیرد، وصل می شود. سامانه نمایشگر قادر به نشان دادن میزان 

تلفات روی غربالها و کلش کشها و ترکیبی از هردو را دارد.
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
برای برداشت گندم آبی طبق استاندارد  انتهای کمباینی(  اندازه گیری میزان دقیق افت فرآوری )تلفات   .1

ASAE یك درصد بوده و بیش از آن قابل قبول نیست. 

استفاده از دستگاه نمایشگر تلفات دانه برای اندازه گیری افت فرآوری )افت انتهای کمباینی( بجای استفاده   .2
از روش معمول )قاب چوبی اندازه گیری( در کمباینهائی که تلفات بدنه ندارند، قابل توصیه است.

و  برداشت  کلی  تلفات  نهایتا  فرآوری(،  )افت  کمباینی  تلفات  گیری  اندازه  دقت  افزایش  و  هزینه  کاهش   .3
افزایش عملکرد و ظرفیت کمباین ها در برداشت غالت کشور از مزایای استفاده از نتایج تحقیق حاضر است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته 

 

سامانه نمايشگر تلفات دانه )ديود نورانی-سمت چپ، ميله نورانی-وسط، عقربه ای-سمت راست(
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ننام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: بهینه سازی مصرف کود ازته و پتاسه برای تولید محصول سیب زمینی با ماندگاری باال 

یافته منتج از پروژه شماره: 3-062-221800-00-0000-83093          مدت اجراي پروژه: 2/5 سال 
مجری مسئول: فرزاد گودرزی                                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: کامران آذری 
goodarzifarzad@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان همدان با سطح زیرکشت حدود 18 الی 20 هزار هکتار و دارا بودن سهمي معادل 18% از کل تولید سي  
زمیني کشور، یکي از مناطق عمده تولید و کشت این محصول با اهمیت است. از سوي دیگر در انبارهاي نگهداري 
سیب زمیني این استان ساالنه 28/6 – 16/5 درصد از محصول انبار شده به علل مختلف از بین رفته یا به شکلي 
دچار افت کیفي  شده و قابلیت استفاده در صنایع تبدیلي و یا پذیرش توسط مصرف کننده را از دست مي دهند. در 
حال حاضر کودهاي مختلف در مزارع کشاورزي بیشتر به هدف افزایش عملکرد و تولید بیشتر محصول به کار مي 
رود و به نقش و اثر این کودها بر شدت افت کمي و کیفي محصول تولیدي توجه چنداني نمي گردد. با درنظر گرفتن 
سطح زیر کشت و تولید سیب زمیني در این استان و میزان ضایعات نسبتاً باالي محصول تولیدي در انبارها، چنانچه 
بتوان با اعمال تیمار کودي مناسب از بروز بخشي از این ضایعات کمي و کیفي جلوگیري نمود، از هدررفتن بیش از 
پیش منابع آب و خاك و سرمایه هاي به کار رفته جهت تولید و نگهداري این محصول جلوگیري مي شود. ضمن 
 C آنکه محصول با ماندگاری و کیفیت باالتر )محصولي با قابلیت انبارداري باالتر و داراي قند احیاي کمتر، ویتامین

و اسیدسیتریك باالتر( و بهتر به دست مصرف کننده خواهد رسید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
از تلفات جمعیت مراحل فعال کنه نشان داد، فنازوکوین نتایج محاسبات و تجزیه و تحلیل داده آماري   طبق 

)چنانچه کشت سیب زمینی در زمین زراعی دارای کمتر از 0/7 درصد ماده آلی انجام می شود: 
براي نگهداري بهتر محصول سیب زمیني در زمان هاي کمتر یا مساوي 3 ماه، مصرف کود نیتروژنه به کمتر   

از 180 کیلوگرم ازت خالص در هر هکتار محدود شود. 
براي نگهداري بهتر غده هاي سیب زمیني در زمان هاي بیش از 3 ماه، مصرف کود ازت به کمتر از 140   

کیلوگرم کود نیتروژنه در هکتار محدود شود. 
حدود 25 درصد از کل کود نیتروژنه مورد نظر در مرحله کاشت سیب زمینی در مزرعه توزیع شود. از آنجا   
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که ممکن است منبع تامین نیتروژن از کودهای ازته باشد، توصیه می شود در شرایط استفاده از منبع کود اوره، این 
کود قبل از کاشت به خاك داده شود تا زمان کافی برای تاثیر آنزیم اوره آز و تبدیل به فرم آمونیوم و نیترات را داشته 
باشد تا بتواند در مرحله توسعه جوانه بخوبی مورد استفاده گیاه قرار گیرد. اما اگر از سایر منابع کود نیتراته نظیر 
نیترات آمونیوم استفاده شود در مرحله تقسیط 25 درصدی می توان از چنین کودهایی در حین کاشت نیز بهره برد.

بهتر است مابقی کود نیتروژنه )75 درصد( به شکل تقسیط در 3 نوبت و به نسبتهای 35، 45 و 20 درصد   
به ترتیب در مراحل رشد رویشی )30 روز بعد از کشت(، تشکیل و پرشدن غده )50 روز بعد از کشت( و اواسط مرحله 
چهارم رشد سیب زمینی)80 روز بعد از کشت( مصرف شود. در هر حالتی مصرف کود نیتروژنه نباید تا بعد از مرحله 

پر شدن غده و در مرحله بلوغ غده ها ادامه پیدا کند. 
نیــاز ســیب زمینی بــه عناصــر غذایــی به ویژه  نیتروژن در اوایل مرحلــه پرشــدن غده هــا و قبل   
از گلدهی بیش تــر از ســایر مراحــل اســت. از مصرف کود نیتروژنه در مرحله زرد شدن و زوال اندام هوایی بوته 
سیب زمینی خودداری شود. مصرف کود ازته از 3 الی 4 هفته  پایانی دوره زراعی به بعد، باعث تحریك رشد رویشی 
گیاه و غده زایی مجدد آن می شود. محصول تولیدی از این بوته ها به علت رو به انتها بودن دوره رشد و عدم تکمیل 

فرایند رسیدگی، دوره خواب کوتاه تر و در نتیجه ماندگاری کمتری در انبار خواهند داشت. 
توصیه های فوق با در نظر گرفتن متوسط ماده آلی خاك در بسیاری از مناطق کشت سیب زمینی کشور   
)کمتر از 0/7 درصد( ارائه شده است. بدیهی است در شرایطی که خصوصیات خاك و مقدار ترکیبات آن متفاوت باشد 

تعدیل مقادیر پیشنهادی مصرف کودهای مورد اشاره بر اساس نتیجه آزمون خاك ضروری است. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 کاهش سرعت تنفس و سوخت و ساز غده در انبار.

 افزایش ماندگاری ویتامین ث تا میزان 25 درصد در پایان دوره 5 ماهه نگهداری 
 کاهش 40 درصدی مقدار قند احیا در غده ها در پایان دوره نگهداری 

 کاهش سرعت تیره شدن سیب زمینی پس از پوست گیری
 جوانه زنی و پالسیدگی کمتر غده ها در انبار در دوران نگهداری 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل 1- نمونه سيب زمينی های توليدی طبق دستورالعمل)راست(  و شاهد )چپ(  5ماه پس از نگهداری
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شكل 2- ميزان تيرگی سيب زمينی های تغذيه شده با مقادير مختلف نيتروژن
 6 ساعت پس از پوست گيری )به ترتيب از راست به چپ 220،  170  و 140 كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص( 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: زیرشکنی خاك و کاهش شوری در مزارع دارای زهکش روباز

یافته منتج از پروژه شماره:1-14090 – )پروژه خاص استانی(    مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول: علی اکبر صلح جو                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري: جانب اله نیازی
a.solhjou@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در اثر کاربرد ماشین های کشاورزی در مزرعه و همچنین عوامل طبیعی طی سالیان دراز، باعث تشکیل سخت 
الیه در عمق خاك زراعی شده است. بنابراین برای ازبین بردن این سخت الیه، نیاز به استفاده از زیرشکن می باشد. 
فشردگی و تراکم زیاد خاك باعث جلوگیری از رشد طولی ریشه، کاهش نفوذ آب در خاك، افزایش مقاومت خاك، 
کاهش خلل و فرج، کاهش اکسیژن و افزایش دی اکسید کربن خاك و همچنین آسیب به جانداران خاك زی و 
در نهایت کاهش تولید محصول می شود. تراکم خاك یك مشکل جهانی است و بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی 
و بیولوژیکی خاك موثر است که می تواند باعث کاهش عملکرد محصول شود. در منطقه کربال مرودشت با وسعت 
حدود 51 هزار هکتار بدلیل حالت شوري و ماندایي خاك، عملکرد گندم خیلي پایین بود )کمتر از یك تن در هکتار( 
اما احداث شبکه هاي زهکشي موازي روباز با فاصله 300 متر سبب گردید که عملکرد گندم به حدود 3 تن در هکتار 

افزایش یابد. ولي مطالعات بعدي نشان داد که عملکرد گندم با دور شدن از محور زهکشي کاهش مي یابد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به بررسي به عمل آمده مشخص گردید که در مزرعه با افزایش فاصله از محور زهکش، شوري خاك 
)EC( افزایش و عملکرد محصول کاهش یافته است اما عملیات زیرشکني با بهبود خصوصیات فیزیکي خاك و کاهش 
شوری خاك، باعث افزایش 18% در عملکرد محصول می شود. زیرشکني خاك به عمق 45-40 سانتي متر + گاوآهن 
برگردان دار باعث کاهش بهتر شوري خاك و بیشترین عملکرد محصول تا فاصله 150-100 متري از محور زهکش 

شده است که جهت اجرا در مناطق شور با زهکش روباز پیشنهاد مي گردد. 
جهت اطالع بیشتر در خصوص تشخیص تراکم خاك و نحوه کاربرد زیرشکن در مزرعه، می توان به نشریه فنی 
"زیرشکن و استفاده بهینه از آن" باشماره ثبت 46 مورخ 1393موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی رجوع 

نمود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
ــاي  ــي ه ــن ویژگ ــرد.از مهمتری ــه کار ب ــور ب ــتان و کش ــدم اس ــزارع گن ــوان در م ــي ت ــق را م ــن تحقی ــج ای نتای

ــود: ــاره نم ــوان اش ــي ت ــر م ــوارد زی ــه م ــدم، ب ــزارع گن ــاك در م ــکنی خ زیرش
1- بهبود شرایط فیزیکی خاك و افزایش عملکرد گندم.

2-زیرشــکني خــاك بــه عمــق 45-40 ســانتي متــر+ گاو آهــن برگــردان دار بیشــترین عملکــرد گنــدم وکاهــش 
بهتــر شــوري عصــاره اشــباع خــاك را داشــته اســت، لــذا کاربــرد آن توصیــه مــي گــردد.

3-جهت زیرشکنی خاك، از زیرشکن با تیغه باله دار استفاده شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شکل تیغه های ساده و باله دار زیرشکن
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی              
عنوان: تهیه بستر مطلوب برای بذر منوژرم چغندرقند با کاربرد مناسب ادوات خاك ورزی 

یافته منتج از پروژه شماره: 83103 – 0000- 00 – 221100- 049- 3  مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: محمدعلی به آئین                                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجری: غالمرضا اشرف منصوری
m.behaein@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استفاده از بذر منوژرم در چغندرقند، به دلیل کاهش هزینه های تنك کردن، در بین کشاورزان رایج شده است. 
برای استفاده از این نوع بذر، باید بستر بذر مناسبی آماده شود. خاك سطحی بایستی ریز، تا حدی متراکم و فاقد 
پستی و بلندی باشد تا جوانه زنی یکنواخت و سریعی حاصل گردد. همچنین هر چه پوکی خاك عمقی بیشتر باشد، 
شکل ریشه که نقش مهمی در فرآیند استخراج قند دارد، بهبود بیشتری پیدا می کند. بنابراین اهمیت انتخاب ادوات 
خاك ورزی مناسب به منظور انجام عملیات تهیه زمین در کاشت چغندرقند، به اندازه انتخاب بذر مهم است و تهیه 
بستر مناسب در خاکی که دارای عمق کافی باشد، یکی از شرایط اولیه موفقیت در تولید ریشه ای که دارای قند کافی 

باشد، خواهد بود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در استفاده از ادوات خاك ورزی باید به سه عامل نوع ادوات خاك ورزی، زمان کاربرد و عمق عملیات خاك ورزی 
توجه نمود. اگر زمین در فصل پاییز و زمستان بدون کشت باشد، بهتر است عملیات خاك ورزی در پاییز انجام شود. 
همچنین می توان عملیات خاك ورزی را در بهار نیز انجام داد. با توجه به این که عمق خاك باید پوك باشد، الزم 
است از زیرشکن در عمق 35-30 سانتی متری به همراه گاوآهن برگردان دار در عمق 30-25 سانتی متری به همراه 
روتوتیلر استفاده نمود. استفاده از روتوتیلر به جای دیسك، بستر نهایی بذر را با کلوخه های کوچك و سطحی هموار 
ایجاد می کند. همچنین گاوآهن قلمی به همراه روتوتیلر نیز با توجه به ریشه ای بودن چغندرقند و حرکت ریشه در 

خاك توصیه می شود.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- در استفاده از زیرشکن به همراه گاوآهن برگردان دار و روتوتیلردر فصل پاییز، عملکرد در حدود 50 درصد 

نسبت به استفاده از این ادوات در فصل بهار افزایش می یابد.
2- درصد سبز مزرعه نیز در استفاده از ادوات بیان شده 18 درصد افزایش می یابد.
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از  پاییز 10 درصد بیشتر  از زیرشکن + گاوآهن برگردان دار + روتوتیلر در  3- عملکرد شکر سفید در استفاده 
استفاده از گاوآهن قلمی + روتوتیلر می باشد.

4- عملکرد شکر سفید به طور متوسط در تمام ادوات خاك ورز مشابه در پاییز، 14 درصد بیشتر از استفاده از 
این ادوات در بهار می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

آماده سازی بستر بذر با زيرشكن+گاوآهن برگردان دار+ روتوتيلر
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی              
عنوان:کاهش خوابیدگی )ورس( در جو با کاربرد مناسب ادوات خاك ورزی

یافته منتج از پروژه شماره: 83027 – 0000- 14 –220000- 049- 2  مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: محمدعلی به آئین                                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجری: غالمرضا اشرف منصوری
m.behaein@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
جو یکی از گیاهان قدیمی زراعی در کشور است که به علت افزایش مصرف آن در صنعت و دامداری، سطح کشت 
آن رو به افزایش است. یکی از مسایل مهم در ارتباط با جو، مساله خوابیدگی )ورس( است که عملکرد را به میزان 
زیادی کاهش می دهد. از طرفی کشاورزان زمین هایی را به کشت جو اختصاص می دهند که از نظر مرغوبیت، در درجه 
دوم اهمیت قرار دارد و این زمین ها نیازمند تهیه بستر مناسب می باشند. یکی از راه هایی که می توان خوابیدگی را در 
گیاه جو کاهش داد، استفاده مناسب از ادوات خاك ورزی است که در استقرار گیاه و رشد ریشه موثر است. همچنین 
عمق عملیات خاك ورزی که به وسیله ادوات خاك ورزی ایجاد می شود نیز، در کاهش میزان خوابیدگی جو موثر است. 
بنابراین برای افزایش عملکرد، کاهش مشکالت در عملیات برداشت با کمباین و در نهایت افزایش درآمد، باید میزان 

خوابیدگی در جو را با کاربرد مناسب ادوات خاك ورزی و عمق مناسب کارکرد این ادوات، کاهش داد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در زمین هایی که میزان شوری آن ها زیاد و مواد آلی آن ها کم است، می توان از ادوات خاك ورزی اولیه شامل 
گاو آهن برگردان دار و گاوآهن بشقابی و ادوات خاك ورزی ثانویه شامل دیسك و روتوتیلر استفاده کرد. استفاده از 
گاوآهن برگردان دار در عمق 25-20 سانتی متری به همراه روتوتیلر، می تواند در کاهش میزان خوابیدگی موثر باشد. 
بنابراین با تنظیم تراز طولی، عرضی و عمق شخم، باید گاوآهن را در عمق مناسب قرار داد و نیز سپر انتهایی روتوتیلر 
را به صورت خوابیده تنظیم نمود تا هم اندازه کلوخه ها کاهش یابد و هم سطح خاك برای کار با ماشین کاشت صاف 
شود. با انجام عملیات ذکر شده در باال، توسعه ریشه و استقرار گیاه در جو، به نحو مطلوبی انجام شده و از میزان 

خوابیدگی جلوگیری می شود.    

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از گاوآهن برگردان دار در عمق 25-20 سانتی متری به همراه دستگاه روتوتیلر، مزایای زیر را به دنبال دارد:
1- عدم وجود خوابیدگی )صفر درصد( و استقرار مناسب گیاه جو در زمین زراعی به دلیل توسعه مناسب ریشه ها
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2- کاهش مشکالت در برداشت با کمباین به دلیل کاهش میزان خوابیدگی
3- تهیه بستر مناسب با کمترین میزان در اندازه کلوخه ها )2/44 سانتی متر( و نیز پوکی خاك )کاهش مقاومت 

خاك به اندازه 27 درصد( با توزیع مناسب ریشه ها در خاك و کاهش ورس ریشه در گیاه جو 
4-افزایش عملکرد 18 درصدی در استفاده از ادوات ذکر شده نسبت به استفاده از گاوآهن بشقابی یا قلمی و 

استفاده از دیسك 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

آماده سازی بستر بذر گياه جو با گاوآهن برگدان دار+ روتوتيلر
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی              
عنوان:روش مناسب برای ضد عفونی ارقام خرمای قصب و شمسایی 

یافته منتج از پروژه شماره: 82082-23-20-11-100             مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: ابوالفضل گلشن تفتی                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش 

golshan_ta@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکي از مهم ترین دالیل فساد در خرماهاي خشك، آلودگي آن ها به آفات و حشرات است. حشرات نه تنها با مصرف 
میوه باعث ایجاد خسارت مي شوند، بلکه هنگام استفاده از میوه، فضوالتي را در داخل محصول بر جاي مي گذارند 
که باعث کاهش بازارپسندي مي شود. براي مبارزه با آفات انباري خرما مي توان از روش-هاي شیمیایي و فیزیکي 
انسان ها  انداختن سالمت  به مخاطره  و  آلودگي محیط زیست  به دلیل  از روش های شیمیایی  استفاده  استفاده کرد. 
در حال کاهش است. عالوه بر آن، برخي از کشورهاي واردکننده محصوالت کشاورزي، اجازه ورود محصوالتي  که 
در طي مراحل تولید آن ها از هیچ گونه سموم و مواد شیمیایي استفاده نشده باشد را به کشور خود داده و قوانین 
قرنطینه اي سختي را برای واردات به اجراء گذاشته اند. بنابراین، تقاضا براي محصوالتي که با روش هاي فیزیکي ضد 
عفوني شده اند، رو به افزایش است. استفاده از حرارت در کنترل آفات انباري ارقام خرماي قصب و شمسایي، یکی از 

روش های فیزیکی است که می تواند جایگزین متیل بروماید در ضد عفونی این ارقام خرما شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
مراحل انجام کار را می توان به شرح زیر خالصه کرد: 1- برداشت به موقع ارقام خرمای قصب و شمسایی. زمان 
مناسب برداشت برای خرمای قصب، 24-22 هفته پس از گرده افشانی و برای خرمای شمسایی، 20-18 هفته پس 
از گرده افشانی است. 2- جداسازی خرماهای معیوب، ناسالم و آفت زده 3- پهن کردن خرماهای سالم و یك اندازه در 
سینی های مخصوص به صورت یك الیه 4- قراردادن سینی های خرما در قفسه های داخل اتاقك   عایق بندی شده 
مجهز به وسایل کنترل دما و رطوبت نسبی 5- استفاده از دمای 70 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت در رطوبت 
اتاقك و سرد شدن تا دمای محیط 7- بسته بندی در  نسبی حدود 70 درصد 6- بیرون آوردن محصول از داخل 

ظروف مناسب

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از مزایای به کارگیری روش حرارتی در ضد عفونی محصول ارقام خرمای قصب و شمسایی می توان به نابودی آفات 

انباری در این ارقام خرما و در نتیجه، کاهش ضایعات آن ها و امکان جایگزینی این روش با متیل بروماید اشاره کرد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 1- خرمای قصب ضد عفونی شده با روش حرارتی

شکل 2- خرمای قصب آفت زده
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی              
عنوان:روش تبدیل آبیاری سنتی به سامانه های مدرن آبیاری در باغات پسته

مدت اجراي پروژه: 2 سال  یافته منتج از پروژه شماره: 2-021-220000-11-0000-84005    
مجری مسئول: مهدی اکبری                                                             رتبه علمي: دانشیار  پژوهش 

 Akbari_m43@Yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در بخش زیادی از باغات پسته کشور، آبیاري بصورت کرتي و یا جوي و پشته اي انجام مي شود و از معیار دقیقي 
براي مقدار آبي که در اختیار گیاه قرار مي گیرد، استفاده نمی شود. گسترش آفات و بیماري ها، رشد رویشي زیاد، عدم 
یکنواختی رشد در باغ که باعث کاهش باردهي درخت مي گردد، در بسیاری از مواقع حاکي از مصرف غیر اصولی آب 
آبیاري است. در شرایط فعلي، بدلیل کمبود منابع آب، استفاده از روش-هاي آبیاري با بازدهي باالتر ضرورت یافته 
و برخي از قطعات باغات پسته به روش هاي آبیاري قطره اي مجهز شدند. از آنجایی که منابع آبي مورد استفاده براي 
باغات پسته، عمدتاً در دستة شور طبقه بندي مي شوند، این نگراني وجود دارد که تبدیل روش آبیاري از حالت مرسوم 
به روش هاي نوین موجب تجمع شوري و وارد آمدن خساراتي به درختان پسته گردد. لذا در این بخش سعی شده 

است روش مناسب تغییر روش هاي آبیاري سنتی به سامانه های مدرن ارائه گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بر اساس نتایج بدست آمده، روش آبیاری قطره ای یکی از روش های مناسب جهت آبیاری باغات پسته است و 
می تواند جایگزین مناسبی برای روش  آبیاری سطحی مرسوم )آبیاری سطحی نواری( باشد. لیکن الزم است در زمان 

طراحی و بهره برداری از سامانه آبیاری به نکات زیر توجه گردد.
- در زمان طراحی الزم است ضمن توجه به کیفیت آب، خاك و اقلیم، به مقدار سطح خیس شده توسط قطره 
چکان ها توجه گردد و تعداد و پراکنش قطره چکانها به گونه ای انتخاب گردد که ضمن تامین سطح خیس شده الزم، 

پایداری درخت در شرایط باد منطقه حفظ گردد.
- در سال اول تغییر روش آبیاری، چون ریشه درختان بر اساس روش آبیاری سنتی رشد و توسعه یافته است، 
انجام یك یا دو آبیاری به روش سطحی پیشنهاد می گردد. این آبیاری ها ضمن شستشوی امالح خاك از تنش آبی 

گیاه جلوگیری می کند و موفقیت سامانه آبیاری را تضمین می کند.
- در مناطقی که آب آبیاری شور است، امالح در سطح خاك تجمع می یابد، لذا انجام یك آبیاری سنگین به روش 
سطحی یا بارانی در فصل زمستان الزم است. این آبیاری عالوه بر آبشویی امالح در پروفیل خاك، موجب یخ زدگی 

و از بین رفتن آفات نیز خواهد شد.
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- با توجه به اینکه یکی از مشکالت سامانه های آبیاری قطره ای در مناطق خشك، تجمع امالح و گرفتگی قطره 
چکان هاست، تزریق مداوم یا تزریق متناوب اسید در سامانه آبیاری الزم و ضروری است.

- مقدار اسید مورد نیاز و حد مطلوب اسیدیته، تابعی از کیفیت آب آبیاری، وسایل، نوع ترکیب، دمای آب، نوع 
و غلظت اسید است. نگهداشتن اسیدیته آب در حد پائین )7- 5/5( در از بین بردن رسوبات در آب های مشکل دار 

مؤثر می باشد.
- متداول ترین اسیدهایي که براي این منظور به کار مي رود، اسید فسفریك، اسید سولفوریك، و اسید نیتریك 

مي باشند.
- برای نگهداری اسیدیته آب در سطح پائین، دبی اسید تزریقی باید در حدود 0/2 تا 0/02 درصد دبی آب باشد. 
- شستشوی منظم و دوره ای سامانه آبیاری )کلیه لوله های اصلی و فرعی( ضروری است. این شستشو می تواند 

نقش موثری در کاهش گرفتگی قطره چکانها ایفا نماید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
روش آبیاری قطره ای یکی از روش های مناسب جهت آبیاری باغات پسته است و می تواند جایگزین مناسبی برای 
روش  آبیاری سطحی مرسوم )آبیاری سطحی نواری( باشد. از جمله مزایای استفاده از یافته-های تحقیق می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
-توزیع نسبتاً یکنواخت آب آبیاری در سطح باغات پسته

 -کاهش نفوذ عمقی و حذف رواناب سطحی و افزایش راندمان آبیاری در سطح باغات پسته
- امکان انجام کود آبیاری در آبیاری های مختلف
- افزایش 20 تا 30 درصد عملکرد محصول پسته

- صرفه جویی )حدود 30 درصد( در مصرف آب آبیاری در باغات پسته 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمایی از مسائل و مشکالت سامانه های آبیاری در باغات پسته
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی              
عنوان:عمق نصب نوارهای آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی 

یافته منتج از پروژه شماره: 89013-14-43-4                      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: جواد باغانی                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

 baghani37@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سیب زمیني بعد از گندم، برنج و ذرت بیشترین سهم را در میزان تولید محصوالت غذایي دارا بوده و نقش مهمي 
در تغذیه و سبد غذایي جمعیت جهان دارد. در کشورهاي در حال توسعه اهمیت غذایي سیب زمیني به مراتب بیشتر 
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 آبیاری گیاهانی که قابلیت کاشت ردیفی دارند، می تواند یکی از راهکارها برای تولید محصول 
بیشتر و با کیفیت مناسبتر نسبت به آبیاری های سطحی باشد. در سال هاي اخیر بحث استفاده از آبیاري  قطره اي 
استفاده  قرار گرفته و سطح  بیشتر مورد توجه کشاورزان و مسئولین  نواری در زراعت هاي ردیفي در سطح کشور، 
از آن در حال گسترش است، اما عمق نصب نوارهای آبیاری در زراعت ها و مخصوصا سیب زمینی، مورد سوال اکثر 

کشاورزان می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1.  از آنجایی که عملکرد سیب زمینی در نوارهای نصب شده در سطح خاك، بیشتر از نوارهای نصب شده در عمق 
10 و 20 سانتی متر بوده و تفاوت زیادی ندارد، بهتر است نوار در عمق حدود 5 سانتی متری خاك نصب شود تا هم 

از خسارت پرندگان در امان باشد و هم باد آنها را جابجا نکند. 
2. عمل نصب نوار همزمان با کاشت غده و توسط همان ماشین انجام شود. 

3. دور آبیاری نیز می تواند بین 2 تا 6 روز انتخاب شود.
4. انجام کود آبیاری یك ساعت پس از شروع آبیاری آغاز و 2 ساعت قبل از خاتمه آبیاری قطع گردد تا فرصت 

کافی برای شسته شدن لوله ها و نوارهای آبده وجود داشته باشد.
5. نکته بسیار مهم این است که، با توجه به مشکالت زیست محیطی، جمع آوری بقایای نوارهای آبیاری و خارج 

کردن آنها از مزرعه اکیدا توصیه می شود. 
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1. مقدار ضایعات سیب زمینی در نوارهای نصب شده در عمق کمتر از 10 سانتی متری سطح خاك، کمتر از اعماق 

بیشتر است.   
2.کیفیت و کمیت محصول افزایش پیدا می کند

3. از وارد شدن خسارت توسط پرندگانی مانند کالغ به نوارها جلوگیری می شود
4. نوارها توسط باد جابجا نمی شوند

5. آب مصرفی نسبت به سایر روش های آبیاری سطحی و بارانی کم می شود
6. امکان استفاده از نوارهای جمع آوری شده از سطح مزرعه در سالهای بعد وجود دارد. چون نوارهایی که در 
نزدیك سطح خاك نصب شده اند، در هنگام جمع آ وری انتهای فصل، کمتر از نوارهایی که در اعماق بیشترخاك نصب 

شده اند، صدمه می بینند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

دستگاه غده كار دو رديفه سيب زمينی به همراه نصب نوار آبياری قطره ای

نمای مزرعه در زمان كاشت 6 رديفه غده های سيب زمينی و نصب همزمان نوارهای آبياری قطره  ای
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی              
عنوان:معیارهای الزم برای پوشش بتنی با دوام در کانال های آبیاری مناطق سردسیر 

یافته منتج از پروژه شماره:  92138-14-63-4  مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: رضا بهراملو                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
رایج ترین مصالح مورد استفاده براي پوشش کانال هاي آبیاري، پوشش بتني است. پوشش بتنی در مناطق مختلف 
بایستی به گونه ای طراحی و اجرا گردد که در مقابل عوامل مخرب غالب منطقه دوام الزم را داشته و در طول عمر 
پروژه از سالمت و کیفیت الزم برخوردار باشد. بررسي هاي انجام شده بیانگر آن است که با معیارهاي فني موجود که 
تنها مقاومت فشاري بتن است، پوشش بتني اجرا شده در کانال هاي آبیاري مناطق سردسیر در اثر یخبندان-ذوب 
متناوب در سالهاي اول بهره برداري و بسیار کمتر از عمر پروژه، دچار تنش، ترك خوردگي و تخریب مي گردند. این 
موضوع سبب از بین رفتن سرمایه گذاري انجام شده و هدر رفتن آب گردیده است. برای این منظور ضروري بود تا 
با اصالح معیارهاي ارزیابي، پوشش بتني به کار رفته در کانالهاي آبیاري مناطق سردسیر در مقابل پدیده مخرب 
یخبندان-ذوب متناوب از دوام کافي برخوردار بوده و سالمت خود را در طول عمر پروژه حفظ نماید. یافته ارائه شده 
این متن حاصل 3 سال پژوهش بوده و معیارهاي الزم براي اطمینان از داشتن پوشش بتني سالم و بادوام در مقابل 

یخبندان-ذوب مناطق سردسیر ارائه شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای اطمینان از داشتن بتن بادوام و با کیفیت در پوشش کانال های آبیاری بایستی مراحل زیر انجام گردد: 

1- طراحی بهینه کانال بر اساس حداقل و حداکثر سرعت مجاز برای جلوگیری از رسوب و فرسایش در کانال، 
2- بستر سازی و انجام تراکم مناسب برای جلوگیری از نشست بستر بعد از پوشش، 3- استفاده از حداقل آب در 
تهیه مخلوط بتن )نسبت آب به سیمان حداکثر 0/45(، 4- حداکثر قطر سنگدانه مصرفی 20 میلیمتر، 5- ضخامت 
پوشش بتني بین 7 تا 10 سانتیمتر باشد، 6- دوام پوشش بتنی در کانال های آبیاری که جهت آنها جنوبی- شمالی 
و  ارزیابی  برای   -7 است،  بهتر  باشد  جنوبی-شمالی  جهت  امکان  صورت  در  لذا  است،  شرقی-غربی  از  بهتر  باشد 
اطمینان از دوام پوشش بتنی، دوام محوری جایگزین مقاومت محوری گردد. 8- شاخص های دوام پوشش بتنی در 
مقابل یخبندان-ذوب متناوب در مناطق سردسیر، شامل جذب آب نیم ساعته، جذب آب نهایی )3 روزه( و مقاومت 
فشاری می باشد 9- مقادیر شاخصهای دوام مندرج در بند 8 به ترتیب بایستی حداکثر 3%، حداکثر 5% و حداقل 

300 کیلوگرم بر سانتیمترمربع باشد.   
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- افزایش راندمان انتقال و توزیع آب در مسیر قبل از کاربرد آب در مزرعه

2- جلوگیري از تعمیرات ساالنه و هدر رفتن هزینه 
3- جلوگیري از تلفات سرمایه گذاري اولیه براي پروژه

4- اطمینان از سالمت و دوام پوشش بتني کانال هاي آبیاري در طول عمر حداقل 30 ساله پروژه 
5- جلوگیري از تخریب بي مورد و بي اثر معادن سنگ و مصالح آب و سیمان 

6- افزایش بهره وري مصرف آب در بخش کشاورزي 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تاثير يخبندان در تخريب پوشش بتني 

پوشش بتني با معيارهاي موجود )سمت راست( و نمونه بتن بادوام تهيه شده با نتايج يافته پژوهش )سمت چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی              
عنوان:بهینه سازی مصرف کود ازته برای تولید محصول سیر در شرایط استفاده از سیستم آبیاری قطره ای نواری 

یافته منتج از پروژه شماره: 83000  -0000-00-221200-062-3   مدت اجراي پروژه: 2/5 سال 
مجری مسئول: علی قدمی فیروزآبادی                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: علی احسان نصرتی 
aghadami@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان همدان با سطح زیرکشت حدود 2492 هکتار )آمار سال1395( و دارابودن سهمی حدود 50% از کل تولید 
سیر کشور، یکي از مناطق عمده تولید و کشت این محصول با اهمیت است. از طرفی بحران آب، خشکسالی های اخیر 
و راندمان پایین مصرف آب به صورت آبیاری سطحی در مزارع استفاده از سیستم های نوین آبیاری از جمله آبیاری 
قطره ای را اجتناب ناپذیر کرده است. با اجرا و مدیریت صحیح سیستم آبیاری قطره ای نواری )تیپ( در مزارع سیر 
بجای سیستم آبیاری سنتی می توان با صرفه جویی 50 درصدی در آب مصرفی )از 4940 متر مکعب در روش آبیاری 
نشتی به 2449 متر مکعب در هکتار در روش آبیاری قطره ای(، بدون کاهش معنی دار عملکرد محصول میزان کارایی 
مصرف آب آبیاری و کودها را افزایش داد. در آبیاری قطره ای با استفاده از سیستم کود آبیاری و تزریق مکرر، مداوم و 
تقسیطي عناصر غذایي در طول دوره رشد، می توان کارایی مصرف کودهای محلول را افزایش داد. با مدیریت صحیح 
آبیاري و مصرف آب کمتر می توان شست و شوي مواد غذایي به خصوص نیترات در خاك را کاهش داد، این مساله 

از نقطه نظر آلودگي آبهاي زیرزمیني و اثرات زیست محیطي نیز حائز اهمیت است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
به منظور افزایش کارایی مصرف ازت در سیستم آبیاری قطره ای نواری در مزارع سیر از سیستم تزریق کود   

استفاده شود و تزریق کود با تقسیط و در چند مرحله استفاده شود.
تیمار کودی 60 کیلوگرم ازت در هکتار به عنوان گزینه مناسب در سیستم آبیاری قطره ای سیر بکارگرفته شود.  

استفاده از مقادیر 120 کیلوگرم ازت در هکتار در سیستم آبیاری قطره ای نواری سیر نه تنها باعث کاهش   
عملکرد سیر می شود، بلکه از نظر اقتصادی مقرون بصرفه نیست.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
کاهش مصرف کود ازته در مزرعه و افزایش کارایی مصرف آن و صرفه اقتصادی  

  امکان استفاده کم، مکرر، مداوم و تقسیطي عناصر غذایي در طول دوره رشد با سیستم کود آبیاری
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جلوگیری از آلوده شدن منابع آب و کاهش مشکالت زیست محیطی و کمك به سالمت غذا  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

اعمال کودآبیاری با استفاده از ونتوری در سیستم آبیاری قطره ای بجای پخش سطحی  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی              
عنوان:آرایش مناسب سیستم آبیاری قطره ای نواری و تراکم کشت در مزارع  

یافته منتج از پروژه شماره: 83000  -0000-00-221200-062-3   مدت اجراي پروژه: 2/5 سال 
مجری مسئول: علی قدمی فیروزآبادی                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: علی احسان نصرتی 
aghadami@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان همدان با سطح زیرکشت حدود 2492 هکتار )آمار سال 1395( و دارابودن سهمي حدود 50 % از کل 
تولید سیر کشور، یکي از مناطق عمده تولید و کشت این محصول با اهمیت است. از طرفی بحران آب، خشکسالی های 
اخیر و راندمان پایین مصرف آب به صورت آبیاری سطحی در مزارع و نیز رژیم نامنظم بارندگی در کشور استفاده 
از سیستم های نوین آبیاری از جمله آبیاری قطره ای را اجتناب ناپذیر کرده است. با اجرا و مدیریت صحیح سیستم 
آبیاری قطره ای نواری )تیپ( در مزرعه می توان با صرفه جویی 50 درصدی در آب مصرفی بدون کاهش معنی دار 
عملکرد محصول میزان کارایی مصرف آب را افزایش داد. این امر مستلزم آرایش مناسب سیستم نوارهای آبیاری 
قطره ای در مزرعه و تراکم کشت مناسب است. ضمن آنکه با سیستم آبیاری قطره ای نواری )تیپ( می توان سیری با 

کیفیت بهتر نسبت به سیستم آبیاری سطحی تولید کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
جهت استفاده از سیستم آبیاری قطره ای نواری )تیپ( در محصول سیر توصیه مي گردد: 

 نوارهای آبیاری قطره ای در مزرعه، به فاصله 50 سانتیمتری از هم قرار گرفته و ردیف های کشت به فاصله 
10 سانتیمتری از نوارهای آبیاری قطره ای صورت گیرد.

 فاصله سیرچه ها روی ردیف کشت 8 سانتیمتر منظور شود. 
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 کاهش 50 درصدی آب مصرفی )از 4940 متر مکعب در روش نشتی به 2449 متر مکعب در هکتار در 

روش آبیاری قطره ای( و افزایش کارایی مصرف آب در مزرعه در آبیاری قطره ای نسبت به روش سنتی
 بهبود کمی و کیفی محصول سیر )افزایش میزان عملکرد سیر و یکنواختی و سفیدی سیرچه ها( 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

فاصله مناسب رديف های كشت )10 سانتی متری( دراطراف نوارهای آبياری قطره ای در شرايط مزرعه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی              
عنوان: مدیریت مناسب آب و کود ازت در روش آبیاري قطره اي نواری )تیپ( گوجه فرنگي 

یافته منتج از پروژه شماره:   116-81-15-20-125                    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  سید حسن موسوي فضل                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: فرامرز فائزنیا
HMOUSAVIFAZL@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کم آبي در کشور اصلي ترین چالشي است که با آن مواجه هستیم. بخش کشاورزي بزرگ ترین مصرف کننده آب 
در کشور است، بنابراین الزم است با برنامه ریزي منسجم و دقیق در این بخش براي ارتقاء راندمان مصرف آب تالش 
کنیم. استفاده از سیستم هاي آبیاري تحت فشار یکي از راهکار هاي موثر رفع معضل کم آبی است. روش آبیاری قطره ای 
با استفاده از لوله های نواری )تیپ( برای محصوالت زراعی ردیفی مانند گوجه فرنگی، روش مناسبی است و امروزه 
در جهان بسیار استفاده می شود. همچنین مدیریت مناسب و درست سیستم های آبیاری تحت فشار یکی از الزامات 
افزایش بهره وری آب و راندمان آبیاری در این سیستم هاست. در این روش ها به خوبی می توان مقدار آب آبیاری و 
کودهای مورد نیاز گیاه را مدیریت کرد.  برای محصول گوجه فرنگی کود ازت گلوگاه رشد گیاه است. مصرف به اندازه 
و به موقع این کود باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول می شود. از طرف دیگر استفاده بیش از حد آن نیز سبب 
هدر رفت منابع، افزایش هزینه های تولید، آلودگی منابع آب و تولید محصول ناسالم برای مصرف کننده می شود. این 

یافته مدیریت بهینه آب و کود ازت برای محصول گوجه فرنگی را بیان می کند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
خیار،  گوجه فرنگي، سیب زمیني،  مانند  ردیفي  محصوالت  براي  )تیپ(  نواری  قطره اي  آبیاري  روش  از  استفاده 
هندوانه و خربزه بسیار مناسب و مقرون به صرفه است. کودهای شیمیایی محلول را در روش قطره-ای تیپ به خوبی 
می توان وارد سیستم کرد و به گیاه داد. برای مدیریت مناسب و افزایش بهره وری آب در روش آبیاری قطره ای تیپ 

برای محصول گوجه فرنگی گام های زیر را انجام دهید.
1- نیاز آبی گیاه گوجه فرنگی را با توجه به شرایط آب و هوایی، جنس خاك مزرعه و مرحله رشد گیاه تعیین کنید. 
2- نیاز کود ازت )نیتروژن( را برای مزرعه گوجه فرنگی براساس آزمایش خاك مزرعه و در مراحل مختلف رشد 

گیاه تعیین نمایید.
3- پس از تعیین نیاز آبی گیاه در هر نوبت آبیاری، 80 درصد نیاز آبی را به مزرعه بدهید. یعنی اگر مدت زمان 
آبیاری در یك نوبت 5 ساعت تعیین شده،  آبیاری به مدت 4 ساعت در آن نوبت کفایت می کند. این برنامه را در 
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تمام طول فصل رشد گیاه تکرار نمایید. این امر سبب صرفه جویی در مصرف آب و افزایش کیفیت محصول می شود.
4- بعد از تعیین نیاز کود ازت )نیتروژن( برای مزرعه، کافی است 60 درصد آن را محاسبه و در تقسیط-های 
مختلف همراه با آب آبیاری از طریق تانك کود و یا دستگاه های تزریق کود که در سیستم های آبیاری قطره ای تعبیه 
شده است به گیاه بدهید. تامین 60 درصد کود ازت برای گوجه فرنگی سبب کاهش هزینه-های تولید، جلوگیری از 
آلودگی منابع آب زیرزمینی و تولید محصول سالم می گردد. تقسیط کود در چند نوبت باعث جذب بهتر کود توسط 

گیاه و جلوگیری از شستشوی آن به وسیله آب آبیاری می گردد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
و  نمو گیاه  و  فراهم می کند، در رشد  براي گیاه  به دلیل شرایط مناسبي که  تیپ  آبیاري قطره اي  روش   -1

عملکرد محصول بسیار موثر است. 
آب و کودهاي محلول مورد نیاز گیاه را مي توان به خوبی مدیریت کرد و با راندمان مناسب در اختیار گیاه قرار داد.   -2
با استفاده از روش آبیاری قطره اي، تامین 80 درصد آب مورد نیاز و60 درصد کود ازت براي گیاه کافیست   -3
و کاهش محصول قابل توجهی نخواهیم داشت. در این شرایط کیفیت محصول افزایش مي یابد و محصولي سالم براي 

مصرف کننده خواهیم داشت. 
بهره وری مصرف آب در روش آبیاری قطره ای تیپ با مصرف کود نیتروژن )مطابق آنچه گفته شد( به 15   -4

کیلوگرم به ازاء هر متر مکعب مصرف آب در هر هکتار خواهد رسید. 
عملکرد محصول را مي توان به بیش از 100 تن در هکتار افزایش داد.   -5

با مصرف 60 درصد نیاز کودي ازت، تجمع ازت نیتراته در میوه گوجه فرنگي در حد استاندارد خواهد بود.   -6
سایر پارامترهاي کیفي محصول نیز بهبود خواهد یافت. 

اجراي سیستم آبیاري قطره ای تیپ ساده است )به جز زیر ساخت های اصلی سیستم( و به راحتی توسط   -7
بهره بردار قابل اجراست. 

کنترل علف هرز به سهولت انجام مي شود و انتقال بیماري نخواهیم داشت.    -8
مدیریت مناسب مقدار آب آبیاری و کود ازت )نیتروژن( در روش آبیاری قطره ای تیپ سبب مي-شود که   -9

مصرف آب و کود ازت در این روش نسبت به روش هاي سنتي نصف و عملکرد محصول 1/5 برابر افزایش یابد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه گوجه فرنگی با آبياری نواری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی              
عنوان: افزایش کارآیي مصرف آب چغندرقند در شرایط کم آبیاري کنترل 

یافته منتج از پروژه شماره: 83052-112200-100- 3                مدت اجراي پروژه: 30 ماه
مجری مسئول: مسعود فرزام نیا                                               رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: داود درویشی، قاسم زارعی و داریوش  طالقانی
m.farzamnia@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
چغندرقند یکی از گیاهان ردیفی است که نیاز آبی آن باال است، به  همین خاطر در مناطقي که از نظر منابع آبي 
با محدودیت مواجه هستند، توسعة آن با مشکل روبرو است. چغندرقند در برخی از مراحل رشد به تنش آبی حساس 
و در برخی دیگر حساس نمی باشد، در مراحل غیرحساس به تنش آبی مي توان از روش هاي کم آبیاري کنترل شده 
)CDI( استفاده کرد بدون آنکه باعث افت معني داري در کیفیت و کمیت محصول گردد و از صرفه جویی آب در 
مراحل غیر حساس، امکان بکارگیری آب در محل و زراعت دیگر فراهم می شود. پژوهش حاضر برای بررسی واکنش 
بر صفات کمی و کیفی گیاه و تعیین  تأثیر آن  از مراحل رشد و  به تنش آبی )کم آبیاری( در هر کدام  چغندرقند 
مرحله ای از رشد با کم ترین عکس العمل به تنش آبی، به روش آبیاری تیپ در شهرستان های بردسیر استان کرمان و 
کرج انجام شده است. براساس نتایج به دست آمده، مقدار آب مصرفی در شرایط کم آبیاری در مراحل دوم و چهارم 
رشد چغندرقند و آبیاری کامل به ترتیب 5800 و 7900 مترمکعب در هکتار و مقدار کارآیی مصرف آب براساس 
وزن شکر به ترتیب یاد شده 1/018 و 0/772 کیلوگرم بر مترمکعب بود. بنابراین با کم آبیاری چغندرقند، عالوه بر 
صرفه جویی 36 درصدی در مصرف آب، مقدار شکر تولیدی حدود 240 گرم به ازای هر واحد آب مصرفی افزایش 

می یابد. که پیامد آن افزایش سطح زیرکشت و میزان درآمد چغندرکاران و کمك به اقتصاد خانواده آن ها می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نیاز چغندرقند  مورد  منابع غذایی  و  کارگری، ذخیرۀ کود  برای صرفه جویی در مصرف آب، کاهش هزینه   -1

استفاده از آبیاری تیپ همراه با کم آبیاری توصیه می شود.
2- در صورت استفاده از آبیاری تیپ برای چغندرقند سعی شود آرایش کاشت بصورت فاصلة ردیف ها از یکدیگر 
50 سانتی متر با دو خط کاشت به فاصلة 40 سانتی متر روی هر ردیف در نظر گرفته شود، بدین ترتیب در استفاده 

از نوارهای تیپ بطور قابل مالحظه ای صرفه جویی خواهد  شد.
3- تنش آبی در مرحلة رشد و نمو غدۀ چغندرقند، عملکرد را بطور محسوسی کاهش می دهد، بنابراین توصیه 

می شود کم آبیاری در مراحل فوق انجام نگیرد. 
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4- رنگ سبز تیرۀ برگهای چغندرقند عالمت آشکاری از تنش آبی است و با مشاهدۀ آن باید بالفاصله آبیاری 
شروع شود.

5- با کاهش آب مصرفی چغندرقند، عیارقند و به دنبال آن قیمت واحد محصول، افزایش می یابد.
6- آبیاری غرقابی و بیش از حد چغندرقند پوسیدگی ریشة چغندرقند را تشدید می کند، بنابراین کشاورزان از 

مصرف بی رویه آب پرهیز کنند.
7- توصیه می شود وجین علفهای هرز حتی المقدور توسط علف کشها انجام شود چون در روش سنتی نوارهای 

آبیاری به راحتی توسط کارگران پاره می شود که در سطوح بزرگ ترمیم آنها وقت گیر و هزینه بر است.
9- کشاورزان از استفاده از نوارهای تیپ در کنار باغهای میوه خودداری نمایند، به دلیل این که باغ ها مکان تجمع 

کالغها بوده و نوارهای تیپ مرتب مورد حملة آن ها قرار گرفته و بطور کامل از بین می روند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
در بین گیاهان زراعی در ارتباط با شوری و خشکی تنها پنبه و جو متحمل تر از چغندرقند هستند. تحمل به 
خشکي و شوري در چغندرقند مي تواند به علت دوره رشد رویشي طوالني و سیستم ریشه عمیق آن باشد. علي رغم 
اینکه گیاه چغندرقند به خشکي مقاوم است ولي در بعضي از مراحل رشد خود به کم آبي حساس است، بنابراین 
تعیین برنامة مناسب آبیاري چغندرقند با استفاده از روش هاي آبیاري موضعي همراه با کم آبیاري مي تواند از یك سو 
زراعین را به سمت آبیاري تحت فشار سوق داده و از سوي دیگر کارآیي مصرف آب را بهبود بخشد. انجام این پروژه نیز 
در این راستا بوده است و نتایج آن نشان داد که صرفه جویی در مصرف آب چغندرقند از طریق اعمال کم آبیاری باید 
در مراحل دوم )استقرار تا پوشش کامل( و چهارم )چهار هفته قبل ازبرداشت تا برداشت( رشد انجام گیرد. بنابراین 
با کم آبیاری چغندرقند در این دو مرحله رشد، عالوه بر صرفه جویی 36 درصدی در مصرف آب، مقدار شکر تولیدی 
حدود 240 گرم به ازای هر واحد آب مصرفی افزایش یافت، که پیامد آن افزایش سطح زیرکشت و میزان درآمد 
چغندرکاران و کمك به اقتصاد خانواده آن ها میبا شد. از طرفی کشاورزان می توانند با صرفه جویي آب در مراحلي از 
رشد که گیاه به کم آبي مقاوم است، آب را در محل دیگر و زراعت دیگر به کار ببرند )با توجه به این که در مرحلة 
کشت چغندرقند، غالت مراحل حساس رشد و نمو خود را طي مي کنند(. از مزایای دیگر کم آبیاري کنترل شده در 
عرصه، کاهش هزینه هاي تولید و هزینه هاي مربوط به استحصال، انتقال و توزیع آب، کاهش هزینه هاي انرژي، نیروي 
کارگري، سموم و کودهاي شیمیایي، بهبود بازده کاربرد آب و در نهایت بهینه سازي سود خالص دریافتي بوده است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

كارآيی مصرف آب و مقدار آب كاربردی در تكرارهای مختلف
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موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان : مبارزه بیولوژیك با گل جالیز 

یافته منتج از پروژه شماره: 107-82-11-108                                   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حکمت اسفندیاري                                                       رتبه علمي: مربی پژوهش

h.esfandiari@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تیره گل جالیز همگي پارازیت اجباري بوده و فاقد کلروفیل مي باشند. لذا قادر به تهیه مواد غذائي مورد نیاز خود 
نبوده و به صورت انگل مطلق روي ریشه گیاهان قرار گرفته و از آنها تغذیه می کنند. گل جالیز ازجمله گیاهان انگلی 
می باشد که بذر آن بیش از 10 سال در خاك زنده می ماند. تیره گل جالیـز مهم ترین جنس Orobanche است که 
بیش از یك صد گونه دارد. درختان میزبان آن شامل بادام، مو، زردآلو و هلو مي باشد. یکي از روش های مبارزه با این 

گیاه انگلي مبارزه بیولوژیك با استفاده از حشرات و عوامل بیماری زا است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بذر گل جالیز هنگامی که در کنار ریشه گیاه میزبان قرار می گیرد توسط ترشحات ریشه گیاه میزبان تحریك شده و 
جوانه می زند و سپس اندام مکنده خود را در ریشه گیاه میزبان فرو می برد و از مواد غذایی آن استفاده می کند. مگس 
گل جالیز Phytomyza orobanchia نسبت به سایر حشرات از اهمیت و پتانسیل بیشتري در کنترل بیولوژیك گل 
جالیز برخوردار است. در یك هکتار از کیسه ای که حاوی 1000 شفیره  )جمع آوری شده از کانون های با آلودگی 
شدید در طبیعت( می باشد در ارتفاع 70 سانتی متری از زمین می توان استفاده کرد. در این حال گوشه-ای از کیسه 
را پاره کرده تا مگس ها بتوانند در مزرعه رها شوند.  مگس گل جالیز حشره ای است به رنگ مشکی با شکم قهوه ای، 
به طول دو ونیم الی سه میلی متر. این حشره در باغات بادام حاشیه زاینده رود از جمعیت خوبي برخوردار بوده و به 
نظر می رسد با حمایت از جمعیت آن بتوان تا حدودي جمعیت گل جالیز را در منطقه کاهش داد. عالوه بر کنترل 
بیولوژیك می توان با وجین دستي ساقه هاي انگل هر 2 هفته یك بار و کاشت گیاهان تله مانند یونجه، کتان و غیره 

اطراف درختان آلوده، با این گیاه انگل مبارزه نمود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
-  کاهش بذر گل جالیز در خاك.

- کاهش مصرف علف کش ها و حفظ محیط زیست



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

41

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

حشره کامل مگس گل جالیز

      تغذيه الرو مگس گل جاليز از ساقه گياه انگل گل جاليز             تراكم ساقه های گل جاليز اطراف درخت بادام
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان : اهمیت تعیین میزان آلودگی خاك به نماتد سیستی سویا در برنامه مدیریت آفت 

یافته منتج از پروژه شماره: 83021-0000-100-100000-100-02       مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: زهرا تنها معافی                                                        رتبه علمي: استاد پژوهش

مجری: سید اسمعیل مهدویان
zahrat.maafi@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از مجموع خسارتي است که  از نماتد سیستي سویا، بیشتر  مجموع خسارت وارد شده به محصول سویا ناشي 
توسط هر یك از دیگر بیماري هاي شایع در مزارع سویا ایجاد مي شود. شدت آلودگي در مزارع آلوده از دامنه وسیعي 
برخوردار است، این دامنه آلودگي از 500 تا بیشتر از صد هزار تخم و الرو در 250 سانتیمتر مکعب خاك متغیر است. 
این در حالی است که شدت آلودگي در اکثر مزارع آلوده در زمان برداشت و همچنین قبل از کاشت از حد آستانه 

زیان اقتصادي که براي این نماتد ذکر شده است بیشتر می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
رابطه مستقیمي بین میزان جمعیت نماتد سیستي سویا در خاك با میزان خسارت وارده به گیاه وجود دارد. با 
توجه به باال بودن شدت آلودگی در مزارع سویا توصیه می شود، قبل از اقدام به برنامه ریزی برای کشت سویا از مزرعه 
مورد نظر نمونه خاك تهیه و تا پس از بررسی آزمایشگاهی نمونه خاك از نظر میزان آلودگی به نماتد سیستی سویا، 

مشاوره الزم در انتخاب نوع کشت بعدی انجام شود. )کشت یا عدم کشت سویا(

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
براي محدود نمودن افزایش میزان جمعیت آفت توصیه می شود از تناوب با گیاهان غیر زراعي و واریته هاي مقاوم 
)سویا( استفاده گردد. با برآورد میزان آلودگی خاك مزرعه به نماتد سیستی سویا قبل از کاشت و توصیه برای انتخاب 

محصول کشت بعدی و حتی رقم مورد استفاده سویا از خسارت 5 تا 60 درصدی جلوگیری به عمل خواهد آمد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 الف: مزرعه آلوده به نماتد سيستی سويا در استان مازندران، لكه زرد وسط آلودگی شديد را تشان می دهد
 ب: ماده های شيری رنگ در سطح ريشه سويا

 

بالف
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان : معرفی رقم مقاوم سویا به نماتد سیستی سویا 

یافته منتج از پروژه شماره: 83052-0000-10-100000-009-2         مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: زهرا تنها معافی                                                        رتبه علمي: استاد پژوهش

zahrat.maafi@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
نماتد سیستي سویا )Soybean Cyst Nematode, SCN( در اکثر کشورهاي اصلي تولید کننده سویا در دنیا 
گسترش داشته و بعنوان یکي از مهمترین عوامل خسار ت زای این محصول محسوب میگردد. بسته به میزان آلودگي 
خاك، این نماتد مي تواند تا 70 درصد باعث کاهش محصول در روي ارقام حساس سویا شود. آگاهي از نوع نژاد 
نماتد سیستی سویا در منطقه اولین گام در اتخاذ شیوه هاي مناسب کنترل با استفاده از ارقام مقاوم است رقم کتول 
از قبیل سپیده، سحر، گرگانJk، BP ،3 و تعدادی دیگر به عنوان رقم مقاوم  ارقام متداول سویا  )DPX( در بین 

معرفی می گردند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در زمین های آلوده به نماتد سیستی سویا رقم کتول به عنوان رقم مقاوم به نماتد سیستی سویا معرفی و توصیه 
می شود. مهمترین شیوه کنترل نماتد سیستي سویا، استفاده از مدیریت تلفیقي است. استفاده از ارقام مقاوم، تناوب 
زراعي صحیح )گیاهان غیر میزبان، رقم مقاوم، رقم حساس( و استفاده از گیاهان غیر میزبان )تك لپه، ذرت، گندم و 
جو( سه روشي هستند که با تلفیق آنها مي توان به کنترل موفقیت آمیز نماتد سیستي سویا دست یافت. بنابراین در 
مزارع آلوده به نماتد سیستی سویا می توان از رقم کتول در تناوب با گیاهان غیر میزبان و رقم حساس استفاد نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
توانایي نماتد سیستي سویا به رشد و تکمیل چرخه زندگي در ریشه ارقام مقاوم سویا حداقل بوده و عملکرد رقم 
مقاوم نسبت به رقم حساس در مزارع آلوده بطور قابل مالحظه اي بیشتر است. بنابراین استفاده از ارقام مقاوم، ضمن 

مدیریت نماتد باعث سودآوري محصول سویاي کاشته شده خواهد شد.

ج

ج
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

ٌٌ

 شكل الف: مزرعه آلوده به نماتد سيستی سويا، ب: ماده شيری رنگ در سطح ريشه سويا،
 چ: سيست های نماتد سيستی سويا جدا شده از خاک

الف

ب

ج
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان :کنترل زراعی زنبور بذر خوار یونجه 

یافته منتج از پروژه شماره: 83095-0000-00-121000-048-3             مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: رحیم اسالمی زاده                                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: احمد علي شوشي دزفولي 
Reslamizadeh@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
زنبور بذرخوار یونجه یکي از مهمترین آفات بذري در تمام مناطقي است که به تولید بذر یونجه اختصاص دارند. 
با توجه به اینکه خوزستان با سطح کشت حدود 4000 هکتار یکي از مناطق تأمین کنندۀ بذر یونجه در کشور است 
و همچنین بدلیل خسارت زیاد این آفت و عدم امکان استفاده از کنترل شیمیائي به دلیل هم زمــاني فعالیت این 

زنبور با حشرات گرده افشان، کنترل زراعي این آفت از اهمیت بسیار باالیي برخوردار است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جهت افزایش تولید و کاهش خسارت باید مزارع بذری را به مدت 2 و حداکثر 3 سال جهت تولید بذر و از آن 
به بعد را جهت برداشت علوفه استفاده نمود تا پتانسیل آلودگی در مزرعه باال نرود و باعث خسارت عمده به میزان 

بذر تولیدی نشود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با فرار از مرحله خسارت آفت می توان از خسارت به بذر جلوگیری کرده و همچنین باعث تقویت قدرت پارازتیسم 

دشمنان طبیعی شد. که این امر باعث بهبود مزارع بذری یونجه استان گردید.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                 حشره كامل زنبور بذر خواريونجه                                           گل سالم گياه يونجه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان :کنترل غیر شیمیایی راب های گیاهان زینتی 

یافته منتج از پروژه شماره: 84014-0000-03-100000-100-4    مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: الهام احمدی                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: زهرا مجیب حق قدم،مهربان اوالدي
e1_ahmadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گلخانه ها یکي از مهم ترین محیط هاي بسته کشت گیاهان زینتي در کشور به شمار می آیند. در دو دهه اخیر در 
ایران کشت گلخانه ای رونق زیادی پیدا کرده است و خسارت راب ها روي گیاهان زینتي به علت داشتن شرایط اقلیمي 
مساعد )حرارت معتدل و رطوبت نسبي باال( در گلخانه ها افزایش یافته و گلخانه ها محل مناسبی برای تکثیر آن ها 
بوده اند به طوری که با تغذیه از برگ، گل، ساقه و بذور )خسارت کمي( و ایجاد خوردگي روي قسمت های مختلف 
گیاه )خسارت کیفي( گاها باعث خشك شدن آن ها مي گردند. بنابراین، به کار گیری و استفاده از راب کش های جدید 

کم خطر با دوزهای مناسب جهت کنترل این آفت و جلوگیری از وقوع مقاومت، امری ضروری بنظر می رسد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
طعمه راب کش فریکول به مقدار سه تا پنج گرم در متر مربع )30 تا 50 کیلوگرم در هکتار( به طور یکنواخت 
در اطراف گیاهان زینتی بر روی خاك اطراف آن، توصیه می گردد. بهترین زمان طعمه پاشی، پس از غروب آفتاب و 

بالفاصله پس از آبیاری است. زیرا راب ها در این شرایط فعال می باشند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کاهش مصرف سموم شیمیایی در تولید گیاهان زینتی و سایر محصوالت گلخانه ای و جایگزینی آن با سموم 
جدید کم خطر می تواند نقش مهمی در کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف سموم شیمیایی در پی 
داشته باشد. طعمه فریکول فقط روی راب اثر کرده و انتخابي است. سازگار با محیط زیست بوده و از نظر فیزیکي و 
شیمیایي با ثبات است. ماده موثره آن تولید داخل است و در صورت مصرف تنها راب ها را نابود مي نماید. آن میزان از 
طعمه که مورد مصرف راب واقع نشود به صورت کود، امالح مورد نیاز خاك را تامین مي نماید. از این فراورده مي توان 

در کنترل راب در گلخانه های گیاهان زینتی و سایر محصوالت گلخانه ای مورد استفاده قرار داد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

طعمه پاشی فریکول در خاك اطراف گیاه و راب های خسارت زای گلخانه ای.          
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان :ضرورت تعویض علف کش در مزراعی که علف های هرز مشکوك به مقاومت هستند

یافته منتج از پروژه شماره: 84010-8304-08-100000-100-4           مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجري مسئول: اسکندر زند                                                             رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: محمدرضا جمالي، معصومه یونس آبادي و آذر ماکنالي
eszand@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در ایران علف هاي هرز یوالف وحشي، فاالریس و چچم از جمله علف هاي هرز مهم مزارع گندم محسوب مي شوند 
اخیر  سال  ده  در  که  برگ کش هایي  باریك  ترین  عمده  مي آورند.  وارد  گندم  مزارع  به  زیادي  سالیانه خسارت  که 
کلودینافوپ  )پوماسوپر(،  اتیل  پي  فنوکساپروپ  علف کش هاي  گرفته اند،  قرار  استفاده  مورد  ایران  گندم  مزارع  در 
 )A CCaseپروپارژیل )تاپیك( و دیکلوفوپ متیل )ایلوکسان( هستند که همگی متعلق به یك گروه )بازدارنده های
می باشند. اما مصرف متوالی این گروه از علف کش ها سبب گسترش مقاومت علف های هرز شده است. به طوری که 
مقاومت برخي از علف هاي هرز باریك برگ به علف کش ها در بسیاري از نقاط جهان پایداري تولید گیاهان زراعي را 
تهدید مي کند. با توجه به سابقه مصرف علف کش ها در برخی از مناطق کشور و نارضایتي کشاورزان از کارایي برخی 

علف کش ها،شناسایي باریك برگ هاي مقاوم به منظور مدیریت آن ها ضروری به نظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
این موضوع در استان هایي مانند  اثبات  و  باریك برگ  به علف کش ها در علف های هرز  به گسترش مقاومت  با توجه 
فارس، خوزستان و گلستان، توصیه می شود در این مناطق از مصرف علف کش هاي با نحوه عمل مشابه مانند تاپیك، 
ایلوکسان و پوماسوپر جلوگیری شود. در این خصوص با مشورت کارشناسان متخصص باید از علف کش های با نحوه 

عمل متفاوت )مانند بازدارنده های ALS( برای مدیریت علف های هرز مقاوم استفاده نمود.
قابل ذکر است چنانچه در مزرعه ای حداقل پنج سال متوالی از علف کش های مذکور برای کنترل علف های هرز 
باریك برگ استفاده شده باشد و پس از سمپاشی علف های هرز به صورت لکه لکه در مزرعه باقی مانده باشند، این 
نشانه مقاوم شدن علف های هرز و شروع گسترش آنهاست. در این حالت کشاورز باید از مصرف علف کش های قبلی 

خود داری کند و با مشورت کارشناسان متخصص علف کش مزرعه خود را عوض کند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
اگر علف های هرز مزرعه ای نسبت به علف کش های تاپیك، ایلوکسان و پوماسوپرمقاوم شده باشد، مصرف این 
علف کش ها نه تنها علف های هرز را کنترل نمی کند بلکه با افزایش جمعیت آنها باعث افزایش خسارت به مزرعه 
می شود. بنابراین اگر کشاورزی بداند که علف های هرز مزرعه اش به این علف کش ها مقاوم شده است، با تعویض 

علف کش، به راحتی می تواند علف های هرز مزرعه خود را کنترل کند.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان :معرفی و مدیریت بیماری های ویروسی موز

یافته منتج از پروژه شماره:  84011-0000-11-100000-009-2             مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: تبسم قطبي                                                                رتبه علمي: مربی پژوهش

tghotbi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بیماري هاي ویروسي از مهم ترین عوامل محدود کننده کشت موز بوده و خسارات اقتصادي قابل توجهي در مناطق 
کشت و پرورش آن در دنیا ایجاد می کنند. نشانه هاي زردي، موزائیك، بدشکلي و کوتولگي در بسیاري از گلخانه هاي 
موز در ایران گزارش شده است. دو ویروس تاج دسته ای موز )Banana bunchy top virus. BBTV( و موزائیك 
خیار )Cucumber mosaic virus. CMV( از مهم ترین ویروس هاي خسارت زا در مناطق کشت موز در دنیا مي باشند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مبارزه با این دو بیماری  ویروسی در موز به دو روش پیشگیری از وقوع بیماری و کنترل بیماری صورت می گیرد.

پیشگیری:
1-. با توجه به اهمیت شته موز در انتقال این دو ویروس مهم و قرنطینه بودن آن، در صورت مشاهده هرگونه 
شته مشکوك بر روی پایه های موز مراجعه به سازمان حفظ نباتات و گزارش آن الزامی است. در این راستا، نصب 

کارت های زردرنگ تله در سطح گلخانه ها و باغات جهت ردیابی شته ها موثر می باشد.
2- مبارزه با علف هاي هرز نگهدارندۀ ویروس ها )مانند انواع سلمك، داتوره، علف های هرز تیره گندمیان( در سطح 

گلخانه ها و باغات و حذف آن ها در اوایل فصل رشد
3- استفاده از پاجوش های حاصل از پایه های مادری سالم

4- تولید و تکثیر بافت عاري از ویروس در صورت کاربرد روش کشت بافت
5- حذف کامل سرشاخه های زرد و هرس شده از سطح باغات

6- عدم استفاده از وسایل مشترك باغبانی در گلخانه ها و باغات مشکوك به آلودگی ویروسی
7- نظارت دقیق بر تهیه و تولید اندام هاي گیاهي عاري از آلودگي هاي ویروسي

8- بازرسي مداوم باغات به منظور حذف درختان آلوده
9- ایجاد و احداث باغات موز در فاصله مناسب از مزارع سبزیجات، حبوبات و صیفي جات و عدم کشت مخلوط

کنترل:
1- حذف پایه های آلوده و دارای عالیم شبیه به آلودگي هاي ویروسي به طریق مکانیکی و یا شیمیایی می باشد. 
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C

AB

حذف مکانیکی شامل حفر گودال و بیرون کشیدن پایه آلوده از خاك است. حذف شیمیایی هم می تواند با استفاده 
از تزریق یك ماده از بین برنده موز باشد.

2- در صورت وجود شته های ناقل در سطح باغات، استفاده از شته کش های روغنی یا صابونی در زیر برگ ها، 
محل تجمع شته ها

3- ایجاد یك حفره با زاویه 45 درجه در ساقه موز به فاصله 50-30 سانتیمتری از سطح خاك، ریختن علف کش 
رانداپ )Roundup Ultra Max( در حفره ایجاد شده بوسیله یك آبپاش دستی، تکرار این روش برای تمام پایه هایی 
که در تماس با پایه آلوده قرار دارند. بدین ترتیب پایه های موز آلوده که به روش شیمیایی تزریق شده اند، پس از 6 

هفته قهوه ای شده و از بین می روند
4- چند روز پس از تزریق علف کش به گیاه مبارزه با شته های ناقل مجدداً باید صورت گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
بهترین راه مبارزه با بیماری های  ویروسي، جلوگیري از آلودگي گیاه به ویروس است، بنابراین شناسایي به موقع و 
دقیق و ممانعت از همه گیر شدن آلودگي هاي ویروسي در منطقه حائز اهمیت است. در ضمن از آنجایی که تکثیر موز 

از پاجوش یا کشت بافت مي باشد، عدم آلودگي آن ها به ویروس ها بسیار مهم و ضروري است

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

)A( عدم خروج جوانة انتهايي از غالف ساقه، 
         ، CMV عاليم برگي ناشي از آلودگي پايه هاي موز به ويروس )B(

، Pentalonia nigronervos  شته موز )C(
 در گلخانه های كشت و پرورش موز شمال ايران
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                      
عنوان :روش های تلفیقی مدیریت علف های هرز مزارع پنبه

یافته منتج از پروژه شماره: 84080-7904-08-100000-5               مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حمیرا سلیمی                                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: محمد فریدون پور، محمد بازوبندی
m.fereidoonpoor@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
استفاده از علفکش ها و استفاده از وجین در پنبه یك اقدام ضروري و اجتناب ناپذیر در تولید موفق پنبه محسوب 
مي شود. در سطح حدود 16000 هکتار مزارع پنبه استان فارس ساالنه بالغ بر 3500 لیتر از علف کش های پیش 
کاشت که عمدتا خاك مصرف نیز می باشند، مصرف می شود. شرایط آب و هوایی، زمان مصرف و نحوه مصرف این 
علف کش ها باعث کاهش کارایی و دوام علف کش در این مزارع می شود. استفاده از روش های تلفیقی مبارزه می تواند 

کارایی روش های مبارزه شیمیایی را افزایش داده و هزینه ها را کاهش دهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از کولتیواتور جهت کنترل  استفاده  با علف های هرز و همچنین  به منظور مبارزه تکمیلی  از علف کش ها  استفاده 
علف های هرز پس از مصرف علف کش های پیش کاشت در مدیریت علف های هرز پنبه مؤثرند. این روش ها مطابق 

جدول زیر می باشند 

روش مبارزه تکمیلی روش مبارزه اول فصل

 علف کش انووك 10 گرم در هکتار به همراه
سورفکتنت در مرحله 5 تا 8 برگی پنبه

 استفاده از علف کش کانووی به میزان 3 کیلوگرم در
هکتار بعد از کاشت و قبل از سبز شدن علف های هرز

 علف کش انووك 10 گرم در هکتار به همراه
سورفکتنت در مرحله 5 تا 8 برگی پنبه

 ترفالن 2/5 لیتر در هکتار قبل از کاشت )مخلوط با
)خاك یا آب آبیاری

 کولتیواتور )استفاده از کولتیواتور پنجه غازی یا هاللی(
در مرحله 40 سانتی متری گیاه پنبه

 ترفالن 2/5 لیتر در هکتار قبل از کاشت )مخلوط با
)خاك یا آب آبیاری

 کولتیواتور )استفاده از کولتیواتور پنجه غازی یا هاللی(
در مرحله 40 سانتی متری گیاه پنبه

 استفاده از علف کش کانووی به میزان 3 کیلوگرم در
هکتار بعد از کاشت و قبل از سبز شدن علف های هرز
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
استفاده از روش های تلفیقی باعث کاهش هزینه های وجین توسط کارگر می باشد. مقایسه هزینه کارگری برای 
وجین یك هکتار مزرعه پنبه با روش های تلفیقی شیمیایی یا کولتیواتور نشان می دهد به میزان نزدیك به 90 درصد 
هزینه های نیروی کار در یك هکتار را در نوبت وجین تکمیلی کاهش می دهد. استفاده از کولتیواتور عالوه بر کنترل 
علف های هرز بین ردیف ها باعث خاکدهی پای بوته  و تهویه خاك می شود که در نهایت باعث افزایش کنترل علف 

های هرز و عملکرد می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

استفاده از كولتيواتور در مزرعه
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پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی                                                                                      
عنوان :"طرح جامع کشاورزی هالوفیت مبنا )سالیکورنیا(" یا کشت سالیکورنیا

یافته منتج از پروژه شماره: 8006-29-107-1                                 مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: نیراعظم خوش خلق سیما                                            رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: محمد فریدون پور، محمد بازوبندی
nayer@laycos.com:آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تنش شوری یکی از مهم ترین مسائلی است که باعث کاهش عمده سطح زمین های قابل کشت و همچنین کاهش 
میزان تولید و کیفیت محصول می شود. خاك های شور ایران بالغ بر 32 میلیون هکتار است که نزدیك به 30 درصد 
از سطح کل کشور و 55 درصد از اراضی قابل کشت را شامل می شوند. با توجه به مشکالت تغییر اقلیم بخش عظیمی 
از زمین ها و آب های کشور به سمت شور شدن پیش می رود. در چنین شرایطی استفاده از زمین های شور و آب های 
شور و نامتعارف در راستای تولید محصوالت غذایی امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین استفاده از گیاهان شورپسند 
در کشاورزی هالوفیت مبنا از استراتژی های کارآمد برای مقابله با شوری آب و خاك است. سالیکورنیا یکی از گیاهان 
شورپسند است که عالوه بر اثرات مثبت زیست محیطي به دلیل داشتن پتانسیل باال در تولید علوفه دام، دانه روغنی 
و خوراك انسان در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. همچنین با توسعه کشاورزي هالوفیت مبنا یك 
چرخه اقتصادي فعال و مولد مبتني بر اقتصاد دانش بنیان و در مسیر اقتصاد مقاومتي ایجاد خواهد شد که مي تواند 

گام موثري در ایجاد کشاورزي مقاومتي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
سالیکورنیا را می توان بصورت کاشت مستقیم بذر و یا به وسیله نشا کشت کرد. 

1. کشت مستقیم بذر: برای کشت بذری این گیاه در یك هکتار به 3 تا 5 کیلوگرم بذر نیاز است که این مقدار با توجه 
به درصد جوانه زنی بذر تعیین می شود. 

2. در کشت نشا: میزان بذر مورد نیاز برای کشت نشا 0/3 کیلوگرم در هکتار است که در گلخانه و در سینی های 
مخصوص تولید نشا پرورش داده می شود. گلخانه باید دارای تنظیم کننده های دما و نور باشد.

در روش بذری میزان بذر مورد استفاده در هکتار زیاد است و همچنین قیمت هر کیلو بذر گران است.
در کشت نشایی به گلخانه هایی با مساحت زیاد و همچنین به علت حساس بودن سالیکورنیا به طول روز، نور مناسب 
هم باید تامین شود. محل نشاکاری از مزرعه نباید فاصله زیاد داشته باشد زیرا هزینه حمل نشاها گران خواهد شد، 
در مجموع کشت نشای سالیکورنیا هزینه های کارگری و نگهداری باالیی دارد. کشت نشایی در صورت عقب بودن 
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از فصل کشت و بارندگی های فصلی و یا محدودیت دسترسی به بذر سالیکورنیا توصیه می شود. بهترین زمان برای 
کشت مستقیم بذر در زمان بارندگی های فصلی است تا در هنگام کاشت به جوانه زنی بذرها کمك شود و هم احتمال 

خسارت مورچه ها به مزرعه از بین می رود. برای بیشتر مناطق این زمان از اواسط بهمن تا اواسط اسفند ماه است. 
کشت سالیکورنیا به سه صورت: جوی و پشته، ردیفی با استفاده از نوارتیپ )آبیاری قطره ای( و یا بصورت کرتی انجام 

می شود. 

روش جوی و پشته
 1. ابتدا کود دامی به میزان 1/5 تن در هکتار به وسیله لولر در سطح زمین پخش و سپس با گاوآهن پنجه غازی 

زمین شخم زده در ادامه زمین تسطیح و به وسیله غلطك فشرده می شود.
2. پس از این مرحله به وسیله نهرکن و با توجه به شیب زمین جوی هایی به عمق 25 تا 35 سانتیمتر در مناطق با 

شوری باال و در مناطق با شوری متوسط به عمق 15 تا 25 سانتیمتر ایجاد می شود. 
3.  فاصله پشته ها از یکدیگر 60 سانتی متر است.

4. محل قراردادن بذرها و یا نشاها در ابتدای شیب جوی ها است بصورتی که در زمان آبیاری بذر ها شسته نشوند و 
در زمان شروع فصل گرما بوته ها از نمك پوشیده نشوند. 

مزایا
1 .با توجه به مکانیزه بودن به نیرو ی کار کمتری احتیاج دارد. 

2.سرعت عمل در کاشت و آماده کردن زمین بیشتر است.
3. در مواردی تلفات آب کمتر است.

4. عمق خاکی که ریشه در آن رشد می کند بیشتر است.
5. با تغییر جهت فاروئرها می  توان تا حدی اثرات سوء شیب را کاهش داد.

6. با مقدار کم آب می توان از این روش استفاده کرد.
7. مناسب زراعت گیاهان شورپسند است. 

معایب
1. نیاز به ماشین آالت و ادوات دارد.

2.  نیاز به تخصص و مهارت دارد.
3. در صورت وجود پوشش گیاهی انجام وجین قبل از آماده سازی زمین ضروری است.

روش کشت به صورت ردیفی با استفاده از آبیاری قطره ای 
1.  زمین در ابتدا شخم )به عمق 20 سانتی متر( و سپس سه نوبت دیسك عمود برهم زده می-شود. 

2. در نهایت به وسیله غلطك فشرده می شود.
3. فاصله بین ردیف های کشت 50 سانتیمتر است.

4. طول خطوط کاشت 70 متر است.
5.  آبیاری به صورت قطره ای نواری با استفاده از نوارهای تیپ انجام می شود.

در زمین کشت شده در استان گلستان برای سهولت کار در وسط زمین یك لوله از جنس پلی اتیلن به قطر 63 
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میلی متر که دردو طرف آن شیرهای پالستیکی قرارداشت تعبیه شد. طول نوارهای تیپ  از هر طرف 70 متر، جنس 
نوارهای آبیاری، پلی اتیلن به قطر 20 میلی متر و فاصله نازل ها 20 سانتی متر و میزان خروج آب در هر نازل 2 لیتر 

در ساعت در فشار 0/8 اتمسفر بود.

مزایا
1. قابلیت نصب نوار تیپ بر روی خاك، زیر خاك و حتی معلق.

2. مدیریت آبیاری و صرفه جوئی در مصرف آب و افزایش سطح زیر کشت.
3. افزایش بازدهی محصول و جلوگیری از گسترش و رشد علف های هرز در سطح زمین کشاورزی.

4. آبیاری یکنواخت و در تمام مناطق زمین یکسان آبرسانی صورت می گیرد.

معایب
1. تردد ماشین آالت، وجین، سمپاشی و... می تواند موجب خسارت به نوار تیپ ها وارد کند.

2. در زراعت گیاهان شورپسند به دلیل وجود امالح و نمك فراوان در آب، نازل های نوار تیپ مسدود و دچار گرفتگی 
می شوند.

3. براثر تجمع نمك در اطراف مناطق همیشه مرطوب، با گذشت زمان نوار تیپ ها زیر نمك پوشیده می شوند.
روش کشت بصورت کرتی 

1. زمین بطور کامل تسطیح می شود تا حدی که شیب وجود نداشته باشد. 
2. در خاك های سبك که ظرفیت نگهداری آب کمتری دارند و آبیاری باعث تغییر در بافت خاك می شود، بهتر است 
که عملیات غلطك زدن نیز انجام شود. به منظور تفکیك قطعات و مشخص کردن مرز بین کرت ها از مرزکش استفاده 

می شود.
و  گیاهی  پوشش  رطوبت،  بلندی،  و  پستی  شوری،  مساحت،  نظر،  از  زمین  یکنواختی  به  بسته  کرت  هر  ابعاد   .3

سنگالخی بودن و... متغیر می باشد.
4.   ابعاد کرت ها بصورت میانگین دارای عرض 5 و طول 10 متر است.

5.  فاصله بین ردیف ها 25سانتیمتر و فواصل بین بوته ها روی ردیف 15 سانتیمتر است.
6.  از آبیاری غرقابی در این روش استفاده می شود. 

از روش کشت بصورت کرتی در استان های سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی استفاده شد که ارقام و اکوتیپ های 
مختلف گیاه سالیکورنیا از استقرار، پایداری و عملکرد مطلوبی برخوردار بودند.

مزایا
1. وقتی آب یا خاك شور است بهتر از روش های دیگر شستشو می دهد

2.  وسائل و ادوات خاصی ندارد.
3.  به تخصص و مهارت خاص نیاز ندارد.

معایب
1. تلفات آب زیاد است.
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2. مواد غذایی را از خاك خارج می کند.
3. با آب کم نمی توان آبیاری کرد.

4. نیاز به تسطیح اولیه دارد.
داشت و نیاز آبی گیاه

بیشترین میزان نیاز آبی گیاه در ابتدای رشد است، بصورتی که در زمان دو برگی و ارتفاع 2 الی 3 سانتیمتر، آبیاری 
تا محل داغ آب هر سه روز یکبار انجام می شود و در غیر این صورت به علت باتالقی شدن خاك )در صورت افزایش 
دفعات آبیاری( و یا به علت تشکیل بلورهای نمك ضخیم )در صورت کاهش دفعات آبیاری(، کشت از بین خواهد رفت. 
نیاز آبی گیاه در هکتار 2500 مترمکعب در مدت 60 روز در طول دوره رشد است. با افزایش طول ساقه و رشد ریشه با 
توجه به تعداد شاخه های فرعی ایجاد شده تعداد دفعات آبیاری کمتر شده و در نهایت در تیرماه، آبیاری قطع شد. در 
صورت قطع آبیاری زودتر از موعد گیاهان قبل از تشکیل بذر خشك و بذرهای اندك تشکیل شده پوك خواهند شد.
 )dS/m( 14-10 آب در مراحل اولیه رشد  حدود EC شوری آب در مراحل مختلف رشدی متفاوت بود به طوری که

بود و همزمان با افزایش تبخیر در زهکش ها و کاهش آب در زهکش ها به حدود dS/m( 60-40( رسید.
برداشت

زمان برداشت مزرعه بر اساس هدف کشت متفاوت است. این اهداف می تواند به منظور استفاده تازه خوری و یا فرآوری 
شده برای انسان، تولید نمك از گیاه سالیکورنیا، علوفه دام به صورت سبز و خشك و یا تولید بذر و روغن تعیین 
شود. زمان برداشت با هدف تولید بذر و یا علوفه خشك هنگامی است که50% گیاهان خشك شده و ریزش بذر وجود 

نداشته باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
سطح زیر کشت سالیکورنیا در استان های آذربایجان غربی، بوشهر، گلستان، سیستان و بلوچستان و قم از ابتدای طرح 

تاکنون به حدود 70 هکتار می رسد که برای سال های آینده این مقدار افزایش خواهد یافت. 
از دستاوردهای حاصل از انجام این طرح تا کنون می توان به: 1- تدوین پروتکل زراعی سالیکورنیا و کشت پایلوت 
بررسي   -4 سازگاري  و  ژنتیك  اصالح  برنامه هاي  3-انجام  بومي  پالسم  ژرم  ارزیابي  و  2-جمع آوري  سالیکورنیا 
پتانسیل هاي کاربردي )علوفه، مکمل هاي غذایي و سایر فراورده هاي زیستي( 5- معرفي ژنوتیپ هاي برتر زراعي و 
اصالح آن ژنوتیپ با صفت برتر 6- ارائه توصیه های به زراعی و استقرار مزارع برای مناطق آب و هوایی مختلف کشور 
7- تهیه برنامه مکانیزاسیون توسعه اي آبیاري، خوشه هاي صنعتي وابسته و تجارت محصوالت سالیکورنیا 8- تهیه 
نمك سالیکورنیا 9- تهیه کنسرو، ترشي و شور و استفاده به صورت تازه-خوري )با همکاری موسسه تحقیقات فنی 
علوم  موسسه  همکاری  )با  سالیکورنیا  مزارع  با  سازگار  دامي  واحد هاي  برنامه  تنظیم   -10 کشاورزی(  مهندسی  و 
دامی کشور( 11- بررسي چگونگي وارد کردن این گیاه به زنجیره غذایي کشور )با همکاری موسسه تحقیقات فنی 

و مهندسی کشاورزی( 12 –توسعه شرکت هاي خصوصي دانش بنیان در حوزه کشاورزي هالوفیت مبنا اشاره کرد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مزرعه ساليكورنيا )استان بوشهر(
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موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از بلوك مالس ـ اوره  در تغذیه گاومیش

یافته منتج از پروژه شماره: 04-0210510000-81                           مدت اجرای پروژه: 1 سال
مجری مسئول: محمدرضا مشایخی                                          رتبه علمی: مربی پژوهش 

 mashayekhi2004@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
و سایر  کاه غالت  مزارع کشاورزي،  بر روي پس چر  دام هاي نشخوار کننده  تغذیه  از روزهای سال  بسیاری  در 
فرآورده هاي فرعي صنایع کشاورزي متمرکز است. این گونه خوراك ها اغلب خشبي بوده واز نظر پروتئین و برخی مواد 
مغذي دیگر فقیر مي باشند. استفاده از مالس در خوراك نشخوراکنندگان بدلیل مایع بودن، مشکالت حمل و نقل و 
نگهداري و چسبندگی باالي آن اندك مي باشد. همراه کردن مالس با یك منبع ارزان قیمت نیتروژن غیر پروتئینی 
مثل اوره مي تواند انرژي و نیتروژن قابل تخمیر را بصورت توأم دراختیار دام قرار دهد. از طریق تبدیل این مخلوط 
به بلوك هاي جامد مي توان مشکالت مربوط به استفاده از مالس به فرم مایع را برطرف کرد. عالوه بر موارد یاد شده 
این بلوك ها مي توانند بعنوان ذخیره مواد غذایي در مواقع بروز خشکسالي و سیل یا بعنوان حامل داروهاي مختلف از 

جمله داروهاي ضد انگل استفاده شوند

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ترکیبات بلوك مالس و اوره شامل 50 درصد مالس، 10 درصد اوره، 10 درصد آهك، 20 درصد پیت نیشکر، 
5 درصد نمك و 5 درصد سبوس براساس ماده خشك می باشد. جهت شکل دادن به بلوك ها، از قالب هاي چوبي 
با ابعاد 25×15×10 سانتي متر یا هر ابعادی که مد نظر بوده و از نظر مصرف و انبار داری مشکلی ایجاد نمی کند، 
استفاده می شود. مخلوط کردن مواد تشکیل دهنده بلوك ها می تواند درون یك ظرف فلزی با ابعادی که بر اساس 
مقدار تولید روزانه بلوك مالس و اوره می تواند متغییر باشد، انجام گیرد. ترتیب وارد شدن مواد در مخلوط بدین 
صورت است ابتدا مالس، اوره، نمك و سبوس با یکدیگر مخلوط شده و سپس پیت نیشکر به آن افزوده شده و بطور 
کامل و یکنواخت مخلوط می شود. در آخرین مرحله به مخلوط حاصل، آهك افزوده شده و بطور کامل همه مواد با 
یکدیگر مخلوط شدند. مخلوط حاصل در قالب هاي چوبي ریخته شده و فشرده می شود. پس از قوام گرفتن بلوك ها 

و جداکردن قالب هاي چوبي، بلوك ها در معرض آفتاب خشك می شوند 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ــه ترکیبــات آن  ــي ب ــه همــراه ســایر مــواد افزودن ــه بلوك هــاي جامــد مــالس و اوره ب ــا تبدیــل مــالس مایــع ب ب



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

63

مــی تــوان مشــکالت نگهــداري، حمــل و نقــل، توزیــع و مصــرف آن درخــوراك دام را برطــرف کــرد. از ایــن بلــوك 
هــا مــی تــوان بــه مقــدار 2 کیلــو گــرم در تغذیــه گاومیــش هــای شــیرده اســتفاده کــرد و ضمــن بهبــود عملکــرد 

دام، هزینــه هــای تغذیــه را کاهــش داد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

    مخلوط کردن مواد با نسبت های تعیین شده                قرار دادن مخلوط حاصله در قالب های چوبی

           مخلوط قالب گرفته شده                               جدا کردن قالب چوبی و هوا خشك کردن بلوك
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کاربرد  سرشاخه هاي تاغ  در تغذیه دام

یافته منتج از پروژه شماره:  04-0210518000-81               مدت اجرای پروژه:  1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: محمد ولی تکاسی                                       رتبه علمی:  محقق

mwtokasi@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تاغ یکي از گیاهاني مي باشد که عالوه بر جلوگیري از فرسایش خاك و تثبیت شن هاي روان، بخشي ازعلوفه دام ها 
در مناطق کویري را تامین مي کند. در حال حاضر کل مساحت دست کاشت گیاه تاغ در ایران، در حدود 1/9 میلیون 
هکتار تخمین زده مي شود. با وجود شرایط و امکانات مناسب در دامداریهای کشور می توان از این منابع خوراکی 

جهت تولید خوراك دام ارزانتر بهره جست.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
سرشاخه هاي  بجا مانده از هرس زمستاني گیاه تاغ )از فاصله  10تا 15 سانتیمتري نوك سرشاخه ها( به عنوان 
قسمتي از علوفه دام هاي نشخوارکننده بکار می رود. این امر درکاهش هزینه خوراك دام در مناطق همجوار با کشت 
متراکم و یا جنگل های دست کاشت گیاه تاغ در استانهای جنوبی کشور مؤثر است. سرشاخه های تاغ هرس شده و 
خردشده را می توان به تنهایی و یا همراه با اقالم دیگر خوراکی نظیر یونجه خشك، کاه گندم در جیره غذایی شتر، 

بز و گوسفند حداکثر تا یك پنجم خوراك روزانه )20 درصد( وارد کرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- میزان مصرف روزانه تاغ نسبت به یونجه معنی دار بوده است.

2- جهــت تولیــد خــوراك ارزانتــر در مناطــق رویشــی گیــاه تــاغ در کل کشــور  می تــوان از آن بــه عنــوان بخشــی 
از جیــره غذایــی روزانــه دامهــا اســتفاده نمــود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تاغ كاری های وسيع با ظرفيت باال برای توليد علوفه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از کلریدپتاسیم در تغذیه جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمایي

مدت اجرای پروژه:  2 سال یافته منتج از پروژه شماره:   81-0210516000-03 
مجری مسئول: محمد یگانه پرست               رتبه علمی: مربی پژوهش

 myp1349@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
راه- است.  تنش گرمایی در فصول گرم سال  وقوع  ایران،  مناطق  اغلب  در  از مشکالت صنعت مرغ داری  یکی 
حل هایي که مي تواند اثرات سوء تنش گرمایي را تاحدودي کاهش دهند در سه بخش مدیریت سالن، -مدیریت آب 
و اصالحات تغذیه اي خالصه مي شوند. در شرایط تنش گرمایي، خنك شدن طیور عمدتاً به تبخیر ششي متکي است 
و لذا در این شرایط تعداد تنفس به شدت افزایش می یابد )له له زدن( و مقدار قابل توجهي از بخار آب و در نتیجه 
کالري از طریق تبخیر ششي از بدن دفع مي گردد. له له زدن در طیور سبب ایجاد اختالل در توازن اسیدباز خون شده و 
لذا بخش قابل توجهي از توان طیور، صرف حفظ تعادل هموستاتیك خون مي شود، با استفاده از برخي الکترولیت هاي 
خوراکي از قبیل کلرید پتاسیم  مي توان طیور را در بهبود مسیرهاي متابولیکي الزم جهت حفظ توازن اسید باز خون 
یاري نموده و باعث بهبود توان تولید و کاهش مرگ و میر آنها شد. تحقیق حاضر در راستای اصالحات تغذیه اي قابل 

انجام برای کاهش اثرات سوء تنش گرمایي صورت گرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 از کلریدپتاسیم صنعتي ساخت صنایع داخل کشور که داراي درجة خلوص مناسبي نیز هست، مي تواند برای 

این منظور استفاده کرد. 
 در هنگام  مخلوط کردن مواد کم مصرف مانند اسید های آمینه، مکمل های ویتامینی و... با ذرت آسیاب شده 
یا سبوس )تهیه پیش مخلوط(، باید مقدار 0/9 درصد )9 کیلوگرم در هر تن جیره کامل( از کلرید پتاسیم را به آن 

اضافه نموده و خوب مخلوط نمود.   
داخل  در  دقیقه  به مدت 20  و  اضافه شده  پر مصرف جیره  اجزای  به  تهیه شده  یکنواخت  مخلوط   سپس 

مخلوط کن )میکسر( ریخته می شود تا خوراك نهایی آماده شود.
 کلریدپتاسیم صنعتي در جیرۀ دوران رشدي و پایاني پرورش جوجه هاي گوشتي و در کلیه مناطق گرمسیر و 

نیمه گرمسیر کشور که پرندگان در معرض تنش گرمایی طبیعی قرار می گیرند، قابل استفاده است.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
عمده ترین مصرف کلریدپتاسیم صنعتی به عنوان کود شیمیایی پتاسه کشاورزی است. قیمت آن از متوسط قیمت 
دان طیور ارزان تر بوده و به کارگیری آن در جیره غذایی جوجه های گوشتی، بار اقتصادی قابل توجهی ندارد. افزودن 
0/9 درصد کلریدپتاسیم صنعتي به دان جوجه هاي گوشتي نر تحت تنش گرمایی، مصرف دان آنها را 15/9 درصد 
و متناسب با رشد وزن آنها را 15/6 درصد افزایش داد. در مقایسه با گروه شاهد، این جوجه ها دان بیشتری خوردند 
و متناسب با آن بیشتر رشد کردند و لذا قیمت تمام شده جوجه ها از بابت تغذیه آنها هیچ تغییری نمی کند. ولی از 
آنجا که بدون تغییر در سایر نهاده های تولیدی، جوجه های سنگین تری تولید شد می توان نتیجه گیری کرد بهره وری 
عوامل دیگر مؤثر در پرورش )عوامل غیرتغذیه ای مانند هزینه خرید جوجه یك روزه، هزینه کارگری، هزینه های دارو 
و درمان، هزینه-های سرمایه ثابت، هزینه آب، برق و سوخت و... که در ایران بیش از 30 درصد کل هزینه را به خود 

اختصاص می دهد(، افزایش یافته است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تصويری از جوجه های گوشتی تحت تنش گرمايی و يک كيسه 40 پوندی كلريدپتاسيم.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: معرفی ارزش غذایی بقایای کارخانه های چای خشك کنی به عنوان خوراك دام

منتج از پروژه شماره:  83027-0000-02-210000-020-2               مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجري مسئول:  حسن فضائلی                                                            رتبه علمی: استاد پژوهش 

hfazaeli@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پس ماند های حاصل از فراوری برگ سبز چای، یکی از بقایای محصوالت کشاورزی محسوب می شود که میزان 
ساالنه آن در کارخانجات چای خشك کنی قابل توجه می باشد. این فراورده فرعی شامل دمبرگ و ساقه های نازك 
و نیز بخشی از برگ می باشد که طی فرایند تبدیل و خشك نمودن محصول چای بدست می آید.  به طور متوسط، 
میزان محصول خشك  چای  در ایران حدود 60 هزار تن در سال بر آورد می شود که در کنار آن بیش از 5 هزار تن 
بقایا بر جای می ماند. میزان پروتئین خام در این پس ماند ها قابل توجه بوده )13 تا 25 درصد( به نحوی که از این 
نظر می تواند مشابه با یونجه باشد بنا براین، می توان انتظار داشت که از نظر تغذیه دام این ماده دارای ارزش بالقوه 
ای باشد. با توجه به کمبود علوفه در کشور به نظر می رسد بتوان با شناخت ارزش غذایی پس ماند کارخانه های 

چای روش استفاده مناسب از این محصول فرعی را در تغذیه دام معرفی نمود.
بقایای چای خشك کنی از 20 کارخانه چای در استان گیالن نمونه برداری شد که از آن میان،  از سه کارخانه، 
نمونه بیشتری جهت انجام آزمایش تغذیه ای بر روی حیوان، جمع آوری شد.  ترکیبات شیمیایی نمونه ها و انرژی 
کل تعیین گردید. قابلیت هضم با روش آزمایشگاهی اندازه گیری شد. قابلیت هضم و میزان مصرف اختیاری مخلوطی 
از یونجه خشك همراه با بقایای چای به نسبت های:  100: صفر، 96:4، 92:8،  88:12 و 84: 16  بر روی گوسفند 

تعیین شد.
میانگین پروتئین خام، چربی خام، الیاف خام و خاکستر خام در بقایای چای به ترتیب 14/7،  0/93، 23/1 و 5/8 
درصد در ماده خشك بود. غلظت کلسیم، فسفر، پتاسیم و منیزیم نیز به ترتیب  0/42، 0/25، 1/6 و 0/22 درصد 
بود. میانگین مقدارآهن، منگنز، روی ومس نیز به ترتیب 606، 1139، 49 و 46 میلیگرم در کیلوگرم ماده خشك 
بود. قابلیت هضم آزمایشگاهی بقایای چای برای ماده خشك و ماده آلی به ترتیب 47/7 و    44/4  درصد و قابلیت 

هضم انرژی خام نیز 41/5 درصد بود.
نتایج آزمایش هضمی بر روی گوسفند نشان داد که قابلیت هضم ماده خشك و ماده آلی در یونجه به ترتیب 56/8 
و 59  درصد بود که با افزودن نسبت های 4، 8، 12 و 16 درصد بقایای چای به آن تغییری نداشت. اما قابلیت هضم 

پروتئین خام و دیواره سلولی با افزایش  12 و 16 درصد بقایای چای کاهش یافت.
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دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 - بقایاي چاي خشك کني را مي توان در ردیف علوفه طبقه بندي نمود اما وجود ترکیبات فنولیك و بخصوص 
تانن ها در بقایاي چاي مانع از آن مي گردد که مواد مغذي و بخصوص پروتئین آن به خوبي در دسترس هضم و جذب 

قرار بگیرد. به همین دلیل میزان مصرف بقایاي چاي در جیره غذایي دام ها مي بایستي بسیار محدود باشد. 
- با توجه به این که بقایای چای خشك کنی به صورت خشك از خط تولید خارج می شود، بنا براین نیازی به 
خشك کردن نداشته و فقط الزم است بسته بندی و به محل مصرف )کارخانه های خوراك دام و یا دامداری ها( انتقال 

داده شده و انبار شود. 
- با در نظر گرفتن ترکیبات محدود کننده در بقایای چای، می توان از آن تا 8 درصد جیره غذایی دام ها استفاده 

نمود. 
- الزم به ذکر است که مصرف بقایای چای در جیره غذایی دام ها، از مقدار کم )1 درصد جیره( آغاز شود و به 

تدریج طی مدت دو هفته به 8 درصد رسانیده شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- با توجه به ترکیبات تانن دار موجود در بقایای چای، مصرف آن در جیره غذایی، می تواند باعث بهبود بهره وری 

پروتیئنی جیره غذایی شود.
- با توجه به محدودیت علوفه در مناطق خشك کشور، با استفاده از این پس مانده در تغذیه دام می توان بخشی 

از نیاز علوفه ای دام هارا تامین نمود. 
- با مصرف بقایای چای خشك کنی به میزان 8 درصد جیره غذایی دام، می توان به میزان 8 درصد در مصرف 

علوفه در تغذیه دام صرفه جویی نمود. این حداکثر استفاده تحت تاثیر قیمت یونجه مي باشد. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کنترل مدیریت تغذیه و تولید مثلی گله های گاو شیری با اندازه گیری ازت اوره شیر 

یافته منتج از پروژه شماره: S 79-0210109000-01               مدت اجرای پروژه:  3 سال
مجری مسئول: محمد نوروزی                                             رتبه علمی: استادیار پژوهش 

m.norouzi2@yahoo.com   :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ازت اوره شیر مثل ازت اوره خون نه تنها معرف مقدار متابولیسم و استفاده پروتئین تجزیه پذیر و کم تجزیه پذیر 
است بلکه نشان دهنده مصرف و قابلیت استفاده انرژی نیز می باشد. ازت اوره شیر)MUN( تخمین منطقي از ازت 
اوره خون)BUN( بوده و درصورتیکه با دیگر اطالعات گله ارتباط داده شود، ابزار مفیدي جهت بررسي راندمان مصرف 

پروتئیني، نسبت پروتئین به انرژي، سالمتي و باروري گاوهاي شیري را فراهم خواهد نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای انجام این کار باید از تعداد 10 درصد گاوهای هر گروه تولیدی، نمونه شیر سه وعده دوشش تهیه و پس 
از مخلوط شدن )متناسب با حجم تولید هر وعده(، جهت آزمایش ارسال شود. در آزمایشگاه مقدار ازت اوره شیر 
)MUN( آن  را تعیین نمود. براساس نتایج این مطالعه سطوحي از MUN  رابطه معکوس با باروري دارد که کمتر از 

12 و یا بیشتر از 18 میلي گرم در دسيلیتر است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رابطه بین MUN و راندمان استفاده از نیتروژن  و متغیر هاي شیر، از جنبه کاربردي مهم بوده و به دامداران کمك 

مي کند که  چگونگي رابطه سیستم تغذیه اي  با عوامل اقتصادي و محیطي را درك نمایند:
الف( اگر مقدار ازت اوره شیر کمتر از 12 میلی گرم در دسی لیتر شیر باشد، بیانگر عدم تامین نیاز پروتئینی 

گله و افت تولید شیر می باشد. در این صورت نیاز به افزودن منابع پروتئینی مانند کنجاله سویا و یا کلزا می باشد. 
ب( اگر مقدار ازت اوره شیر بیش از 18 میلی گرم در دسی لیتر شیر باشد، نشان دهنده اسراف مصرف پروتئینی 
باعث  اقتصادی بودن فعالیت می شود،  افزایش هزینه خوراك و غیر  اینکه موجب  بر  است. اسراف پروتئینی عالوه 
کاهش 20 درصدی  راندمان آبستنی می شود. بنابر این در حالت باید به تعادل بین منابع انرژی و پروتئینی )خصوصا 

تناسب منابع پروتئینی و کربوهیدراتی سریع التجزیه( توجه بیشتری داشت. 
مطالعات ما براساس قیمت نهادها در سال 1368 نشان داد که کنترل مدیریت خوراك براساس ازت اوره شیر 
برای یك گله 100 راسی حداقل موجب کاهش 4/5 میلیون تومانی هزینه خوراك طی یك دوره شیردهی خواهد شد.    
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

انجام آنالیز شیر در آزمایشگاه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: بررسي تاثیر نوع جیره بر کاهش سن اولین زایش در گاومیش های استان آذربایجان غربی

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0210502000 – 79                   مدت اجرای پروژه: 4 سال
مجری مسئول: جهانگیر امینی                                                  رتبه علمی: مربی پژوهش

مجری: بهرام افشار حمیدی
sininama@yahoo.com   :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گاومیش علیرغم دارا بودن ویژگی های مطلوب در تولید شیر و گوشت از نظر صفات تولید مثلی دارای نقاط 
ضعفی است. این دام  از سن بلوغ باالتری نسبت به گاو برخوردار بوده و دارای فحلی پنهان می باشد و فحلی آن در 
بیشتر موارد قابل تشخیص نیست. سن اولین گوساله زایی و فاصله نسلی این دام نیز نسبت به گاو باالتر است. تغذیه 
نقش مهمی در راندمان تولید مثلی دام دارد و بدون تغذیه اصولی، حیوانات نمی توانند به موقع به بلوغ جنسی برسند 
یا با نظمی که فیزیولوژی و ظرفیت ژنتیکی آنها در شرایط معمولی ایجاب می کند، تولید مثل نمایند. برخی منابع به 
بازده تولید مثلی پایین گاومیش اشاره کرده اند که این امر عمدتاً ناشی از مشکالت تغذیه ای می باشد. می توان با 

مدیریت و تغذیه بهتر، سن اولین فحلی یا اولین گوساله زایی را در گاومیش کاهش داد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به تلیسه های گاومیش در شرایط پرورش روستایی که عمدتا با جیره مرسوم محلی شامل علف خشك یونجه، 
علوفه مرتعی و کاه جو و در فصول بهار و تابستان در مرتع و پس چرها  تغذیه می شوند، از سن 8 ماهگی تا زمان 
اولین زایش روزانه عالوه بر تغذیه ی مرسوم با یك و نیم کیلوگرم کنسانتره پرواری دارای 14 درصد خام، 1/7 مگا 

کالری انرژی خالص نگهداری و 1/2 مگا کالری انرژی خالص رشد تغذیه گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صورتی که در شرایط تغذیه ی سنتی، عالوه بر تغذیه مرسوم، مقدار یك و نیم کیلوگرم کنسانتره پرواری به 
جیره روزانه تلیسه های گاومیش  اضافه شود سن اولین فحلی و اولین زایش نسبت به وضع موجود کاهش خواهد 
یافت بدون اینکه تاثیر منفی بر وزن تولد گوساله داشته باشد.  نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که تلیسه هایی 
که باالترین سطح مواد متراکم را دریافت نموده بودند بطور متوسط 60 روز سن بروز اولین فحلی  و 70 روز سن 
بودند، همچنین میانگین وزن  نکرده  به گروه شاهد داشتند که مواد متراکم دریافت  اولین زایش کمتری نسبت 

تیمارهای دریافت کننده کنسانتره نسبت به تیمار شاهد از نظر عددی به صورت خطی بیشتر بود. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

گاوميش شيرده زايش شكم اول تغذيه شده با جيره استاندارد

گوساله ماده 20 روزه )وزن تولد 39 كيلوگرم(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:سن مناسب شروع پروار در بره های عربی

یافته منتج از پروژه شماره: 06-0210210000 -81                     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:
 گوسفندان ایراني از نظر توان تولیدي با یکدیگر متفاوت بوده ودر بین توده های نژادی نیز عواملي نظیر سن، 
جنس و خصوصیات فردي در بروز صفات موثر مي باشند. سن و جنس بره دو عامل مهم در بروز توان پرواري محسوب 
شده و اثر آنها بر روي صفات اقتصادي از اهمیت بسزایي برخوردار است. از آنجائي که کشتار بره ها به منظور مصرف 
در سنین نامناسب صورت مي گیرد، این مسئله باعث کاهش ظرفیت تولید گوشت گردیده و پروار بندي گوسفند را 
با عدم موفقیت مواجه ساخته است. عکس العمل بره ها در سنین مختلف  در دو جنس نر و ماده از نظر افزایش وزن 
روزانه، خوراك مصرفي، ضریب تبدیل غذایي و نیز خصوصیات الشه مي تواند راهکارهاي مناسبي را در امر پرواربندي 

در جهت صرفه اقتصادي بهتر ارائه نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- شروع پروار بره ها پس از شیرگیری در 3 ماهگی و حداکثر در 5 ماهگی صورت گیرد. 

2- جیره  غذایي بره ها به هنگام استفاده بصورت جیره کاماًل مخلوط و همگن درآمده تا بدینوسیله قدرت انتخاب 
اجزاء جیره در مخلوط خوراك مصرفی، از بره ها گرفته شود. 

3- جیره  های غذایی در دو نوبت صبح و بعد ازظهر با فواصل یکسان و نیز در نظر گرفتن مقداري بیشتر از نیاز 
کّمي در اختیار بره ها قرار گیرد، بطوریکه بره ها امکان استفادۀ در حد اشتها را از جیرۀ  مزبور داشته و باقیماندۀ خوراك 

در صبح روز بعد مورد ارزیابی قرار گرفته تا در صورت نیاز، در نوبت بعدی تغذیه، تصحیح گردد. 
4- بهتر است نسبت علوفه به کنسانتره در جیره  غذایي در طول دورۀ پروار به تدریج کاهش یابد، بطوریکه  در 

مقطع انتهایی دوره این نسبت به حدود 40  به 60  و یا 30 به 70 درصد برسد.
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5- اجزاء جيره غذايی بره های پرواری )بر اساس ماده خشک(

درصدمواد خوراکیردیف

32 یونجه خشك1
8کاه گندم2
44.8)جو )دانه3
13.7سبوس گندم4
0.6اوره5
0.6پودر آهك6
0.3نمك7

100جمع

6- تركيبات مواد مغذی و انرژی جيره غذايی:

15 درصدپروتئین خام
2.55 مگا کالریانرژی متابولیسمی

0.75 درصدکلسیم
0.43 درصدفسفر

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ضریب تبدیل غذایي در بره هاي با سنین پایین تر به هنگام شروع پروار )5-3 ماهه(، حدود 18 درصد   -1
بهتر از بره های با سنین باالتر است. همچنین درصد گوشت خالص الشه نیز به میزان 10 درصد  بیشتر خواهد بود. 

بنابراین هزینه پروار بره ها با سنین پایین تر در شروع پروار، کمتر از بره های با سنین باالتر می باشد.
شروع پروار بره های نر در محدودۀ سني 3 تا  5 ماهگي و ذبح در سن 6 تا 8  ماهگي صورت گیرد. همین   -2

پیشنهاد در مورد بره هاي ماده نیز صادق است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                  استقرار بره ها در جایگاه                                                  توزین جیره های غذایی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: ارتقا  ارزش غذایی سر شاخه خرما با اوره و مالس 

مدت اجرای پروژه: 1/5 سال یافته منتج از پروژه شماره: 80-0210506000-02           
مجری مسئول: محمد هادی صادقی                                   رتبه علمی:  مربی پژوهش

mhsadeghi46@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمبود منابع خوراك دام از جمله مهمترین عوامل محدود کننده حرفه دامپروری کشور بخصوص در مناطقی 
مانند استان بوشهر که در اقلیمی گرم و خشك واقع شده است، می باشد. استفاده از محصوالت فرعی کشاورزی در 
این زمینه می تواند اثر قابل توجهی برای جبران کمبود مواد خوراکی داشته باشد. یکی از منابعی که می تواند برای 
تغذیه دام از آن استفاده شود برگ خشك درخت خرما است که سالیانه حدود 500 هزار تن از 30 میلیون اصله 
نخل در سطح کشور بدست می آید. یکی از مشکالت این محصول فرعی در تغذیه دام عدم خوش خوراکی و ارزش 
غذایی پایین آن است که مصرف خوراك را تحت تاثیر قرار می دهد. چنانچه برگ خرما با موادی مانند اوره و مالس 
عمل آوری گردد، ارزش غذایی آن افزایش یافته و می توان آن را به عنوان بخشی از جیره غذایی دام مورد استفاده 
قرار داد. با این کار، بخشی هرچند کوچك از کمبود علوفه استان جبران خواهد شد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف 
افزایش ارزش غذایی و خوشخوراکی برگ خرما با استفاده از اوره و مالس، به عنوان خوراك دام طراحی و اجرا گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1. پس از هرس برگهای خشك خرما، برگها را از قسمت سخت و چوبی آن جدا می نمائیم.

2. سپس آنها را با خرمنکوب به قطعات 6-4 سانتی متری خرد می کنیم.
3. سپس برای هر 100 کیلوگرم برگ خرمای خرد شده 6-4 کیلوگرم کود شیمیایی اوره )کود سفید( به همراه 
10 کیلوگرم مالس چغندر قند را در 100 لیتر آب حل می کنیم و بوسیله آب پاش به آرامی روی برگ ها می پاشیم 

و آنها ر ا خوب به هم می زنیم تا به طور یکنواخت با هم مخلوط شوند.
4. مخلوط بدست آمده را درون کیسه های پالستیکی )یا سیلوهای خندقی( می ریزیم و خوب فشار می دهیم تا 

هوای آن خارج شود آنگاه درب کیسه ها را محکم می بندیم و به مدت 21 روز نگهداری می کنیم.
5. محتویات کیسه ها را در یك محوطه پهن می کنیم و هر چند روز یکبار به هم می زنیم تا به خوبی خشك 

شود. سپس آنها را جمع آوری کرده و در تغذیه دام مورد استفاده قرار می دهیم.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از سیلوی عمل آوری شده برگ درخت خرما تا 30 درصد جیره روزانه دام می توان استفاده کرد اما به تدریج   -1

و طی دو هفته می توان به این سطح رسید.
بهای هر کیلوگرم سیلوی برگ خرما حدود 2500 تا 3000 ریال می باشد که در زمستان که بهای کاه گندم   -2

افزایش می یابد کاماًل مقرون به صرفه می باشد.
استفاده از سیلوی برگ خرما تا 15% قیمت خوراك مصرفی دام ها را کاهش می دهد.  -3

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

برگ خرما پس از عمل آوری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: بهبود کارایی واحدهای پرواربندي گوسفند در استان چهارمحال وبختیاري

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0210208000-78                 مدت اجرای پروژه:  2 سال 
مجری مسئول:  محمدعلي طالبي                                         رتبه علمی:  دانشیار پژوهش

maitalebi@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به سهم جمعیت گوسفند از کل جمعیت دامي و از کل سهم تولید گوشت قرمز )از کل گوشت قرمز 
تولید شده در کشور 59/75 درصد آن متعلق به دامهاي سبك و 40/25 درصد آن متعلق به دامهاي سنگین که 
در بخش دامهاي سبك 44/80 درصد از گوشت قرمز توسط جمعیت گوسفند و بره(، نقش این نوع دام در اقتصاد 
بخش دام کشور و استان )تولید 46 درصد از گوشت قرمز( کاماًل روشن است. لزوم شناسایي قابلیت هاي تولیدي آنها، 
استعداد اقتصادي بره هاي بومي، شناسایي سیستم هاي تولید و پرورش، کاربرد روش صحیح پرواربندي و شناسایي 
عوامل مؤثر بر آن و کنترل عوامل محیطي مؤثر بر تولید احساس مي گردد. مشکل کشورهاي در حال توسعه، نه در 
تعداد دام بلکه در عدم بهره وري و کارایي بهینه، عدم رعایت اصول اقتصادي در مدیریت دامداري )اعم از صنعتي یا 
روستایي( و عدم شناخت عوامل تولید و درجة اهمیت نسبي آنها، نوع نژاد و کمبود مطالعات ژنتیکي است از اینرو 
مطالعات اقتصادي در خصوص تحلیل بهره وري و کارایي عوامل مؤثر در تولید و استفاده بهینه از عوامل با توجه به 
محدودیت منابع تغذیه دام در کشور اجتناب ناپذیر است. لذا هدف از این مطالعه بهبود کارایی واحدهای پرواربندي 

گوسفند در استان بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای افزایش کارایی واحد پرواربندی سنتی و صنعتی، بره ها در سن 90 روزگی شیرگیری شوند، بره ها پس از 
شیر گیري بمدت یك تا دو هفته برای عادت کردن به جیره غذایی دوره پروار و انجام واکسیناسیون الزم )واکسن 
آنتروتوکسمی( و خورانیدن داروي ضد انگل )آلبندازول و نیکلوزاماید در دو نوبت به فاصله دو هفته(  برای مبارزه بر 
علیه بیماري ها و انگل ها و پشم چینی بره ها وارد دوره مقدماتی پروار شوند. سپس پروار بره ها تا سن شش ماهگی 
در چایگاه مناسب پروار که با شعله افکن و سموم ضد کنه ضدعفونی شده، انجام گیرد. سعی شود پروار بره ها در 
زمان و فصل خنك سال انجام شود. جیره غذایي در طول دوره پروار به صورت کاماًل مخلوط با مواد غذایی موجود 
و یا با ترکیب 41 درصد یونجه خشك، 30 درصد جو، 10 درصد کنجاله پنبه دانه، 3 درصد تفاله خشك چغندرقند، 
15 درصد سبوس و 1 درصد نمك مکمل مواد معدني به طور آزاد در چهار نوبت در اختیار بره ها قرار گیرد. ترکیب 
موادمغذی جیره مصرفی، 14 درصد پروتئین خام و 2/50 انرژي متابولیسمي )مگاکالري بر کیلوگرم( بر حسب صد 
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درصد ماده خشك باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
میانگین کارایي فني براي واحدهاي پرواربندي صنعتي و سنتي در استان به ترتیب 92/97 و 88/31 درصد است، 
که نشاندهنده توان بالقوه این واحدها در افزایش تولید وسوددهي بیشتر است که با بهبود مدیریت و استفاده مناسب 
از نهاده ها و افزایش دانش مدیران واحدها مي توان نسبت به افزایش کارایي این واحدها اقدام کرد. که با انجام موارد 

ذیل می توان کارایي فني براي واحدهاي پرواربندي صنعتي و سنتي را افزایش داد:
با افزایش تعداد دام پرواري )50 تا 100راس( در واحدهاي سنتي و کاهش مدت پروار در واحدهاي صنعتي با 
متوسط 90 روز پروار پس از شیرگیری، کارایي فني افزایش خواهد یافت. زیرا که در واحدهاي سنتي پرواربندي 

مصرف نیروي کار بیشتر است و براي هر واحد افزایش وزن زنده نیروي کار بیشتري مصرف مي گردد.
تغذیه دام ها با جیره هاي متعادل و تنظیم شده با  14 تا 15 درصد پروتئین خام و 2/50 انرژي متابولیسمي 
)مگاکالري بر کیلوگرم( بر حسب صد درصد ماده خشك و مخلوط بودن مواد خوراکي مصرفی جیره غذایی و تغذیه 
دام ها حداقل در چهار نوبت در روز، باعث  افزایش قابل توجه کارایی فنی واحدهاي پرواربندي و قرار گرفتن واحد با 

کارایی تا 90 درصد شود.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: سیستم  و مدت مناسب پروار در بره هاي نر بختیاري 

 یافته منتج از پروژه شماره:  S 80-0210208000-01       مدت اجرای پروژه:  2 سال 
مجری مسئول:  محمدعلي طالبي                                           رتبه علمی:  دانشیار پژوهش

maitalebi@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
جمعیت انساني در حال افزایش است و بدلیل محدودیت در اراضي کشاورزي و مراتع، تولید خوراك دام، تولید 
دام و در نهایت محصوالت دامي محدود مي گردد. زیرا وابستگي انسان - دام- گیاه  و زمین امري کاماًل روشن است. 
در کشور با توجه به ظرفیت محدود مراتع، تنها راه افزایش کمي و کیفي فرآورده هاي دامي، افزایش بازدهي دام و 
بهره وري بیشتراست. روند توسعه گوسفندداري در استان چهارمحال و بختیاری کاهش تراکم در سیستم هاي متحرك 
افزایش تراکم در سیستم هاي ثابت است یعني قسمت اعظم گوسفندان به روش متراکم یا سیستم روستایي و  و 
مزرعه اي پرورش داده مي شود در سیستم روستایي و مزرعه اي، توجیه اصلي نگهداري گوسفند بهره برداري از منابع 
طبیعي غیرقابل استفاده براي زراعت و پس چر مزارع به عنوان یك منبع مهم در تغذیه گوسفند محسوب مي گردد. 

هدف از این تحقیق ارائه سیستم و مدت مناسب پروار برای بازدهی بیشتر در بره هاي نر لري بختیاري بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
دو سیستم پروار شامل، پروار بعد از شیرگیري و چرا روي مرتع و سپس پروار در پرواربندی بره ها رایج است که در 
سیستم پروار بعد از شیرگیري بدین روش عمل می شود که بره ها در سن 90 روزگی شیرگیری می شوند، بره ها پس 
از شیر گیري بمدت یك تا دو هفته برای عادت کردن به جیره غذایی دوره پروار و انجام واکسیناسیون الزم )واکسن 
آنتروتوکسمی( و خورانیدن داروي ضد انگل )آلبندازول و نیکلوزاماید در دو نوبت(  برای مبارزه بر علیه بیماریها و 

انگل ها وارد دوره مقدماتی پروار شوند.
سپس پروار بره ها تا سن شش ماهگی انجام گیرد و جیره غذایي در طول دوره پروار به صورت کاماًل مخلوط 
به طور آزاد در چهار نوبت اختیار بره ها قرار گیرد. ترکیب موادمغذی جیره 14 درصد پروتئین خام، 2/50 انرژي 
متابولیسمي )مگاکالري بر کیلوگرم( بر حسب صد درصد ماده خشك می باشد. در پایان پروار بره ها آماده عرضه به 

بازار هستند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
سیستم پروار بعد از شیرگیري با مدت پروار 90 روز منجر به:



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

۸1

استفاده بهینه از منابع و جلوگیري از تخریب احتمالي منابع طبیعي تجدید شونده )مراتع( می شود.
افزایش وزن روزانه مناسب بیش از 200 گرم در روز

کاهش مصرف  2 تا 3 کیلوگرم خوراك به ازای هرکیلوگرم وزن زنده بدن در پروار 
 کاهش15 درصد هزینه تولید براي هر کیلوگرم افزایش وزن زنده 

 بهبود کیفي الشه با سطح نسبتاً مطلوبي از چربي در الشه 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

پروار بعد از شيرگيري و چرا در عرصه و سپس پروار در پرواربندی بره ها
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کاهش هزینه های دامدار با استفاده از غالف کهور در جیره بره های پرواری 

یافته منتج از پروژه شماره:  02-021051000-82                           مدت اجرای پروژه:  1/5 سال
مجری مسئول: بهاءالدین عالم زاده                                                  رتبه علمی: محقق

bahaalemzadeh@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کهور یکی از درختان مقاوم به خشکي است که در مناطق جنوب کشور گسترش یافته است. میوه درخت کهور 
ساالنه بیش از یك میلیون تن در استان خوزستان و دیگر استانهای جنوبی کشور تولید مي گردد که مي تواند براحتي 
در اختیار دامداران محلي جهت تغذیه دام هاي آنها قرار گیرد. میوۀ )غالف( درخت کهور که به شکل لوبیا مي باشد 
شامل یك کپسول و تعدادي دانه است که پس از رسیدن، به رنگ زرد بوده و روي زمین مي ریزد و با خوراك های با 
ارزشی مانند دانه و سبوس غالت قابل مقایسه می باشد. جهت گسترش استفاده از غالف کهور موجود که کشت آن 
روبه افزایش است، یافتن روشهای مناسب برای ذخیره سازی و نیز تعیین سطح مناسب کاربرد آن در جیره غذایی 
دام ضروری می باشد. بنابراین پژوهش حاضر به منظور عمل آوری و استفاده غالف کهور در جیره بره های پرواری 

طراحی و اجرا گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
میوه درخت کهور در دو فصل بهار و پاییز قابل جمع آوری می باشد.   -1

به منظور استفاده مطلوب از غالف کهور در تغذیه دام، غالف های کاماًل زرد و رسیده ریخته شده در پای   -2
درخت را جمع آوری کرده، و در صورت داشتن رطوبت، در معرض نور خورشید کاماًل خشك می شوند.

سپس توسط آسیاب به قطعات 5-4 میلی متر خرد شوند. غالف کهور به دلیل داشتن مواد قندی و خاصیت   -3
چسبندگی، چنانچه به تنهایی توسط آسیاب خرد گردد ممکن است درون آسیاب ایجاد گرفتگی کند. لذا جهت 

جلوگیری از این مسئله بهتر است همراه سایر غالت آسیا شود.
بدلیل اینکه از غالف کهور نمي توان به تنهائي استفاده نمود، جیرۀ غذائي شامل 50 درصد علوفه )یونجه و   -4

کاه( و 50 درصد کنسانتره )جو، سبوس و غالف کهور( تهیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از غالف درخت کهور به عنوان یك ماده غذایی در دسترس و ارزان قیمت )تنها دارای هزینه جمع   -1

آوری است( می تواند هزینه تولید فرآورده های دامی را کاهش دهد. 
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در جیره تهیه شده تا سطح  22/5درصد غالف کهور در تغذیه بره های پرواري استفاده می گردد؛ بدون اینکه   -2
در عملکرد پرواري بره ها مشکلی ایجاد شود 

جایگزیني کهور با سبوس و جو در بخش کنسانتره ای جیره بره های پرواری موجب صرفه جویي حدود 30   -3
درصدي هزینه هاي خوراك، در پرواربندي دام خواهد شد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

غالف كهور خرد شده

تجزيه الشه بره ها
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کاهش هزینه های دامدار با استفاده از تفاله ریشه شیرین بیان در جیره بره هاي نر پرواري 
یافته منتج از پروژه شماره:  03-0210514000-81              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:
کمبود منابع خوراك دام در ایران عمده ترین عامل محدود کننده در توسعه تولیدات دامي محسوب می شود. 
از طرف دیگر در  سال های اخیر کاهش نزوالت آسمانی و بروز خشکسالی تأمین خوراك دام را با مشکالت زیادی 
مواجه نموده است. با توجه به سهم تغذیه دام در هزینه هاي پرورش آن، کاهش هزینه-هاي تولید با استفاده از 
منابع غذایي ارزانتر کاماًل محسوس مي باشد. استفاده از محصوالت فرعی کشاورزی به عنوان منابع خوراك دام ارزان 
می تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا نماید. یکی از این محصوالت ریشه گیاه شیرین بیان است.  محصول باقي مانده 
پس از عصاره گیري ریشه شیرین بیان که تفاله شیرین بیان نام دارد، پس از شیره گیری، در محوطه کارخانه روي هم 
انباشته شده، مقداري از آن براي سوخت در کوره هاي آجرپزي و مقداري نیز به صورت کود زراعي  مصرف مي شود  و 
باقیمانده آن بالاستفاده می ماند. یافتن راه حل مناسب استفاده از این ماده در تغذیه دام و امکان افزایش ارزش غذایی 
آن، مي تواند در کاهش هزینه هاي تغذیه دام مؤثر باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف استفاده از این ماده خوراکی 

در تغذیه بره های پرواری طراحی و اجرا گردید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1. تفاله ریشه شیرین بیان پس از عصاره گیری در کارخانه، با استفاده از 4 درصد اوره غنی سازی شده و با رطوبت 

50 درصد سیلو  شود. 
2. پس از گذشت30 روز، تفاله ریشه شیرین بیان فرآوري شده، از سیلو خارج و به مدت دو روز در  هواي آزاد 

قرار داده شود.
راحتی  به  جیره  علوفه اي  بخش  درصد   40 تا  پرواری  بره های  جیره  در  شیرین بیان  ریشه  تفاله  از  استفاده   .3

امکان پذیر است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
میزان پروتئین خام و قابلیت هضم تقاله شیرین بیان در اثر فرآوری افزایش یافت.  .1

در اثر فرآوری، میزان الیاف خام کاهش و قابلیت هضم آن افزایش یافت.  .2
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در سال مورد مطالعه هزینه  خوراك براي تولید هر کیلوگرم الشه )با توجه به هزینه  یك کیلوگرم افزایش   .3
وزن و راندمان الشه( دام های تغذیه شده با جیره  حاوی 40 درصد تفاله ریشه شیرین بیان،  به میزان 5260 ریال 

کاهش یافت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

ريشه گياه شيرين  بيان قبل از عصاره گيری

استفاده از تفاله ريشه شيرين بيان در تغذيه بره های پرواری
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کاهش کلسترول تخم مرغ با استفاده از دانه جو در جیره مرغ تخم گذار

یافته منتج از پروژه شماره: 06-0210304000-82             مدت اجرای پروژه: 1 سال
مجری مسئول:  علیرضا آذربایجاني                                     رتبه علمی:  مربی پژوهش

azarvatan@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استفاده از دانه جو به میزان 30 درصد جیره مرغ تخمگذار )بدون استفاده از آنزیم(، میزان کلسترول زرده   -1
تخم مرغ را از 13/8 به 11/8 میلیگرم در هرگرم زرده )15 درصد کاهش( و کلسترول تخم مرغ را از 248/5 به 211/1 
میلیگرم در هر تخم مرغ )15 درصد( کاهش می دهد، بدون اینکه اثر نامطلوبی بر میزان تولید یا وزن تخم مرغ داشته 

باشد. 
برای بکار بردن دانه جو در جیره مرغ تخم گذار یك دوره عادت سه هفته ای در نظر بگیرید، در هفته اول   -2

10 درصد دانه جو، هفته دوم 20 درصد و هفته سوم 30 درصد دانه جو در جیره غذایی بکار ببرید. 
برای جبران کاهش رنگ زرده به علت کاهش درصد ذرت جیره می توانید به جیره پودر یونجه اضافه کنید.     -3
انرژی و پروتئین جیره را با کمك متخصص تغذیه، مطابق با جداول نیاز استاندارد و متناسب با مرحله و   -4

سطح تولید مرغان تخم گذار تنظیم کنید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1. تفاله ریشه شیرین بیان پس از عصاره گیری در کارخانه، با استفاده از 4 درصد اوره غنی سازی شده و با رطوبت 

50 درصد سیلو  شود. 
2. پس از گذشت30 روز، تفاله ریشه شیرین بیان فرآوري شده، از سیلو خارج و به مدت دو روز در  هواي آزاد 

قرار داده شود.
راحتی  به  جیره  علوفه اي  بخش  درصد   40 تا  پرواری  بره های  جیره  در  شیرین بیان  ریشه  تفاله  از  استفاده   .3

امکان پذیر است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تخم مرغ کم کلسترول، امکان مصرف مقدار بیشتری تخم مرغ به طور روزانه را برای هر فرد فراهم می کند.  -1

افزایش مصرف تخم مرغ  پروتئینی،  فرآورده های  به سایر  نسبت  قیمت تخم مرغ  بودن  پایین  به  توجه  با   -2
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می تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه پروتئین حیوانی خانواده ها داشته باشد.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مزرعه مرغ تخم گذار )محل انجام آزمایش(                        اندازه گیری کلسترول زرده تخم مرغ نتایج و 



۸۸

 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: ارزش غذایي و کاربرد دانه جو بدون پوشینه در  تغذیه طیور 

مدت اجرای پروژه:   2 سال یافته منتج از پروژه شماره: 80-0210500000-04            
مجری مسئول: اکبر یعقوبفر                                            رتبه علمی:  استاد پژوهش

Yaghobfar@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از گونه هاي جو است که منشأ آن چین، ژاپن و تبت است.  تفاوت ظاهري جو بدون  جو بدون پوشینه یکي 
پوشینه با جو معمولي آن است که در جو بدون پوشینه، دانه ها در هنگام رسیدن مانند دانه گندم در داخل پوشینه 
به صورت آزاد قرار گرفته اند و در حین خرمن کوبي به راحتي جدا مي شوند، در حالي که در جو معمولي پوشینه به 
دانه چسبیده است و در حدود 14-10 درصد وزن دانه را تشکیل مي دهد. دانه جو بدون پوشینه به دلیل داشتن فیبر 
کمتر نسبت به جو معمولي، مانند گندم و ذرت قابلیت کاربرد بهتري را  در تغذیه طیور دارد. این مزایا  باعث گردیده 
که در بسیاري از کشورها کشت جو بدون پوشینه به خاطر انرژي زایي باالتر، اسیدآمینه لیزین و پروتئین بیشتر براي 

استفاده در تغذیه طیور مورد توجه قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از آسیاب نمودن جو بدون پوشینه، با نسبتهای زیر آن رادر جیره جوجه های گوشتی و مرغ تخمگذار استفاده 

می کنیم.
- با رعایت غلظت پلي ساکاریدهاي غیرنشاسته اي محلول کمتر از 3/6  درصد در جیره، از  10درصد جو بدون 

پوشینه در جیره جوجه هاي گوشتي در دوره آغازین مي توان استفاده نمود.
- با رعایت میزان غلظت پلي ساکاریدهاي غیرنشاسته اي محلول در دوره رشد )4/6درصد( مي توان از 20 درصد 

جو بدون پوشینه در دوره رشد استفاده نمود.
- با رعایت میزان غلظت پلي ساکاریدهاي غیرنشاسته اي محلول در دوره پایانی )4/1درصد( مي توان از 20 درصد 

جو بدون پوشینه در دوره پایانی استفاده نمود.
- با حذف کامل جو معمولي از جیره وکاهش میزان ذرت و استفاده از جو بدون پوشینه در جیره غذایی مرغان 

تخمگذار حداکثر تا 50 درصد نه تنها اپر سوئی نداشته،بلکه باعث بهبود عملکرد شد.
شده تولید  مرغ  تخم  توده  وزن  تولیدي،  مرغ  تخم  کل  تعداد  افزایش  سبب  پوشینه  بدون  جو  از   استفاده 
)Egg Mass( درصد تخمگذاری ووزن تخم مرغ، میگردد و سبب بهبود پوسته و استحکام پوسته تخم  مرغ در مقایسه 

با استفاده از ذرت شد.
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حداکثر  ای(  نشاسته  غیر  ساکاریدهای  پلی  سوئ  اثرات  کردن  برطرف  )جهت  آنزیم  از  استفاده  صورت  در 
مقادیرتوصیه شده، افزایش می یابد.
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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنــوان: بررســي کمــي و کیفــي و بهداشــتي بچــه ماهیــان خاویــاري کارگاه هــاي شــهید مرجانــي، ســد وشــمگیر 

در ســال 1379  و 1380  
یافته منتج از پروژه شماره: 04-0710344000-79                 مدت اجراي پروژه:2 سال 

مجری مسئول: کامران عقیلی                                              رتبه علمي: مربی پژوهش
      k_aghili33@yahoo.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
جمعیت روز افزون جهان، آلودگی کشاورزي، صنعتي،  شهري،  از بین رفتن زیستگاههای طبیعی،  صید بی رویه 
و غیر مجاز و خشك شدن و کم آبی رود خانه ها باعث کاهش ذخایرماهیان در دریاي خزر به طور جدي گشت، 
لذا جهت بازسازي قسمتي از لطمات وارد شده به ذخایر آبزیان، براي حفظ ذخایر آنها کارگاه هاي تکثیر و پرورش 
آبزیان در استان گلستان همه ساله تعداد زیادي بچه ماهي از گونه هاي با ارزش نظیر خاویاري را تولید و از طریق 
رود خانه همانند کشورهاي حاشیه دریاي خزر نظیر روسیه جهت حفظ بازسازی ذخایربه رود خانه های منتهی به دریا 
رهاسازي مي کنند. کارگاههاي فعال تولید بچه ماهي خاویاري در استان گلستان، کارگاه شهید مرجاني و سد وشمگیر 
مي باشند که عمده فعالیت خود را در جهت تکثیر و تولید بچه ماهي خاویاري از چهارگونه، قره برون، چالباش، فیل 
و شیب متمرکز نموده و هر ساله چندین میلیون قطعه بچه ماهي با ارزش خاویاري از طریق این دو کارگاه به دریا 
رها سازي میشود. اجرای این پروژه در زمینه بررسي کمي و کیفي تولید بچه ماهیان خاویاري می تواند بر افزایش 

راندمان و باال بردن ضریب باز ماندگي و بازگشت شیالتي این ماهیان نقش داشته باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
دستورالعمل آماده سازي استخر ها قبل از ذخیره سازي فراي، غني سازي استخر ها جهت تغذیه، کنترل شرایط 
فیزیکي و شیمیایي کیفي آب و میزان غذاي زنده، نحوه صید، زمان صید، انتقال بچه ماهیان و نحوه ارزیابي آب 

رودخانه براي رهاسازي بچه ماهیان خاویاري از جمله دستورالعمل هایي بوده که ارائه گردید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این پروژه در راستای از  اینکه گزارش نهایی این پروژه در کتابخانه موجود است بخش اجرا   با توجه به 

  ارتقای راندمان تولید و پرورش و رها سازی بچه ماهیان در رودخانه ها استفاده  نمود نظیر: 
- آبگیری و آماده سازي استخرها قبل از ذخیره سازي فراي بموقع استخر های خاکی

- کود دهی مناسب استخرها
- تولید واستفاده از غذای زنده در استخر های خاکی
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- صید و انتقال بچه ماهیان در صبح زود )زمانی که دما پایین و هوا خنك است(
- استفاده از تانکر آب مجهز به کپسول هوا

- در اختیار داشتن تانکر حمل بچه ماهي به اندازه کافي 
- استفاده از آب تازه جهت آبگیری تانکر حمل بچه ماهی

-تزریق اکسیژن هوا به تانکر آب 30دقیقه قبل از ماهیدار کردن تانکر
-بازدید کپسول هوا  و سنگ هواده در طول زمان انتقال بچه ماهی

-در اختیار داشتن کپسول هوا به تعداد کافی در طول مسیر
-همدمایی آب تانکر و رودخانه

-بررسی فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه
-مکانیابی مناسب محل تخلیه بچه ماهیان

-بهره گیری از لوله برزنتی جهت جلوگیری از صدمات وارده به بچه ماهیان در زمان تخلیه جهت هدایت آنها از 
کامیون به منطقه عمیق رودخانه

- رها سازي بچه ماهیان هر استخر به تفکیك گونه 
- حفاظت از بچه ماهیان پس از رها سازي در رودخانه تا زمان مهاجرت به دریا

- دسترسي به اوزان مناسب بچه ماهي و رها سازي در رود خانه
- نظارت کامل کارشناسان در حمل ونقل،خصوصاًدر محل رها سازي رود خانه

- حذف بیالن تولیدي کارگاه ها و روي آوردن به کیفیت بچه ماهي بجاي کمیت آن

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از كارگاه تكثير                                          نمايی از صيد بچه ماهيان خاوياری

          پيمانه نمودن جهت شمارش بچه ماهيان خاوياري                         تخليه بچه ماهيان در گرگانرود
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنوان: بازده تراکم متفاوت پرورش میگوي پاسفید Litopenaeus vannamei در آبهاي لب شور استان یزد

یافته منتج از پروژه شماره:83051-8301-01-200000-019-2      مدت اجراي پروژه:3 سال و6 ماه
مجري مسئول: نسرین مشائی                                                     رتبه علمي: استادیارپژوهش 

Nassrinmashaii@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در سال های اخیر آبزی پروری در آب های داخلی توسعه یافته و تولید در آب هاي لب شور زیرزمیني از پتانسیل 
باالي منطقه اي برخوردار است. باتوجه به وجود دو فصل دمایی کامال متفاوت در مناطق مرکزی کشور، به موازات 
پرورش ماهیان سردابی معرفی گونه مناسب گرمابی برای آبزی پروری در آب های لب شور داخلی اهمیت دارد. این 
مطالعه یکي از طرح هاي پروژه »بررسي امکان معرفي میگوي پاسفید Litopenaeus vannamei به صنعت تکثیر 
وپرورش ایران« است و با هدف بررسي وضعیت سازگاري و امکان معرفي این گونه میگو به آب هاي لب شور زیرزمیني 

مناطق مرکزي کشور انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
باتوجه  به عدم بازده مطلوب بازماندگی و پرورش میگوي سفید غربي در استخرهاي خاکي منطقه، و با درنظر 
گرفتن نتایج آنالیز آب، ترکیب یونی آب مناسب بویژه یون پتاسیم به نظر نمی رسد. پرورش در شرایط کنونی توصیه 

نمي شود و الزم است اثر مکمل پتاسیم بررسی شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
عدم اجرای طرح های پرورش میگو سفید غربی تا حصول نتایج بررسی اثر مکمل یونی )پتاسیم(، موجب عدم 

اتالف هزینه ها می گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                                                           ميگوی پا سفيد
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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:تکثیر تاسماهیان به روش ریزبرش مجراي تخمك بر و بدون کشتن مولدین

یافته منتج از پروژه شماره: 3060- 000- 2000000- 025-2        مدت اجرای پروژه: 4 سال 
مجري مسئول: محمود بهمني                                                        رتبه علمي: استاد پژوهش

mahmoudbahmani@ymail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ذخایر گونه هاي مختلف تاسماهیان به دالیل مختلف از قبیل صید قاچاق، طوالني بودن دوره رسیدگي جنسي 
)در برخي گونه ها بویژه فیل ماهي در شرایط طبیعي 21 – 18 سال(، از بین رفتن بستر طبیعي تخمریزي، آلودگي و 
استفاده یکباره از مولدین جهت تکثیر مصنوعي به  شدت رو به کاهش نهاده و بسیاري از این گونه هاي ارزشمند در 
لیست قرمز قرار دارند و حتي پیش بیني مي گردد تا سال 1404 ذخیر آنها به نزدیك صفر برسد. این در حالیست 
که با بکارگیري روش ریزبرش مجراي تخمك بر  از هر مولد براي چند بار متوالي می توان تخمك استحصال کرد. 
روش ریزبرش عالوه بر استحصال تخمك های اووله شده، باعث زنده مانی مولدین گونه هاي مختلف تاسماهیان شده 
برای سال های متمادی از آنها تخمك گیري و در تکثیر به منظور حفظ نسل شان استفاده نمود.  و می توان مجدداً 
در این روش با توجه به زنده ماني مولدین تاسماهیان و حفظ آنها در چرخه تولید مثلي، عالوه بر امکان خاویاردهي 
مجدد آنها در فاصله زماني کوتاه 3-1 سال در گونه هاي مختلف، هزینه هاي پرورش مولدین نیز به طور قابل توجهي 

کاهش مي یابد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در روش ریزبرش، پس از تزریق هورمون و اطمینان از اووالسیون تخمك ها و آماده شدن مولدین جهت تکثیر، 
مولدین مورد نظر جهت تخمك گیری با برانکارد روي میز جراحي مخصوص شیب دار انتقال می یابند. ماهي به گونه ای 
با شکم و رو به باال روي میز جراحي قرار مي گیرد که ساقه دمي آن آویزان باشد. شکم ماهي با حوله خشك و تمیز 
پاك می گردد تا آب و موکوس وارد ظرف تخمك ها نشود. سپس با استفاده از تیغ جراحی نوك خمیده و با توجه به 
اندازه ماهي برشي به طول 3-1 سانتي متر در ناحیه مجراي لوله تخم بر ایجاد مي شود. سپس با فشار نرم شکم )از 
ناحیه سر بطرف دم ماهی( عملیات تخم کشي صورت مي پذیرد. تخم گیري تا زماني ادامه مي یابد که تخمك ها به طور 
آزادانه از حفره بدن بیرون آیند. در اولین تخمك گیري از ماهي 80 تا 90 درصد تخمك ها تخلیه می شوند. ولي یك 

ساعت پس از اولین تخمك گیري، دومین تخمك گیري نیز انجام مي شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بازگشت مجدد مولد به سیستم پرورش )بسته به نوع گونه بین 1 تا 3 سال بعد مي توان از همان مولد مجدداً 
پرورش دهنده اي  هر  که  به طوری  میکروسزارین  آسان روش  بکارگیری  و  به حفظ ذخایر  نمود(. کمك  تخم کشي 

مي تواند بعد از یك آموزش کوتاه مدت به راحتي آنرا انجام دهد، از مزایای بکارگیری نتایج این پژوهش می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                                                        

 ريزبرش مجراي تخمک بر در تاسماهيان
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر 
عنوان: ایجاد بانك اسپرم ماهیان خاویاری

یافته منتج از پروژه شماره:  88085-12-86-4     مدت اجرای پروژه: 4 سال 
مجری مسئول: شهروز برادران نویری        رتبه علمي: مربي پژوهش

shahrouzbn170@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کاهش ذخایر تاسماهیان دریای خزر در دو دهه اخیر به تبع خود کاهش دسترسی به مولدین مناسب جهت 
استحصال مواد تناسلی را بدنبال داشته و باعث بروز مشکالت جدی در امر تکثیر مصنوعی و بازسازی ذخایر این 
ماهیان با ارزش شده است. این مسئله به نوبه خود سبب کاسته شدن از میزان رهاسازی بچه ماهیان تولید شده 
در مناطق مورد نظر می شود. از طرف دیگر این کاهش صید سبب شده است در فصل تکثیر از توان زادآوری تعداد 
مولدین معدودی استفاده شود که این امر خطر کاهش تنوع ژنی این ماهیان را در آینده به دنبال خواهد داشت. در 
طول فصل تکثیر، پتانسیل اسپرم دهی تعدادی از مولدین نر از دست می رود. از طرف دیگر گاهی با وجود مولدین نر 
مناسب، مولد ماده مناسب در مراکز تکثیر وجود نداشته و بدین ترتیب امکان استفاده از اسپرم مولدین موجود نیز 
کاهش می یابد. همچنین در پاره ای از موارد با وجود آمادگی مولدین ماده جهت تخم دهی، مولد نر با کیفیت جهت 
استحصال اسپرم و انجام عملیات لقاح وجود ندارد. در این تحقیق ضمن ایجاد یك مرکز نگهداری طوالنی مدت اسپرم 
ماهیان خاویاری، از اسپرم با کیفیت و مازاد مصرف مولدین بصورت منجمد نگهداری می شود تا در مواقع الزم، جهت 

تامین احتمالی اسپرم مورد نیاز مراکز تکثیر مصنوعی این ماهیان، در اختیار آنان قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از مولدین گونه های مختلف خاویاری دریای خزر که اسپرم با کیفیت مناسب و تحرك بیش از 70% دارند، می توان 
اسپرم گیری به عمل آورد. برای اسپرم گیری پس از خشك نمودن ناحیه مخرجی با دستمال خشك و تمیز از سرنگ 
استفاده خواهد شد. سپس اسپرم استحصالی به ظرف های آماده و بدون اختالط با آب، ادرار یا مدفوع منتقل می شود. 
جهت رقیق سازی نمونه ها، باید اسپرم استحصالی با رقیق کننده اسپرم ماهیان خاویاری حاوی mM 118 تریس، 
mM 23/4 ساکارز، DMSO 15%  مخلوط شود و ماده محافظ سرمای دی متیل سولفوکساید )DMSO( دقایقی 
قبل از مصرف به آن اضافه گردد. نمونه اسپرم ها باید به آرامی و به نسبت 1:1 با این رقیق کننده مخلوط و جهت 
هم دمایی یك ساعت در یخچال معمولی )دمای 4 درجه سانتی گراد( نگهداری شود. نمونه ها با سرمادهی تدریجی 

منجمد و در داخل ازت مایع برای مدت طوالنی حفظ خواهد شد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مدیریت و حفظ ذخایر ژنی ماهیان خاویاری وحشی، تکثیر در خارج از فصل معمول، امکان فروش نمونه های 
اسپرم منجمد و ارزآوری، پایه گذاری بانك اسپرم ماهیان خاویاری و زمینه سازی همکاری های مشترك علمی و بین 

المللی از مهمترین مزایای بکارگیری  نتایج این پروژه در عرصه می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

سيستم سرمادهی تدريجی قابل برنامه ريزی

         انتقال نمونه ها به داخل  ازت مايع
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر 
عنوان: بیوتکنیك تکثیر و پرورش کرم نرئیس 

یافته منتج از پروژه شماره:  83008-1-20000-025-20             مدت اجرای پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: ذبیح اله پژند                                                    رتبه علمي: مربی پژوهش

zpajand@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ماهیان  از جمله  آبزیان  اي  تغذیه  رفتار  و  با شرایط زیستي  بودن جهت سازگاري  آبزي  به جهت  نرئیس  کرم 
خاویاري و میگو به منظور تغذیه در زمانهاي مختلف و اندازه هاي مختلف و کاهش هزینه ها در مقایسه با کرم سفید و 
کرم خاکي و همچنین به عنوان یك غذاي عالي سرشار از اسیدهاي چرب غیر اشباع و باال بودن پروتئین به  میزان 55 
درصد وزن خشك آن و تسریع در بلوغ و افزایش باروري، درصد بقاء و تراکم الرو ماهي و میگو در افزایش راندمان 
تولید حائز اهمیت مي باشد. کرم نرئیس از شاخه کرمهاي حلقوي و از جمله پرتاراني  است که به عنوان غذاي زنده 
در تغذیه انواع ماهیان اقتصادي بویژه ماهیان خاویاري، میگو و ماهیان تزئیني و همچنین به عنوان طعمه زنده در 
صید صنعتي مورد استفاده قرار مي گیرد. این کرم به عنوان غذای زنده با کیفیت باال می تواند در پرورش اولیه الرو 

ماهیان خاویاری نقش به سزایی را ایفا نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
جمـع آوري کرم هـاي نرئیـس از تـاالب انزلـی و انتقـال آنها بـه درون مخازن 0/5 تنـی انجام می شـود. غذادهي آنها 
و تعویـض آب و اندازه گیـری فاکتورهایـي چـون شـوري، pH، دماي آب و اکسـیژن. کرم ها تا رسـیدن بـه وزن 200 
تـا 300 میلي گـرم نگهـداري می شـوند. هنگامي کـه کرم هـاي نـر و مـاده به رسـیدگي جنسـي رسـیدند بـه منظور 
هم زمانـي تولید مثـل آنهـا عـالوه بـر شـرایط دمایـي و روشـنایي در طـول روز، برقراري شـرایط نور مـاه در پایان هر 
مـاه بـه  مـدت 4 روز متوالـي برقـرار شـود. کرمهـا الزامـٌا بایـد جهـت تولیدمثـل حداقل یك دوره سـرماي زمسـتان 
)دمـاي 6 درجـه سلسیوسسلسـیوس( را بـه  مـدت یـك تـا دو مـاه سـپري نمایند و پـس بتدریـج دما افزایـش یابد. 
شـوري پاییـن )5-3 در هـزار( در زمـان پـرورش از مرحله کرم هاي نوجوان تا بزرگسـالي و شـوري بـاال )15-10 در 
هـزار( بـه  منظـور رسـیدگي جنسـي سـریعتر کرمها الزامی اسـت. برقـراري نور ضعیف، شـبیه نـور مـاه در پایان هر 
مـاه در تولیدمثـل همزمـان و دسـته جمعـي کرمها ضروری اسـت. بسـتر لجني و شـوري 15- 5 در هـزار و هوادهي 

مالیـم آب و غذادهـي بـا مـواد پوسـیده گیاهـي و جانوري بـه منظور پـرورش کرم توصیـه مي گردد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش کیفیت ماهی 

کاهش هزینه تولید
اشتغالزایی

ارزآوری

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

كرم های مولد نرئيس حاصل از تكثير

مخازن پرورش كرم نرئيس

تغذيه ماهيان خاوياری با كرم نرئيس
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مرکز تحقیقات کرم ابریشم 
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز تحقیقات ابریشم کشور 
عنوان: شناسایي و مدیریت باکتریها و قارچ هاي بیماري زاي کرم ابریشم در استان گیالن

یافته منتج از پروژه شماره: 2-118-270000-00-0000-82006         مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول: اسماعیل کامران                                                       رتبه علمي: محقق

مجریان: محمد رضا غالمی، رضا صورتی 
kamrankhesht@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به شرایط آب و هوائی استان گیالن خسارات ناشی از عوامل بیماریزا در الروهای کرم ابریشم در طی 
مراحل مختلف پرورش به وفور مشاهده می شود. از آنجایی که برای پیشگیری و یا درمان این بیماریها، لزوم شناسائی 
عوامل بیماری زا در اولویت می باشد، در این طرح عوامل بیماری زای باکتریایی و قارچی کرم ابریشم از تلمبارهای 
پرورش کرم ابریشم در نقاط مختلف استان گیالن جداسازی و شناسائی شد. این عوامل بیماری زا شامل فالشری، 
استرپتوکوکوس،  از جنس سودوموناس،  و  باکتریها  دسته  از  و سپتی سمی  باکتریایی  گوارشی  بیماری های  سوتو، 

سراشیا و اشرشیا و همچنین موسکاردین سفید با عامل قارچی تشخیص داده شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- فالشری 

قابل  فلؤرسنس  و  الکترونی  میکروسکوپ  با  فقط   )که   Densonucleosis موری  بومبیکس  ویروس  بیماری  عامل 
تشخیص است(. می باشد. این بیماری در طول فصل تابستان و پاییز شایع است. منبع عفونت تغذیه کرم ابریشم از 
برگهای آلوده، همولنف چرکی بدن خود کرم و وسایل و مکانهای پرورشی می باشد. شرایط مناسب برای بروز بیماری 
درجه حرارت باال، رطوبت پایین و برگ های آلوده و بی کیفیت می باشد. لذا نوغانداران باید به موارد ذکر شده توجه 

الزم را داشته باشند. 
عالئم بیماری کندی رشد، بی حرکتی الرو، استفراق، شفاف بودن سر و گردن الرو، متالشی شدن سریع بدن الرو، 

سیاه شدن بدن الرو پس از مرگ می باشد.
مدیریت بیماری:  نوغانداران عزیز در صورت مشاهده ی بیماری، گردپاشی با آهك یا پافسول به میزان 3-2 گرم برای 
هر 0/1 مترمربع فضا در سنین اولیه و 5-4 گرم برای هر 0/1 مترمربع در سنین چهارم و پنجم را در دستور کار قرار 
دهند. سپس جمع آوری و دفع مناسب الروهای بیمار انجام شود، در این صورت با استفاده از تهویه مناسب جهت 
حفظ دما و رطوبت ایده آل، استفاده از برگ توت تازه و با کیفیت میسر می گردد. تغذیه به موقع الروها و تمیز کردن 
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زود به زود بسترهای پرورشی، همچنین اجتناب از آسیب زدن به بدن الروهای سالم دارای اهمیت می باشد. در صورت 
نیاز به دریافت نکات فنی، نوغانداران به مروجین پهنه ها یا مرکز تحقیقات ابریشم مراجعه نمایند. 

2- موسکاردین:
و  بارانی  های  فصل  در  بیماری  است.   Beauveria bassiana علمی  نام  با  سفید  موسکاردین  قارچ  بیماری  عامل 
زمستانی شایع است. منبع عفونت تغذیه کرم ابریشم از برگهای آلوده، تماس بدن الرو با عامل بیماری و وسایل و 
مکان های پرورشی می باشد. شرایط مناسب برای بروز بیماری درجه حرارت و رطوبت غیر استاندارد است.  عالئم 
بیماری حضور هاگ های قارچ روی پوست مرطوب الرو، کاهش اشتها، بی حرکت بودن الرو  و استفراق، سخت و آهکی 

شدن بدن الرو پس از مرگ می باشد. که در آخر رنگ بدن الرو سفید و گچی می شود.
مدیریت بیماری: ضدعفونی کامل محل پرورش، محیط اطراف و وسایل پرورشی، جمع آوری و دفع الروهای بیمار، 
اجتناب از دمای پایین و رطوبت باال در کانون های پرورش، باال بردن درجه حرارت و کاهش مقدار رطوبت در سالن 
پرورش، استفاده از برگ توت تازه و با کیفیت. تغذیه به موقع الرو و تمیز کردن زود به زود بستر پرورشی، آهك پاشی 
بسترها در حین پرورش کمك موثری در مدیریت پرورش می نماید و نوغانداران عزیز باید به این موضوع توجه نمایند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- شناسایی عامل بیماری زا بر اساس عالئم بیماری 

- روش های جلوگیری از سرایت عامل بیماری زا به الروهای دیگر در سطح بستر پرورش برای جلوگیری از تلفات 
بیشتر 

- به حداقل رساندن خسارات مالی ناشی از بیماریها با ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از شیوع انواع بیماری 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                       عكس 1( بيماری فالشری                                                  عكس 2( بيماری موسكاردين             
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز تحقیقات ابریشم کشور 
عنوان: راهنماي جامع ذخائر ژنتیکي کرم ابریشم ایران

یافته منتج از پروژه شماره: 84005-000-00-490000-101-2        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سیدضیاءالدین میرحسینی                                      رتبه علمي: استاد پژوهش 

مجریان: علیرضا صیداوی، شهال نعمت الهیان
mirhosin@guilan.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در سالیان گذشته، با تالش و صرف هزینه  ذخائر ژنتیکي بسیار غني، از کرم ابریشم، گردآوري شده است. این 
آزمایش با هدف ثبت ویژگي هاي فنوتیپي، تهیه تصاویر علمي از مراحل مختلف زندگي این حشره، تشریح عملکرد و 
الگوي رفتاري، ارائه تاریخچه و سیر حفظ یا جداسازي ژنتیکي، منشاء هر یك از این ذخائر و سایر اطالعات موجود 

انجام شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بود که در زمان اجرای آزمایش،  ایران  ابریشم  بانك ژن کرم  واریته  واریته های مورد بررسي شامل کلیه 105 
در بانك ژن مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور وجود داشت. کلیه مراحل تفریخ و پرورش واریته ها طبق اسلوب و 
شیوه هاي استاندارد و متداول مراکز بانك ژن کرم ابریشم و به طور یکسان انجام پذیرفت. مراحل و فرآیندهاي مختلف 
حفاظت و تکثیر بانك ژن نظیر تولید تخم نوغان، شستشو و ضدعفوني تخم نوغان، نگهداري تخم نوغان، آزمایش هاي 
میکروسکپي براي بازبیني و حذف نمونه هاي آلوده به پروتوزآي عامل پبرین، و نیز رکوردگیري صفات مربوطه هم 

طبق دستورالعمل و پروتکل هاي استاندارد انجام پذیرفت.
کلیه ویژگی همه الین های بانك ژن کرم ابریشم ایران مورد بررسی قرار گرفت و ثبت شد. بر این اساس صفات 
تعداد سنین الروي، تعداد پوست اندازي، یکنواختي الروها از نظر رشد و نمو )پوست اندازي چهارم(، وزن الرو در روز 
اول سن پنج، وزن الرو در روز سوم سن پنج، رنگ بدن الرو )سن پنجم(، عالئم الروي، یکنواختي الروهاي واریته  
 از نظر عالئم الروي)سن پنجم(، سال معرفی به بانك ژن، وزن الرو در روز مابشي گذاري، تحرك الروها در زمان 
پیله تني، یکنواختي الروها از نظر مابشي گذاري، منشاء جغرافیایي،یکنواختي الروها از نظر رشد و نمو )سن پنجم(، 
درصد تفریخ عملي، تعداد نسل در سال )ولتینیسم(، تعداد تخم بارور یا تلقیح شده )هر پروانه(، تعداد تخم پوچ[

غیر بارور+ مرده] )هر پروانه(، تعداد تخم تفریخ نشده )هر پروانه(، وزن تخم، طول دوران تفریخ، رنگ تخم نوغان، 
چسبندگي تخم نوغان، تعداد تخم گذاشته شده )هر پروانه(، طول دوران الروي، طول دوران تغذیه الرو، طول دوران 
خواب الرو، طول دوران الروي کرم جوان، طول دوران تغذیه کرم جوان، طول دوران مابشي گذاري، طول دوران الروي 
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کرم بالغ، طول دوران تغذیه کرم بالغ، طول دوران خواب کرم بالغ، طول دوره تغذیه سن پنجم، طول دوران خواب 
کرم جوان، تعداد پیله تولیدي، تعداد پیله هاي خوب، تعداد پیله هاي خوب داراي شفیره زنده، تعداد پیله هاي خوب 
داراي شفیره مرده، درصد پیله هاي خوب، تعداد پیله هاي متوسط، تعداد پیله-هاي متوسط داراي شفیره زنده، تعداد 
پیله هاي متوسط داراي شفیره مرده، درصد پیله هاي متوسط، تعداد پیله هاي ضعیف، تعداد پیله هاي ضعیف داراي 
شفیره زنده، تعداد پیله هاي ضعیف داراي شفیره مرده، درصد پیله هاي ضعیف، تعداد پیله هاي دوبل، تعداد شفیره هاي 
زنده پیله هاي دوبل، تعداد شفیره هاي مرده پیله هاي دوبل، درصد پیله هاي دوبل، نسبت شفیرگي یا درصد ماندگاري 
شفیره ها، نسبت شفیرگي در پیله هاي خوب، نسبت شفیرگي در پیله هاي متوسط، میانگین وزن پیله خوب نر، نسبت 
شفیرگي در پیله-هاي دوبل، میانگین وزن پیله خوب، میانگین وزن قشر پیله خوب، درصد قشر ابریشمي پیله خوب، 
نسبت شفیرگي در پیله هاي ضعیف، میانگین وزن قشر پیله خوب نر، درصد قشر ابریشمي پیله خوب نر، میانگین 
وزن پیله خوب ماده، میانگین وزن قشر پیله خوب ماده، درصد قشر ابریشمي پیله خوب ماده، وزن پیله تولیدي 
خوب محصول 250 الرو هر پروانه، وزن پیله تولیدي متوسط محصول 250 الرو هر پروانه، میانگین وزن پیله هاي 
متوسط، وزن پیله تولیدي ضعیف محصول 250 الرو هر پروانه، میانگین وزن پیله-هاي ضعیف، وزن پیله تولیدي 
دوبل محصول 250 الرو هر پروانه، میانگین وزن پیله هاي دوبل، وزن پیله تولیدي محصول 250 الرو هر پروانه، وزن 
پیله به ازاي ده هزار الرو سن چهارم، طول پیله )میلي متر(، عرض پیله )میلي متر(، تعداد پیله در لیتر )پیله خوب و 
زنده(، وزن پیله در لیتر [پیله خوب و زنده]، وزن شفیره، چین و چروك قشر پیله، وزن شفیره ماده، رنگ پیله، شکل 
یا فرم پیله، یکنواختي پیله ها، و وزن شفیره نر برای کلیه واریته ها ثبت گردید. همچنین از مراحل تخم)نمای ریز و 
درشت(، الرو )مقاطع جانبی، فوقانی و روبرو(، شفیره نر و ماده )مقاطع جانبی، فوقانی و روبرو(، پیله )مقاطع جانبی، 

فوقانی و روبرو(، و پروانه نر و ماده )مقاطع جانبی، فوقانی و روبرو(، تصاویر الزم، ثبت و ضبط گردید. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه این راهنما ساختار جامع و نویني براي آگاهي پژوهشگران داخلي و خارجي جهت اطالع از توان 
و پتانسیل ژنتیکي کشور جهت بهره برداري و استفاده در طرح ها و پروژه هاي تحقیقاتي آتی فراهم نموده است، توصیه 
می شود از الین های با ویژگی های مطلوب خاص، جهت برنامه های اصالح نژادی آتی در مرکز تحقیقات ابریشم کشور 

استفاده شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز تحقیقات ابریشم کشور 
عنوان: معرفي الین هاي کرم ابریشم پر تولید مقاوم به بیماری گراسري )فاز اول( 

یافته منتج از پروژه شماره: 003 - 81 - 27- 118                          مدت اجراي پروژه: 5سال
مجری مسئول: سیدضیاءالدین میرحسینی                                      رتبه علمي: استاد پژوهش 

مجریان: علیرضا صیداوی، شهال نعمت الهیان
mirhosin@guilan.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماري گراسري یکي از مهمترین بیماریهاي رایج کرم ابریشم مي باشد و در صورت بروز، خسارات هنگفتي به 
دنبال خواهد داشت که تاکنون راهکارهاي درماني مناسبی برای آن به دست نیامده است. از سویی دیگر در نتیجه 
اجراي طرحهاي تحقیقاتي اصالح نژادي متعدد طي سالیان اخیر و با دستیابي به الینهایي جدید، مقاوم سازی این 

الین ها در برابر بیماري گراسری ضروری به نظر می رسد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
مقاومت  ژنهاي  انتقال  جهت  و  انتخاب  مقاومند،  گرسري  بیماري  به  نسبت  که  الین هایي  آزمایش  این  در 
ژاپني واریته  یازده  بر  مشتمل  ابریشم  کرم  واریته   21 پرورش  با  ابتدا  گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  بیماري   به 

 Xihangl، Xihang2، Xihang3، 101433، M-1-1-31، 31-M-1-1، M-1-1-103، 103-M-1-1، 31، 103، 107 
میزان  Koming1، Koming2، Y، 32-110، 110-32، 104-110، 110-104، 32،104 و 110  واریته چیني  ده  و 
مقاومت به بیماري گراسري با اسپری سوسپانسیون با غلظت 107 مورد آزمون قرار گرفت. و صفات ماندگاری و وزن 
پیله تولیدي به ازاي ده هزار الرو سن چهارم، ثبت و ضبط گردید. با تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از میزان 
مقاومت واریته ها به بیماري گراسري دو واریته چیني Koming1 و 104-110 و نیز دو واریته ژاپني M-1-1-103 و 
M-1-1-103 به عنوان واریته اعطا کننده خصوصیت مقاومت به گراسری شناخته شدند. واریته  تجاری 107 ژاپنی 

هم مقاومت باالیی نشان داد )البته این الین از نظر خصوصیات پیله وضعیت ضعیفی دارند(.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
الینهای مقاوم به بیماری به پژوهشگران و تولید کنندگان تخم نوغان جهت برنامه های اصالح نژادی آتی و تولید 

هیبریدهای مقاوم معرفی می گردد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمونه ای از شفيره و الرو كرم ابريشم مقاوم به بيماری گراسری
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری



112

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان: رفع کمبود آهن در خرما با تزریق سولفات آهن به تنه درخت

یافته منتج از پروژه شماره: 80040 – 15 - 23- 100                   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مختار زلفی باوریانی                                            رتبه علمي: استادیارپژوهش

مجریان: محمود ایزدی، جهانشاه صالح، حمیدرضا بهرامی، عبدالحمید محبی، حمید زرگری و حمید رستگار
m.izadi2003@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خرما از مهمترین محصوالت باغی به ویژه در مناطق جنوبی کشور است. خاك هاي تحت کشت این گیاه غالباً 
آهکي بوده و از نظر عناصر غذایي کم مصرف بخصوص آهن فقیر مي باشد. با توجه به تأثیر آهن بر عملکرد و کیفیت 
محصول از یك سوی و نقش و اهمیت این عنصر غذایی در سالمتی انسان از سوی دیگر تأمین آهن مورد نیاز گیاه 
از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از روش های مؤثر در رفع کمبود آهن مورد نیاز گیاه استفاده از کود کالت آهن 
می باشد که عموماً وارداتی بوده و به دلیل قیمت بسیار زیاد استفاده از آن در نخیالت مرسوم نیست. در این یافته 
تحقیقاتی که برروی 4 رقم خرما در 4 استان کشور اجرا شد تزریق سولفات آهن به تنه درخت مشابه کالت آهن در 
رفع کمبود آهن مؤثر بود. این روش مصرف که نسبت به روش خاکدهی کالت آهن بسیار مقرون به صرفه تر است 

نه تنها بر عملکرد و کیفیت محصول مؤثر بود بلکه در غنی سازی آن نیز تأثیر زیادی داشت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- تهیه محلول سولفات آهن با غلظت 2 درصد )20 گرم سولفات آهن در یك لیتر آب(

- ایجاد سوراخی به قطر نیم و عمق 20-25 سانتی متر در فاصله یك متری زیر تاج درخت خرما به وسیله مته. 
سوراخ با زاویه 45 درجه و رو به پایین باشد.

- قرار دادن کیسه حاوی 1250 میلی لیتر محلول سولفات آهن در باالی سوراخ ایجاد شده و وارد کردن محلول 
از طریق لوله به درون آن )برای این منظور می توان از سرم مورد استفاده برای تزریق به انسان استفاده کرد(.  

- بیرون کشیدن لوله پس از ورود تمامی محلول به تنه درخت و پوشانیدن سوراخ با استفاده از چسب باغبانی.
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با بکارگیری این روش عملکرد 15 الی 25 درصد افزایش می یابد. بهبود کیفیت محصول و غنی سازی آن از آهن 
از دیگر نتایج بکارگیری این یافته تحقیقاتی است. هزینه این روش مصرف از نظر اقتصادی، حدود 90 درصد کمتر 

از روش خاکدهی کالت آهن است.



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

113

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:

نحوه تزريق كود آهن به تنه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان: افزایش رشد رویشی و تسریع باردهی نهال کشت بافتی خرما با مصرف گوگرد پودری در زمان کاشت

یافته منتج از پروژه شماره:017-81-23-110                                 مدت اجراي پروژه: 2  سال
مجری مسئول: حجت دیالمی                                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

dialamy_s@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خاك هاي اغلب مناطق ایران، به ویژه نخلستان ها، جزء خاك هاي آهکي محسوب می شود. باال بودن پ.هاش این 
نوع خاك ها،باعث تثبیت عناصر غذایی در خاك و کاهش جذب آن توسط گیاه می گردد. کاربرد گوگرد در خاك و 
اکسایش آن، باعث کاهش موضعي پ.هاش در منطقه ریزوسفر گیاه و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایي توسط 

گیاه می گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
پس از انتخاب زمین محل کاشت نهال ها، در فصل زمستان اقدام به حفر گودال هایی با ابعاد 1×1×1متر و پر کردن 
گودال ها با مخلوطی از کود حیوانی )40 کیلوگرم کود دامی(، ماسه و خاك زراعی به نسبت مساوی نموده و سپس 
اجازه دهید تا مخلوط داخل آنها در اثر آب نشست نماید و بستر مناسب برای کاشت نهال فراهم گردد. در مرحله 
بعد چاله هایی با ابعاد 50 ×50×50 سانتی متر برای کاشت نهال ها، در داخل گودال های اولیه حفر و در اواخر فروردین 
ماه سال بعد اقدام به کاشت نهال نمایید. گوگرد پودري را پس از مخلوط شدن با مایه تلقیح تیوباسیلوس)مخلوط 
کردن 500 گرم مایه تلقیح با 25 کیلوگرم گوگرد پودری( به میزان 4 کیلوگرم و پس از مخلوط شدن با کود حیوانی 

مصرف گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ایجاد شرایط مناسب برای  با  با  کود حیوانی  مصرف مخلوط گوگرد پودری و  مایه تلقیح تیوباسیلوس همراه 
تغذیه نهال، باعث بهبود گیرایی و افزایش شاخص هاي رشد رویشي شامل )تعداد برگچه، برگ و ارتفاع نهال( به طور 

متوسط به میزان 36 درصد و در نتیجه افزایش رشد رویشی و سریع تر به بار نشتن نهال کشت بافتی خرما گردید.
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:

اضافه نمودن مخلوط گوگرد پودری و كود حيوانی 
به گودال كاشت و كشت نهال خرما بر روی آن

تهيه مخلوط گوگرد پودری )مخلوط كردن 500 
گرم مايه تلقيح با 25 كيلوگرم گوگرد پودری( به 

همراه كود حيوانی

وضعيت رشدی نهال خرما در سال آخر اجرای پروژه



116



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

117

موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری



11۸

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: مصرف بهینه آب در تاکستانهای ایران )رقم سفید بی دانه(

یافته منتج از پروژه شماره:  83017-0000-00-101200-050-3           مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حسن محمودزاده                                                              رتبه علمي: دانشیار پژوهش

Mahmoudzadeh45@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
این  تولید  براي  جدي  تهدیدي  صورت  به  کشور  مختلف  مناطق  در  کم  مشکل  اخیر  سال  چند  در  متاسفانه 
محصوالت باغی از جمله انگور مطرح شده است بطوریکه انگورکاران را مجبور ساخته تا با کاهش تعداد دفعات آبیاري 
با این مشکل مبارزه نمایند که اینکار کاهش کمي و کیفي محصول را بدنبال داشته است. پتانسیل عملکرد باالي 
رقم سفید بي دانه در ایران با میزان آب موجود جهت آبیاري رابطه مستقیمي را نشان میدهد، بطوریکه با افزایش 
دفعات آبیاري در یکسال زراعي عملکرد شدیداً تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش چشمگیري داشته است. تاثیر دور 
و زمان آبیاري در باغات انگور بر افزایش عملکرد و کیفیت انگور باالخص در ارقام بیدانه کمتر مطالعه شده است و 
منابع موجود محدود به منابع خارجي بوده است. مطالعه اي دقیق در این خصوص کاماًل مشهود بوده و تحقیقی در 
این زمینه انجام شد که بعنوان راهگشاي رفع مشکل در استان قزوین و کل کشور باشد. با توجه به مشخص بودن 
نیاز آبي انگور در طول دوره رشد و در ماههاي مختلف سال در این استان تعیین بهترین زمان آبیاري و تعداد دفعات 

موثر مي تواند در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول موثرتر باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بررسـي اثـرات زمانهـاي آبیـاري بر عملکرد و کیفیت انگور و کشـمش رقم سـفید بـي دانه، در طی دو سـال آزمایش 
نشـان داد کـه، آبیـاری در 4 مرحلـه فنولوژیکـي زمان تشـکیل گل آذین، میوه بسـتن، رشـد حبه هـا  و مرحله رنگ 
گیـري میـوه از نظـر افزایـش عملکـرد و بهبـود صفـات کیفي نسـبت به سـایر تیمارها نتیجه بهتري داشـته اسـت و 
برایـن اسـاس ضـرورت آبیـاری براسـاس نیـاز آبـی باالخـص در 4 مرحلـه رشـد فـوق الذکر ضـروری می باشـد و به 

عنـوان یافتـه تحقیقاتـی در  افزایـش عملکـرد و بهبـود کیفیت انگور سـفید بی دانه مطـرح گردید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با اجراي این روش آبیاری افزایشی چمشگیر در میزان عملکرد و کیفیت محصول انگور سفید بی دانه اتفاق افتاد 
که متوسط راندمان از 10 تن در هکتار به حدود 16 تن افزایش یافت و ضریب تبدیل انگور به کشمش نیز در حد 
0/3 افزایش پیدا کرده است که در مقیاس حدود 25000 هکتار انگور در منطقه تاکستان اماری چشمگیر برای ان 

منطقه و سایر مناطق خواهد بود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی ارقام برتر پکان

یافته منتج از پروژه شماره: 84115-4-12-48-2                  مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: فریدون عجم گرد                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش

Ajamgard.dezful@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تولید میوه های خشکباری به دلیل قیمت باال، کمترین نوسان قیمت، کم حجم بودن و قابلیت باالی نگهداری در 
میوه کاری اهمیت بسیار باالیی دارند. پکان یا گردوی گرمسیری، تنها گونه خشکباری از خانواده گردوسانان است که 
نیاز سرمایی پایینی داشته و شرایط مناطق نیمه گرمسیری را به خوبی تحمل می کند. پکان در برابر گرما و بادهای 
گرم مناطق نیمه گرمسیری تحمل باالیی دارد. برای مثال بر اساس آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیك صفی آباد، 
در تابستان سال های 1375، 1377، 1385 که حداکثر دما به مدت چندین روز متوالی بیش از 50 درجه سلسیوس 
رسید و اغلب باغ های مرکبات شمال استان خوزستان دچار سوختگی سرشاخه ها شده بودند، عالیم خسارت گرما 
به خوزستان )شمال و شرق  توان  دارند می  را  پکان  توسعه  امکان  از مناطقی که  پکان دیده نشد.  ارقام  اغلب  در 
استان(، فارس )کازرون، جهرم، داراب(، کرمانشاه )داالهو، سرپل ذهاب، قصر شیرین(، ایالم، گلستان )گنبد(، گیالن 
)الهیجان(، مازندران، کرمان )جیرفت(، لرستان )پلدختر( و کهگیلویه و بویراحمد )گچساران( اشاره کرد. بدیهی است 

با احداث باغ سازگاری در مناطق مستعد کشور، بستری برای توسعه این محصول با ارزش فراهم می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:: 
GraTex'، 'Peruque'، 'Comanche 4M'، '10J'، 'Wichita 6J'، 'Mohawk'،'Ma-'  16 رقم پکان شامل   از بین

 'Comanche 5M' و 'han'، 'Stuart 2J'، '3J'، 'Stuart 4J'، 'GraKing'، 'Choctaw'، 'Apache'،  '6M'، 'Wichita 7J

کـه در مرکـز تحقیقـات کشـاورزی صفی آبـاد مـورد ارزیابـی قـرار گرفتنـد، پنـج رقـم پرمحصـول و سـازگار انتخاب 
 GraTex'، '10J'،'  شـده و بـرای توسـعه در مناطـق نیمـه گرمسـیری کشـور قابل اسـتفاده هسـتند کـه عبارتنـد از

  .'Choctaw' و ''Wichita'، 'GraKing

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با استفاده از ارقام پرمحصول پکان به عنوان تنها میوه خشکبار می توان باغات تجاری با درآمد قابل قبول برای 
باغداران ایجاد کرد. اخیرا باغداران با توجه به مزیت های اقتصادی خشکبار در مناطق گرمسیری کشور  استقبال 
زیادی از این محصول دارند. مهمترین مزیت پکان در این مناطق امکان انبار کردن محصول توسط باغداران با هزینه 

کم و همچنین نوسان نداشتن قیمت میوه خشکباری است. 
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:

                                                                                                  

ميوه پكان رقم گراكينگ- درخت 5 ساله، باغ خصوصی بخش شمس آباد، دزفول، آبان 1395

ميوه پكان رقم ويچيتا – درخت 4 ساله، قلعه 
تل شهرستان باغملک آبان 1395

درختان 5 ساله پكان رقم گراتكس
- قلعه تل، شهرستان باغملک، خرداد 1396
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                                 'Apachee'                                                              'GraTex'   

                                   'Choctaw '                                                           'GraKing '                          

'                                         10J'                                                                'Wichita'

ميوه پنج رقم برتر و يک رقم پايه پكان )آپاچی( در مركز تحقيقات كشاورزی صفی آباد
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: مناسب ترین زمان و روش تعویض تاج )سرشاخه کاری( درختان گردوي نامرغوب

یافته منتج از پروژه شماره: 299-81-12-102                             مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: رضا رضایی                                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش

rezrezaee@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تعـداد بسـیار زیـادی از درختـان گـردو توسـط نهالهای بذری کشـت شـده انـد و محصول آنهـا بسـیار غیریکنواخت 
اسـت. بنابرایـن تعویـض تـاج درختـان گـردوي نامرغوب بـا ارقـام و ژنوتیپ هـاي برتر از  نظـر اقتصـادي )صادرات( 
اهمیـت فراوانـي دارد. بـه منظـور تعیین مناسـبترین روش و زمان سرشـاخه کاری برای اصالح تـاج درختان گردوي 
نامرغـوب ژنوتیـپ هـاي برگزیـده ایـن تحقیق طی سـالهای 1381 تا 1385 در ایسـتگاه تحقیقات کشـاورزی کهریز 
اجـرا گردیـد. بـر اسـاس یك آزمایـش مقدماتـي )1380( تعـدادی از روش هاي ممکـن سرشـاخه کاری ارزیابی و از 
میـان آنهـا دو روش پیونـد اسـکنه اي و تاجی تغییر شـکل یافتـه روي انشـعابات اصلي و فرعي به قطـر کمتر از پنج 
سـانتیمتر در دو زمـان )نیمـه اول فروردیـن و نیمـه دوم فروردین مـاه( در قالب طرح بلوکهاي کامـل تصادفي از نظر 

درصـد گیرایـي پیونـد هـا، روند رشـد و باردهي شـاخه هاي پیوندي مـورد مطالعـه قرارگرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ایـن روش بـه طـور خالصه شـامل هرس شـدید ژنوتیـپ )های( برتر جهـت تولید پیونـدك، جمـع آوری و تهیه 
و نگهـداری پیونـدك بـه صـورت مرطـوب در یخچـال، انتخـاب و سـربرداري 3 تـا چهـار انشـعاب بـه قطـر 3 تـا 5 
سـانتیمتر در اول فروردیـن، بـه تاخیـر انداختـن یـك هفتـه ای عمـل پیونـد تـا کاهش جریان شـیره خـام و اجرای 
پیونـد تاجـی در نیمـه دوم فروردیـن همزمـان بـا فعـال شـدن پوسـت، پوشـش محـل پیونـد بـا خـاك اره تـا زمان 
برقـراری کامـل رشـد پیونـدك و در نهایـت حذف تدریجی پوشـش خاك اره و پوشـش مجدد محل پیوند با چسـب 

باغبانی اسـت. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با اجرای صحیح  این روش می توان با کمترین هزینه به بیش از 80 درصد موفقیت در تعویض تاج درختان 

نامرغوب گردو دست یافت.
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:

           2. بازكردن پوست به اندازه قطر پيوندک                                 1. تهيه پيوندک و سربرداري پايه

       4. پوشش محل پيوند با خاک اره نمناک                           3. اتصال پايه وپيوندک و ميخ كاري

مراحل مختلف پيوند تاجي تغيير شكل يافته

6. درخت گردوي هشت ساله  سرشاخه كاري 
شده با يک شاخه پرستار

5. حفظ پوشش خاک اره در محل پيوند  
تا 3 هفته و سپس حذف تدريجي آن
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: محلول پاشي منابع مختلف کودي برای بهبود کلروز آهن انگور عسگري در یاسوج

یافته منتج از پروژه شماره: 82122-15-12-116                  مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: جهانشیر احمدی                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري: محمدرضا چاکرالحسینی 
ana_ahmadi2005@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیشترین سطح زیرکشت انگور در منطقه سردسیري استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان دنا واقع گردیده 
است. میانگین عملکرد انگور و کیفیت آن مورد نظر به مراتب کمتر از متوسط جهاني است و یکي از علل آن عدم 
مصرف متعادل کودها و یا عوامل مؤثر بر غیرقابل استفاده شدن عناصر ضروري در گیاه مثاًل آهن مي باشد(. کاهش 
جذب و یا غیرقابل استفاده شدن آهن در گیاه سبب ایجاد زردي بین رگبرگي در برگ)که به این عارضه کلروز آهن 
گویند( و در نتیجه کاهش فتوسنتز و عملکرد گیاه میگردد. عالئم کمبود آهن در 56 درصد از باغهاي با عملکرد 
پائین وجود دارد که دلیل آن را آهك باالي خاك)تا 60%( و pH زیاد عنوان کرده اند. باال بودنpH  و آهك فراوان 
سبب کاهش جذب عناصر کم مصرف مي شود و یا این عناصر در بافت گیاه به فرم غیرقابل جذب در مي آید. با توجه 
به نتایج تحقیقات انجام شده و بررسي-هاي به عمل آمده در منطقه، به منظور جلوگیري از کاهش عملکرد ناشي از 
زردي برگ در باغات انگور منطقه، با کاربرد تیمارهای مختلف شامل اسید سیتریك 2000، اسید سیتریك 6000، 
اسید سولفوریك 38، سولفات آهن با غلظت 5000 میلیگرم در لیتر و آب مقطر به عنوان شاهد، این آزمایش در یکی 
از تاکستانهای شهرستان دنا انجام شد. محلول پاشي با سولفات آهن به میزان 5 گرم در لیتر)آب(، برای جلوگیری از 
آفتاب سوختگی هنگام غروب انجام شد. برای بهتر جذب شدن عناصر غذایی به صورت محلول پاشی 50 سی سی 

مایع ظرفشویی به محلول )در 100 لیتر محلول( اضافه شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از میـان تیمارهـای مختلـف، سـولفات آمونیـم با غلظـت 5000 میلیگرم در لیتـر به صورت محلول پاشـی هنگام 

غـروب، بیشـترین تاثیـر را بـر افزایـش غلظت آهن و کاهـش کلروز بـرگ و همچنین افزایش عملکرد داشـت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش میزان عملکرد، طول  باعث  تیمارها،  با سایر  به صورت محلول پاشی در مقایسه  مصرف سولفات آهن 

خوشه، وزن خوشه، قند میوه، میزان آهن برگ و کاهش زردی برگ انگور در خاك های آهکی می شود.
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:

افزايش اندازه طول خوشه و حبه در اثر چال كود كالت آهن
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنـوان: مدیریـت مصـرف بهینـه کود برای جلوگیـري از ریزش میوه و افزایـش درصد تشـکیل گل در دو رقم فندق 

قزوین  منطقه  در 
یافته منتج از پروژه شماره:  81123-15-12-130                مدت اجراي پروژه: 4 سال

مجری مسئول: محمد علی نجاتیان                                       رتبه علمي: دانشیار  پژوهش    
 مجري: جعفر شهابی فر

Nejatianali@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کم بودن  عملکرد، ریزش میوه ها و درصد باالي پوکي یکي از مهمترین مشکالت فندق کاران بوده که عدم تغذیه 
صحیح درختان در بروز و تشدید این مشکل نقش بسزایي دارد. زیرا باغداران منطقه توصیه کودي مناسب در اختیار 
نداشته و از کودهاي حاوي پتاسیم و ریز مغذي ها استفاده به عمل نمي آورند. لذا با ارائه یك توصیه کودي مناسب 
می توان بسیاري از مشکالت باغات فندق موجود را برطرف نمود. روي و بر دو عنصر الزم و ضروري براي گرده افشاني، 
بقاي دانه گرده، رشد و نمو لوله گرده، لقاح و افزایش طول عمر تخمك هستند. مصرف این دو عنصر می تواند موجب 

افزایش لقاح و در نتیجه کاهش پوکي میوه شوند.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از کودهای ریزمغذی به روش توام چالکود و محلولپاشی تاثیر مهمی بر کاهش درصد پوکی داشته است. 
به طوری که مصرف کودهای ماکرو شامل: ازت، فسفر و پتاسیم بر اساس آزمون خاك )کود ازته از منبع اوره به میزان 
یك کیلوگرم برای هر اصله، فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل به میزان 500 گرم و پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم 
به میزان یك کیلوگرم برای هر اصله( و محلولپاشی توام کودهای حاوی بور و روی با غلظت پنج در هزار در دو مرحله 

فروت ست و ظهور اولیه میوه، درصد پوکی به میزان زیادی کاهش یافته و  به 0/26درصد رسید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
عناصر  محلولپاشی  اعمال  همراه  به  غذایی  عناصر  کمبود  در صورت  خاك  آزمون  براساس  کود  بهینه  مصرف 
ریزمغذی تاثیر مهمی بر صفات میوه از جمله کاهش درصد پوکی دارد. به منظور کاهش درصد پوکی که یکی از 
مشکالت مهم فندق کاران است مصرف کودهای حاوی عناصر ماکرو )NPK( براساس آزمون خاك و اعمال روش 
چالکود به همراه 2 بار محلولپاشی با کودهای ریزمغذی حاوی عناصر بور و روی در زمانهای پس از برداشت میوه و 

ظهور اولیه میوه توصیه می شود.
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با اعمال روشهای مصرف کود براساس آزمون خاك و چالکود به همراه محلولپاشی با عناصر ریزمغذی نظیر بور 
)طبق دستورالعمل بند 1 پیشنهادات( می توان کیفیت پروتئین میوه های برداشتی را ارتقاء داد.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:

مصرف بهينه كود در باغات فندق
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی پایه رویشی MM111 به عنوان پایه متحمل به کم آبی و خشکی برای سیب

یافته منتج از پروژه شماره:  79047-12-20-102                            مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: قاسم حسنی                                                               رتبه علمي: مربی پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمبود آب یکی از عوامل اصلي کاهش در تولید محصوالت باغباني در مناطق خشك و نیمه خشك مي-باشد و 
همچنین محدودیت آب در کشور و بروز احتمال بیشتر این معضل در آینده، ضروري است تا مقاومت پایه هاي مختلف 
سیب نسبت به مقادیر مختلف آبیاري و همچنین عکس العمل رقم رایج در منطقه نسبت به پایه هاي مختلف در 
مقادیر مختلف آبیاري سنجیده شود تا بدینوسیله حداکثر استفاده از منابع محدودآب به عمل آید. یافته حاصل از این 
تحقیق در آزمایشی با پایه های رویشی MM111، M26 و MM106  و رقم پیوندی گلدن دلیشز در مقادیر مختلف 
آبیاری بر اساس %50، %75 و %100 نیاز آبی بدست آمد. بر اساس نتایج حاصله، رقم پیوندی گلدن دلیشز روی پایه 

رویشی MM111 در مقدار %75 نیاز آبی دارای بیشترین کارآئی مصرف آب و کیفیت مطلوب میوه بود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از کاشت ترکیب پیوندی گلدن دلیشز روی پایه رویشی MM111 و استقرار سیستم آبیاری قطره ای در 
زمین اصلی نسبت به برآورد نیاز آبي کامل درخت بر اساس تبخیر و تعرق پتانسیل و ضریب گیاهي در طول فصل 
زراعي، اقدام می شود و با توجه به دور آبیاري، میزان آب بر اساس 75% نیاز آبی  تعیین و بصورت حجمي در کلیه 

مراحل رشدي اعمال می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صورت بکارگیری این یافته نیاز آبی درختان سیب پیوند شده روی پایه رویشی MM111  کاهش خواهد یافت 
و بنابراین با توجه به عدم بارش نزوالت آسمانی و بروز خشکسالی های اخیر  استفاده از این یافته می تواند ضمن 

کاهش مصرف آب، درآمد قابل توجهی نصیب باغدار نماید.  
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:

)W164قطره چكانهاي داخل خط(

سيستم آبياري قطره اي با آرايش لوپ
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: ارقام انگور مقاوم به خشکی 

یافته منتج از پروژه شماره: 81306-12-130                             مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: ولي اله رسولي                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش 

spiiqv@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خسارت ناشي از گرما و کمبود آب، بر محصوالت زراعي و باغي یکی از مشکالت مهم بخش کشاورزی کشورمان 
نامطلوب  شرایط  دچار  که   )Vitis vinifera( انگور  درختان  باغي،مخصوصاً  و  زراعي  گیاهان  در  بنابراین  میباشد. 
تنشهاي آبي مي شوند، مقاومت به خشکي از نظر جلوگیري از کاهش عملکرد بسیار مهم خواهد بود. لذا شناسایي، 
انتخاب و استفاده از ارقام انگور متحمل در برابر تنش هاي خشکي از موارد بسیار مهم و ضروري در برنامه هاي به نژادي 

انگور مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس بررسی های انجام شده ارقام انگور چفته، مالیی و سیاه انگور مقاوم به خشکی معرفی گردیدند. 

رقم مالیی: این رقم متوسط رس بوده شکل حبه های آن به شکل بیضی کشیده و به رنگ قرمز تا قهوه ای است. 
ظرفیت نسبی آب برگ آن 0/69 و شاخص حساسیت به تنش خشکی 1/163 است. سیستم کاشت آن به روش 
کوردون دوطبقه دوطرفه بوده و آرایش کاشت نیز 3×2 متر )3 متر بین ردیف ها و 2 متر بین تاك روی ردیف( است.

رقم سیاه انگور: این رقم متوسط رس بوده شکل حبه های آن به شکل گرد و به رنگ سیاه است. ظرفیت نسبی 
آب برگ آن 0/71 و شاخص حساسیت به تنش خشکی 1/009 است. سیستم کاشت آن به روش کوردون دوطبقه 

دوطرفه بوده و آرایش کاشت نیز 3×2 متر است.
رقم چفته: این رقم دیررس بوده شکل حبه های آن به شکل گرد و به رنگ سفید است. ظرفیت نسبی آب برگ 
آن 0/81 و شاخص حساسیت به تنش خشکی 0/86 است. سیستم کاشت آن به روش کوردون دوطبقه دوطرفه بوده 

و آرایش کاشت نیز 3×2 متر است.
این ارقام در دو شکل مختلف قابل کشت هستند:

الف( کشت مستقیم به عنوان یك رقم متحمل به خشکی
 ب( به عنوان پایه متحمل به تنش خشکی مورد استفاده قرار گرفته و ارقام تجاری و دلخواه بر روی آن پیوند 

زده می شوند 



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

131

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کاهش مصرف  آب )20 تا 30 درصد( در تاکستان ها

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:

نام رقم:چفته

نام رقم:مالیی

نام رقم:سیاه انگور
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: هرس تعادلی در ارقام انگور دیم رشه و خوشناو

یافته منتج از پروژه شماره: 79268-12-114                        مدت اجراي پروژه: 6 سال
مجری مسئول: فرهاد کرمی                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
درك روابط بین هرس، عملکرد و رشد بوته در ارقام مختلف انگور، یك ضرورت انکار ناپذیر براي تاکداران  است. 
نابجا را تقویت نموده و عملکرد سال جاري را به طور قابل  انجام هرس شدید، رشد رویشی  با  از تاکداران  بعضي 
مالحظه ای کاهش مي دهند و بعضي دیگر از تاکداران با انجام هرس سبك، مقدمات زوال بوته  و کاهش عملکرد 
در سال هاي آتي را فراهم می آورند. هرس تعادلي از مناسب ترین روش های هرس باردهي بوته هاي انگور است 
که بر اساس آن تعداد جوانه اي که بعد از هرس روي هر بوته باقي مي ماند متناسب با قدرت رشد بوته است. هرس 
تعادلي براي تمامي ارقام انگور یك اصل کلي و پذیرفته شده است، اما شدت هرس و به عبارتي فرمول هرس تعادلي 
در ارقام مختلف با یکدیگر متفاوت است. در آزمایشی سطوح مختلف شدت هرس و تعداد جوانه در هر شاخه بارده 
بر صفات کمي و کیفي ارقام مهم انگور دیم )رشه و خوشناو( بررسی شد. نتایج نشان داد استفاده از هرس تعادلي با 
فرمول 15+40 و باقی گذاشتن 6 جوانه در هر شاخه بارده بهترین روش هرس تعادلی در ارقام رشه و خوشناو است 

و موجب کنترل رشد رویشی، باردهی منظم سالیانه و جلوگیری از زوال بوته ها خواهد شد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
الف- در ارقام انگور رشه و خوشناو براي حصول عملکرد مطلوب همراه با رشد رویشی مناسب، توصیه مي گردد 
از فرمول هرس تعادلي 15+ 40 استفاده گردد. برای این منظور به ازای اولین 500 گرم شاخه یکساله هرس شده 
تعداد 40 جوانه روي بوته باقي بماند و بازاء هر 500 گرم شاخه هرس شده اضافي، 15 جوانه بیشتر روي بوته باقي 
بماند. به عنوان مثال اگر وزن شاخه هاي یکساله هرس شده در یك بوته برابر 1500 گرم باشد، بهتر است 70 جوانه 

)15+15+40( روي بوته باقي بماند.
ب- توصیه مي گردد بر روي هر شاخه بارده یکساله تعداد 6 جوانه باقي بماند و در کنار آن یك شاخه 2 جوانه 

اي براي محصول دهي سال بعد نگهداشته شود. 



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

133

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
هرس تعادلی، اندازه و شکل بوته را تغییر مي دهد و باعث مي شود امکان تولید بیشتر میوه هاي با کیفیت فراهم 
گردد. در عین حال به بوته کمك مي کند رشد رویشي مناسبي را براي تولید محصول کافي در سال هاي آتي حفظ 
نماید. با انجام هرس متعادل بوته هاي انگور، عالوه بر حفظ باردهي منظم سالیانه و حفظ کیفیت محصول، زوال 

تاکستانها به تأخیر خواهد افتاد و از پتانسیل بالقوه تاکستان بهره برداری بهینه به عمل خواهد آمد.  

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:

عملكرد و كيفيت مطلوب با هرس تعادلی در انگور ديم رشه با فرمول 15+40 و شاخه بارده 6 جوانه ای
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: بهترین فاصله کاشت برای ارقام مهم انگور دیم 

یافته منتج از پروژه شماره: 78155-12-114                        مدت اجراي پروژه: 7 سال
مجری مسئول: فرهاد کرمی                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
رعایت فاصله کاشت در تاکستان های دیم به منظور استحصال بهینه نزوالت آسمانی، استفاده بهینه از واحد سطح 
و داشتن فضاي مناسب براي عملیات داشت و برداشت ضروری است. تراکم کاشت به فاکتورهاي فراواني بستگي 
دارد و بطور قابل توجهي تحت تأثیر شرایط اقلیمی، موقعیت تاکستان، نوع رقم و امکانات موجود تغییر می نماید. هر 
منطقه ای شرایط اقلیمی خاص خود را دارد و فاصله کاشت انگور دیم متأثر از اثرات متقابل شرایط محیطی و ژنتیکی 
)نوع رقم مورد کشت( می باشد.  با اجراي آزمایشی در حومه شهرستان مریوان، مناسب ترین فاصله کاشت براي ارقام 
خوشناو، رشه و فخری در شرایط دیم بر اساس کارآیی عملکرد ارقام مورد آزمایش و همچنین بررسي اثرات متقابل 

فواصل مختلف کاشت با ارقام مختلف انگور دیم مورد ارزیابی قرار گرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج آزمایش، در هر 3 رقم،  بیشترین عملکرد در واحد سطح از تیمار فاصله کاشت 3× 2 متر )1666 
بوته در هکتار(، به دست آمد. در شرایط اقلیمی مشابه منطقه مریوان )میانگین بارندگی 1000-800  میلی متر در 
سال(، کاشت 1666 بوته انگور در یك هکتار با رعایت فاصله کاشت 3 × 2 متر )فاصله بین ردیف ها 3 متر و فاصله 

بوته ها روي ردیف 2 متر(، براي ارقام خوشناو، رشه و فخري توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رعایت فاصله کاشت مناسب در تاکستان های دیم موجب بهره برداری بهینه از نزوالت آسمانی، استفاده بهینه 
از واحد سطح و حصول عملکرد مطلوب در تعادل با رشد رویشی مناسب و کیفیت مطلوب میوه می باشد. با رعایت 
فاصله کاشت مناسب، عالوه بر حفظ باردهي منظم سالیانه و حفظ کیفیت محصول، از منابع موجود )نزوالت آسمانی، 

خاك و پتانسیل رقم( بهره برداری بهینه به عمل خواهد آمد.  
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:

تصاويری از محل اجرای آزمايش و وضعيت رشد رويشی و عملكرد بوته با فاصله كاشت 2 در3 متر
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
قارچ  از  ناشی  ریشه  و  طوقه  پوسیدگی   به  متحمل  مقاوم/  سیب،  پاکوتاه  محلی  رویشی  پایه های  عنوان:معرفی 

Phytophthora cactorum
یافته منتج از پروژه شماره: 83014-04-12-011-2                           مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول: رعنا دستجردی                                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش
raana_dastjerdi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماري پوسیدگي طوقه و ریشه سیب ناشي از قارچ فیتوفترا از مهم ترین بیماري هاي خاکزاد درختان سیب، 
حدودي  تا  بیماري  شیمیایي  کنترل  چند  هر  می باشد.  ندارد،  مناسبي  زهکشي  خاك  که  مناطقي  در  مخصوصاً 
امکان پذیر است، لیکن کاربرد سموم شیمیایي ضمن باالبردن هزینه هاي تولید، مشکالت زیست محیطي را نیز در بر 
دارد. در مدیریت تلفیقي آفات و بیماري ها، کاربرد پایه هاي مقاوم از مهم ترین استراتژي هاي کنترل بیماري محسوب 
مي شود. در این میان استفاده از پایه هاي پاکوتاه شناخته شده ی وارداتي و به خصوص پایه هاي پاکوتاه محلي بسیار 
حائز اهمیت است. برطبق پژوهش های انجام شده، پایه-هاي محلي پاکوتاه از جمله گمي آلماسي، آزایش و مربایي با 
داشتن خصوصیاتي مشابه پایه هاي رویشي پا کوتاه اصالح شده خارجي مي توانند به عنوان پایه پاکوتاه در تکثیر ارقام 

داخلي به کار روند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
از پایه های محلی آزایش )به عنوان پایه محلی پاکوتاه مقاوم( و گمی  آلماسی )به عنوان پایه محلی  - استفاده 
پاکوتاه نیمه مقاوم( که مقاوم به سرمای زمستانه بوده، و دارای خاصیت پاکوتاه کنندگی و القاء زودباردهی در درختان 
پیوندی می باشند، در مناطقی که خطر سرمای زمستانه و به دنبال آن آلودگی طبیعی پایه های سیب را تهدید می کند 

قابل توصیه است.
- پایه M9 اگرچه مقاوم به بیماری است، اما کاربرد آن به دلیل حساسیت به شته مومی و بیماری آتشك باید با 

درنظرگرفتن تدابیر بهداشتی و زراعی الزم انجام گیرد.  
دلیل  به  آلوده  زمین های  یا  و  سرد  زمستان های  با  مناطقی  در   MM106 نیمه پاکوتاه  پایه  از  استفاده  عدم   -

حساسیت این پایه به بیماری پوسیدگی طوقه.
- پایه های اصالح شده ی B9, M27, M26, MM111 از تحمل نسبی خوبی در برابر بیماری برخوردارند.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از پایه هاي پاکوتاه محلي که از مقاومت مطلوبی در برابر قارچ عامل بیماری برخوردار باشند، به دالیلي از 
جمله سازگاري با اقلیم منطقه، جلوگیري از خطر ورود آفات و بیماري ها به داخل کشور، صرفه-جوئي در هزینه هاي 
تولید و نیز امکان استفاده از آنها در سیستم هاي کاشت متراکم باغات سیب بسیار حائز اهمیت بوده و نقش موثری 

را در کنترل بیماری برعهده خواهد داشت.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:

Phytophthora cactorum مقاومت نسبی يازده پايه سيب به پوسيدگی طوقه ناشی از قارچ
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان:مدیریت آبیاري برای بهبود عملکرد و کیفیت شش رقم انگور

یافته منتج از پروژه شماره:   79045-20-12-102                      مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجریان مسئول:  حامد دولتي بانه و امیر نورجو                             رتبه علمي: دانشیار پژوهش

 ah_dolati@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در شرایط کشور ما بواسطه کمي بارندگي، آبیاري انگور براي تامین آب، امري ضروري مي باشد. آبیاري به هنگام 
و در حد نیاز گیاه موجب حصول حداکثر عملکرد، کاهش آفات و بیماریها و صرفه جویي در مصرف کود و سم و آب 
مصرفي خواهد شد اما آبیاري زیاد عالوه بر شستشوی عناصرغذایي خاك و توسعه بیماري هاي خاکزي، باعث هدر 
رفتن آب آبیاري مي گردد. کم آبیاری شیوه ای براي به عمل آوردن محصوالت تحت شرایط کمبود آب مي باشد که 
گرچه همراه با کاهش محصول است، اما راندمان کاربرد آب افزایش خواهد یافت. کم آبیاري موجب کاهش عملکرد 
در واحد سطح در مقایسه با آبیاري کامل مي گردد ولي کاهش در میزان مصرف آب سبب کاهش امراض و آفات، به 
حداقل رسیدن آبشویي کودها از منطقه ریشه و بهتر شدن تهویه خاك مي گردد. همچنین کم آبیاري ممکن است 
سبب بهبود کیفیت محصوالت نیز شود و در آخر فصل که همراه با کاهش درجه حرارت محیط مي باشد، سبب بهبود 

شرایط انگور براي خواب زمستانه گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
آبیاري  بیدانه قرمز در سیستم  بیدانه سفید و  اوزوم، رشه سردشت،  بابا، قزل  انگور حسیني، ریش  ارقام  1-در 
قطره اي با اعمال 25% کم آبیاری عملکرد میوه در مقایسه با شاهد تفاوتي نداشت. به عبارت دیگر در این ارقام مي توان 
حجم آبي مصرفي را 25 درصد کاهش داد بدون اینکه عملکرد کم شود. مقدار رشد رویشي نیز تا حدودي کنترل 

مي شود که در باروري سال آتي مفید خواهد بود.
2-کاهش 50 درصدي حجم آب مصرفي باعث کاهش عملکرد شد اما رقم رشه کمترین آسیب را دید. پس در 
مناطق با مقدار تامین آب کم رقم رشه قابلیت تولید میوه اقتصادي را خواهد داشت اما سایر ارقام با مشکل مواجه 

خواهند شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مزیت مهم در بکارگیري این نتایج کاهش قابل توجه مصرف آب آبیاري است بطوري که اگر متوسط مصرف آب 
انگور را در یك هکتار 6000 متر مکعب در نظز بگیریم با اعمال کم آبیاري 25 درصدي حجمي معادل 1500 متر 
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مکعب آب در یك هکتار صرفه جویي خواهد شد.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:

مديريت آبياری در مزرعه انگور
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

پژوهشکده سبزی و صیفی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده سبزی و صیفی
عنوان: انتخاب تاریخ مناسب کاشت ارقام خیار در کشت تابستانه هوای آزاد

یافته منتج از طرح شماره: 84108 - 0000- 05 -120000- 100 – 0      مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول:علی فرهادی                               رتبه علمی: استادیار پژوهش

farhadi_siv@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجري مسئول
 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آزاد و کشت درون گلخانه پرورش  به دو صورت کشت هواي  از گیاهان خانواده کدوئیان است که  خیار یکي 
مي یابد. طی سالهای گذشته با توجه به کم آبی و خشکسالی که حادث گردید، آب کافی برای آبیاری همزمان غالت 
و جالیز در فصل بهار مهیا نبوده است. لذا بسیاری از زارعین مبادرت به تغییر الگوی کاشت نموده و کشت خیار 
در هوای آزاد بیشتر بصورت پاییزه )تابستانه( رواج یافته است. در این روش، پس از برداشت غالت، آب مازاد برای 
پایان فصل و  تابستانه خیار، محدودیتی تحت عنوان سرما در  تابستانه خیار استفاده می گردد. در کشت  محصول 
گرماي بیش از حد در ابتداي فصل وجود دارد لذا توجه به زمان کشت در تابستان و استفاده از ارقام مناسب خیار 

برای هوای آزاد  ضرورت دارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
  Super dominus و Bosco)Royal232), Victor پنج تاریخ کاشت )5، 15، 25 تیر. 4. 14 مرداد( و سه رقم خیار
طی دو سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیشترین عملکرد از رقم سوپر دامینوس بدست آمد. هرچند رقم بوسکو از نظر 
تولید محصول درجه یك و بازارپسند در اولویت بود. تاریخ کاشت هاي اول و دوم )5 و 15تیرماه( بیشترین محصول 

و تاریخ کاشت پنجم )14مرداد( کمترین میزان محصول را تولید نمود. 
دو رقم سوپر دامینوس و بوسکو و تاریخ کاشت خیار در نیمه اول تیرماه براي تولید مطلوب و اقتصادي برای 
مناطق مشابه اقلیم اصفهان و ورامین قابل توصیه است. زیرا تاریخ هاي کاشت اواخر تیر و اوایل مرداد به سرماي 

پاییزه برخورد مي کند و عملکرد اقتصادي حاصل نمي شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده سبزی و صیفی
عنوان : معرفي طالبي رقم سمسوري 88

یافته منتج از پروژه هاي شماره: 831562-0000-05-120000-011-  2        مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول:کریم عرب سلماني                                                             رتبه علمي: مربي پژوهش 

مجریان: رامین رافضي، پیمان جعفري، داریوش شهریاري 
salmani348@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 
تعریف مسئله و اهمیت موضوع:

طالبي یك محصول رایج و نسبتا مهم در کشور محسوب شده و از نظر میزان تولید محصول، ایران رتبه سوم 
جهان را به خود اختصاص داده است. کشاورزان قابل مالحظه اي در استانهاي تهران، مرکزي، قم، اصفهان، یزد، 
خراسان، سمنان، فارس، بوشهر، هرمزگان در تولید این محصوالت اشتغال و امرار معاش مي نمایند. در طول بیست 
سال گذشته هم سطح زیر کشت محصول و هم عملکرد آن در واحد سطح افزایش یافته است. در حال حاضر سطح 
زیر کشت طالبي در مناطق مذکور در حدود 35000 هکتار و عملکرد آن در حدود 18 تن در هکتار مي باشد. عالوه 
بر عملکرد، شاخص هاي مهم دیگري وجود دارند که هزینه هاي تولید را کاهش و درآمد حاصل از واحد سطح را 
افزایش مي دهند. این فاکتورها شامل همرسي، زودرسي و کوتاه شدن طول دوره برداشت مي باشد زودرسي هزینه 
هاي تولید را به علت کاهش طول دوره کاشت کم مي کند. همرسي و برداشت یکباره محصول نیز از نظر یکنواختي 
در اندازه میوه، حمل و نقل میوه ها و کاهش طول دوره برداشت محصول، تاثیر مثبت در سیستم تولید دارد. عملکرد 
متمرکز براي برداشت یکباره، و تراکم باالي کشت یك هدف عمده تولید محسوب مي گردد. این ویژگي مهم عمدتا 
بطور  مذکور  و جمعیت هستند، صفت  توده  بصورت  ارقام  این  آنجائیکه  از  ولي  است.  ایراني  هاي  طالبي  ارقام  در 
یکنواخت در جمعیت تظاهر نمي کند. لذا جهت خالص سازي جمعیت  سمسوري از نظر عملکرد متمرکز، اجراي 

برنامه هاي سلکسبون امري الزامي بنظر مي رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اجراي پایلوت روز مزرعه و معرفي رقم جدید که در کنار رقم یا رقمهاي غالب منطقه کشت شده است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
این رقم زودرس متحمل نسبت به شرایط شوري و خشکي داراي عطر و طعم بسیار عالي، رنگ پوست و شبکه 
بندي روي پوست از بازار پسندي باالتري نسبت به ارقام دیگر برخوردار است. درصد قند آن بین 10-9 درصد مي 

باشد. همچنین تعداد میوه در واحد بوته نسبت به جمعیت پایه باالتر مي باشد. وزن میوه 2-1 کیلوگرم مي باشد. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته : 

رنگ گوشت سبز رنگ، بافت گوشت نرم و قطر گوشت 4-3 سانتي متر است.
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

پژوهشکده مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: مدیریت عوامل قارچی بیماری زای طوقه و ریشه درختان کیوی در شمال ایران

یافته منتج از پروژه های شماره: 83022-120000-240000-023-2      مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: حسین طاهری                                                               رتبه علمی: استادیار پژوهش 

taheri81@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کیوي یکي از مهمترین محصوالت باغی استان مازندران مي باشد که با توجه به میزان باردهي، قیمت مناسب و 
صادرات از اهمیت خاصي برخوردار است. یکی از مشکالت عمده درخت های کیوی خشکیدگی و زوال آنها در شرق 
گیالن و غرب مازندران می باشد. لذا شناسایی علت بیماری به منظور یافتن راهکار کنترلی مناسب برای رفع مشکل، 

امری اجتناب ناپذیر است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این بررسی 11 گونه قارچ از نمونه های جمع آوری شده بدست آمد که دو گونه آن باعث پوسیدگی طوقه 
و ریشه کیوی می شوند. در درختان آلوده در اندام های هوایی، ابتدا برگ ها زرد و به تدریج قهوه ای رنگ و خشك 
می شوند و ریزش می کنند. شاخه ها حالت دای بك یافته و خشك می شوند. در نهایت درخت زوال یافته و می میرد. 
پوست طوقه پوسیده و تخریب شده و چوب زیر آن قهوه ای رنگ شده و خشك می-شود. پوسیدگی از طوقه به سمت 
باال و جانبی گسترش یافته و به مرور دور تنه را فرا می گیرد. ریشه های آلوده به رنگ قهوه ای قرمز تا قهوه ای تیره در 
می آیند. در برخی از نقاط آلوده پوست ریشه کنده می شود و گاهی بوی نامطبوعی از محل آلودگی به مشام می آید. 
این بیماری در باغات با رطوبت باالی خاك بیشتر از باغات دارای زهکش و مدیریت مناسب دیده می شود. همچنین 
در مناطق پست باغ که آب آبیاری و باران مدت زیادی در آنجا می ماند بیشتر است. انتشار بیماری توسط آب آبیاری 

و باران از درختی به درخت دیگر به راحتی صورت می گیرد.
در حالت دیگر برگ های درختان آلوده زرد شده و می ریزند. شاخه ها خشك شده و حالت دای بك در آنها مشاهده 
می شود. ریشه و گاهی طوقه پوسیده و رشته های سفید رنگی در زیر پوست تنه و ریشه دیده می-شوند. حالت ضعف 
عمومی در درخت پدیدار شده و در انتها درخت خشك شده و می میرد. در شمال کشور این بیماری در نواحی جنگلی 
کوهستانی و در قسمت هایی که قبال مرکبات کاری بوده و با حذف آنها کیوی کشت شده  است، بیشتر دیده می شود.
مبارزه با پوسیدگی طوقه و ریشه کیوی مشکل است. چون هیچ قارچ کش موثری برای کنترل آن پیشنهاد نشده و 
هیچ پایه مقاومی هم در دسترس نیست. بهترین روش مبارزه پیشگیری و جلوگیری از ورود آلودگی به باغ است. این 
بیماری با ابزارها و ماشین آالت کشاورزی و حتی خاك آلوده به مناطق سالم منتقل می شود. رعایت بهداشت زراعی 
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و باغی، ایجاد زهکش مناسب در خاك، حذف علف های هرز دور طوقه و اطراف درخت، کاشت نهال در ارتفاع باالتر 
از سطح زمین )روی تپه ای از خاك(، استفاده از آبیاری قطره ای به جای فاریاب و قرار دادن نازل ها به طوری که آب 

آنها روی تنه و طوقه نریزد، در مدیریت بیماری موثر است. 
در صورت آلودگی شدید درخت به این عوامل باید درخت را کامال ریشه کن نموده و تمام بقایای آن را ازخاك 
بیرون آورد و سوزاند. در ضمن خاك آلوده باید ضدعفونی شده و نهال جدید به مدت یکی دو سال در آنجا کشت 

نشود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
همان طور که ذکر شد پیشگیری و جلوگیری از ورود آلودگی به باغ بهترین روش مدیریت بیماری است و با رعایت 
اصول اولیه احداث باغ مانند کاشت نهال در خاك شنی لومی، ایجاد زهکش، جلوگیری از زخمی شدن ریشه و طوقه 
هنگام جابجایی و عملیات باغی و عدم آلودگی اولیه خاك می توان از ایجاد خسارت ناشی از بیماری جلوگیری کرد.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

تغيير رنگ )قرمز قهوه ای( ريشه درخت های آلوده
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: بهبود برخی خصوصیات کیفی میوه پرتقال تامسون ناول به دنبال کاربرد اسید بوریك

یافته منتج از پروژه شماره: 82081-25-120                            مدت اجراي پروژه: 3 سال و 4 ماه
مجری مسئول: بیژن مرادی                                                    رتبه علمي: مربی پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مرکبات یکي از محصوالت باغي استراتژیك ایران است که مقام اول را در بین تولیدات باغي کشور و مقام هفتم 
تولید سالیانه را در جهان به خود اختصاص داده است. باغباني استان های شمالی کشور ارتباط تنگاتنگي با صنعت 
مرکبات دارد به طوري که استان های شمالی کشور مقام اول سطح زیر کشت و تولید مرکبات را در بین دیگر استان ها، 
دارا می باشند. یکی از مهمترین فاکتورهای محیطی مؤثر بر رشد و نمو درختان مرکبات، تغذیه اصولی و متعادل 
می باشد. گیاهان قادرند عناصر را هم از طریق ریشه و هم برگ جذب کنند. یکی از عناصر غذائی کم نیاز و البته مورد 
نیاز درختان مرکبات، بُر می باشد. بُر در رشد و عملکرد مرکبات مهم است. بُر جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده 
را افزایش داده و بنابراین، درصد تشکیل میوه و نهایتاً عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد. مرحله فنولوژیکی کاربرد 
برگی بُر در مرکبات، بر مقدار جذب بُر موثر است. به هرحال، باغداران استان های شمالی علیرغم نقش مهمی که بُر 
در کیفیت میوه ایفا می کند، به ندرت از این کود در سطح باغ خود استفاده می کنند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف 

بررسی اثر کاربرد کود بر بُر کمیت و کیفیت پرتقال تامسون ناول روی پایه نارنج در غرب مازندران اجرا شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با انجام محلول پاشی بُر با غلظت 3 تا 5 در هزار در دو مرحله )قبل از گلدهی و تیرماه( می توان خصوصیات کیفی 

میوه پرتقال را بهبود بخشید و میوه های با پوست نازکتر داشت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که:

 کاربرد کود بُر تاثیر معنی داری بر عملکرد درختان پرتقال تامسون ناول نداشته، اما برخی خصوصیات کیفی 
میوه را بهبود بخشیده است. 

بُر چه به صورت کاربرد در خاك به مقدار 50 گرم برای هر درخت در سال و چه به-صورت  با کاربرد کود   
گلدهي؛ از  قبل  لیتر  در  میلي گرم   3000 غلظت  به  بوریك  اسید  محلول پاشي   -1 شامل:  )تیمارها   محلول پاشی 
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2– محلول  پاشي اسید بوریك به غلظت 3000 میلي گرم در لیتر در تیر ماه؛ 3- محلول پاشي اسید بوریك به غلظت 
3000 میلي گرم در لیتر در تیر ماه و قبل از گلدهي )دو مرحله(؛ 4- محلول پاشي اسید بوریك به غلظت 5000 
میلي گرم در لیتر قبل از گلدهي؛ 5- محلول پاشي اسید بوریك به غلظت 5000 میلي گرم در لیتر در تیر ماه؛ 6- 
محلول پاشي اسید بوریك به غلظت 5000 میلي گرم در لیتر در تیر ماه و قبل از گلدهي )دو مرحله(( غلظت بُر در 

برگ درختان پرتقال تامسون ناول نسبت به تیمار شاهد )عدم استفاده از کود بُر( افزایش یافته است.
 همچنین مصرف اسید بُریك در غلظت ها و زمان هاي مختلف موجب افزایش قند میوه پرتقال تامسون ناول 

شده است.
 میوه های مربوط به تیمار شاهد ضخیم ترین پوست را در بین تیمارهای مورد مطالعه داشتند. بنابراین، می توان 

نتیجه گرفت که مصرف اسید بوریك موجب نازك شدن پوست میوه شده است.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

گرفتن آب و اندازه گيری مواد جامد محلول )TSS( در ازمايشگاه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: معرفی مناسب ترین پایه برای ارقام پرتقال 

یافته منتج از پروژه های  شماره: 83001-0000-240000-0023-2.        مدت اجراي پروژه: 6 سال
مجریان مسئول:ابراهیم جهانگیرزاده خیاوی، بهمن داداش زاده                        

مجری: مالك قاسمی                                                                                      
malek_ ghasemi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
امروزه یکی از شرایط موفقیت در بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی مرکبات برخورداری از ارقام بازار پسند 
نیازمند  باال  کمیت  و  کیفیت  با  محصول  تولید  می باشد،  مصرف کنندگان  متنوع  سلیقه های  با  متناسب  جدید،  و 
و  مرکبات  پژوهشکده  رسالت های  از  یکی  راستا  این  در  است.  مناسب  پایه  انتخاب  جمله  از  متنوعی  فاکتور های 
کشور  مختلف  مناطق  در  آنها  اقلیم پذیری  بررسی  نیز  و  جدید  پایه های  و  ارقام  معرفی  نیمه گرمسیری  میوه های 
می باشد. همچنین در انتخاب رقم و پایه برای هر منطقه، سازگاری پایه و پیوندك، خصوصیات کمی و کیفی میوه 
به معرفی  اینچنین، می توان  نتایج تحقیقاتی  بردن  بکار  با  بدیهی است  قرار گیرد.  توجه  بایستی مورد  بازار  نیاز  و 
مناسب ترین پایه برای تولید انواع پرتقال مبادرت نموده و از این راه ضمن کمك به اقتصاد باغداران منطقه از طریق 
رونق بخشیدن به صادرات مرکبات کشور، در اقتصاد کالن نیز گام مؤثری را برداشت. از طرفی با ورود این ارقام به 
بازار مصرف مردم کشور می توانند از طعم و عطر دلپذیر این ارقام بهره مند شوند. در این راستا ارقام پرتقال واشنگتن 
ناول، تامسون ناول، مارس سالوستیانا، ایتالیایی و خونی مورو بر روی چهار پایه یوزو، شل محله، سیتروملو و نارنج در 

دو منطقه دشت و کوهپایه و به شکل کشت آبی و دیم مورد بررسی قرار گرفتند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در احداث باغ استاندارد مرکبات، رعایت یکسری عوامل موثر در تولید حائز اهمیت می باشند.

انتخاب مکان مناسب باغ از لحاظ شرایط محیطی )تنش سرمایی و گرمایی قابل تحمل(، تناسب کیفیت   
خاك و آب، شیوع آفات و بیماری های قرنطینه ای و به طور کلی اجتناب از تنش های زنده و غیر زنده بسیار مهم است.

انتخاب رقم و پایه باید بر اساس نحوه مصرف و ذائقه مصرف کننده باشد.  
از آنجا که نوع پایه انتخابی بیش از بیست خصوصیت مربوط به رقم را می تواند تغییر دهد، دقت کافی در   

انتخاب پایه برای هر رقم و بسته به کاربردهای مورد انتظار ضروری است.
نتایج تحقیق بیانگر این بود که:

از لحاظ سازگاری پایه و پیوندك و میزان عملکرد در منطقه دشت بهترین نتیجه مربوط به رقم مارس بر   
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روی پایه سیتوملو و در کوهپایه واشنگتن ناول و تامسون ناول بر روی پایه سیتروملو بود.
اگر به دنبال افزایش کیفیت میوه هستید، در هر دو منطقه دشت و کوهپایه پرتقال واشنگتن ناول و تامسون   

ناول روی پایه نارنج بهترین نتیجه را خواهند داشت.
پایه سیتروملو  آبگیر توصیه نمی شود، در شرایط خاص،  هر چند کشت مرکبات در خاك های سنگین و   

نسبت به خاك سنگین و شرایط غرقاب از تحمل بیشتری برخوردار است.
رشد رویشی ارقام مرکبات بر روی پایه سیتروملو بیشتر و میوه دهی درختان سریعتر اتفاق می افتد.  

مانند پونسیروس، فالیینگ دراگون و سیترنج در خاك های  برگچه ای  پایه های سه  پایه سیتروملو و سایر   
قلیایی دچار کلروز و ریزش برگ می شوند و در خاك های خنثی تا اسیدی واکنش بهتری دارند به همین دلیل برای 

شرق مازندران و مناطق مرکبات کاری جنوب کشور مناسب نمی باشند.
تحمل  سرمازدگی  و  یخبندان  شرایط  به  نسبت  فوق الذکر  برگچه ای  سه  پایه های  سایر  و  سیتروملو  پایه   

بیشتری دارند.
پایه سیتروملو و سایر پایه های سه برگچه ای فوق الذکر نسبت به بیماری ویروسی تریستیزا تحمل بیشتری   

دارند.
بایستی  پایه های سه برگچه ای  اگزوکورتیس وجود دارد در کاربرد  بیماری  در مواردی که احتمال شیوع   

محتاطانه عمل نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- افزایش عمر باردهی باغ، افزایش میزان محصول و کیفیت میوه، و همچنین احراز قابلیت صادرات میوه از 

مزایای کاربرد پایه مناسب ارقام و حاصل بکار گیری یافته در عرصه می باشد.
2- در نهایت با آنالیز اقتصادی نتایج شش ساله تحقیق با در نظر گرفتن جمیع جهات بهترین نتیجه از لحاظ 
درآمدزایی مربوط به پرتقال های تامسون ناول و واشنگتن ناول بر روی پایه سیتروملو و بدنبال آن پایه نارنج حاصل 

شد. 
عکس/عکس های شاخص از یافته : 

تفاوت اندازه ميوه و ضخامت پوست متاثر      تفاوت قدرت رشد رويشی و زايشی  در               عمليات احداث باغ
                      از نوع پايه                                  دو پايه متفاوت با يک رقم ثابت 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: کنترل علف هرز گل شیپوری )Arum orientalis( با کمك چند علف کش

یافته منتج از پروژه شماره: 2-023-240000-12-0000-3007         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: فرید بیکی                                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش 

F.Beiki@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
علف هرز گل شیپوری با نام علمی )Arum orientalis(، گیاه ریزوم دار چند ساله ای است که از سالیان دور به 
عنوان گیاهی زینتی وارد باغات مرکبات شمال شده است. از آنجایی که این گیاه قادر است به راحتی از طریق بذر و 
ریزوم گسترش یابد، لذا در اثر شخم هاي مکرر، بذور و ریزوم های آن به آسانی گسترده شده به نحوی که در کمتر از 
چند سال می توان از آن به عنوان یکی از مهمترین علف های هرز غالب آن منطقه نام برد. متاسفانه در نهالستان هایی 
با خاك هاي آلوده به ریزوم، این گیاه بطور ناخواسته همراه با نهال هاي تولیدي به مناطق دیگری نیز گسترش یافته  
است. از آنجایی که این گیاه داری ریزومی نسبتا عمیق در سطح خاك می باشد، لذا برای حذف ریزوم ها، انتخاب نوع 

علف کش مناسب و نیز تعیین بهترین زمان سمپاشی بسیار حایر اهمیت می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
  جهت جلوگیری از گسترش این علف هرز، می بایست مانع از تولید گل شده و یا حداکثر میوه های قرمز رنگ 

تولید شده را در طی تابستان از سطح زمین جمع و همگی را منهدم کرد.
  سعی شود برای کنترل بهتر، از سم گلیفوزیت در فصل بهار و در مرحله تولید گل استفاده شود. در غیاب 

گلیفوزیت، می توان از سم پاراکوات در همان زمان استفاده کرد.
 بهتر است برای مبارزه با این علف، از علف کش های توفوردی و بنتازون استفاده نشود، اما در صورت استفاده 
توصیه می شود،  زمانی که گیاه در مراحل رشدی اولیه و فعال خود است محلول پاشی صورت گیرد )پس از مصرف 

علف کش ها خصوصٌا توفوردی، حتمٌا سمپاش کاماٌل با آب شستشو شود(.
توصیه می شود که علف کش ها را با دز توصیه شده مصرف شوند چراکه سمومی با خاصیت سیم پالست، نظیر 
گلیفوزیت و توفوردی، برای هدایت به ریزوم ها نیاز به زنده بودن و سالم بودن بافت های گیاهی دارند، ولی مصرف در 
دز باال سبب از بین رفتن سریع تر شاخ و برگ شده و در این صورت علف کش به میزان کافی به ریزوم ها نخواهد رسید. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به اثرات سوء زیست محیطی مصرف بی رویه سموم شیمیایی، انتخاب مناسب ترین علف کش به همراه در 
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نظر گرفتن مناسب ترین زمان سمپاشی، سبب افزایش کارایی و کاهش تعداد دفعات سمپاشی خواهد شد. 

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

علف هرز در گلدان مركبات آلوده به ريزوم          گسترش علف هرز در سطج باغ مركبات  

                                 گل آذين ميوه                                 بذور قابل گسترش علف هرز
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: بسـتر مناسـب کشـت براي دوگونـه گیاه گلدانـي کاکتوس )االنگاتا و آسـتروفیتوم( و کراسـوال )سـدم قرمز 

اشوریا( و 
یافته منتج از پروژه شماره: 82112 ـ30 ـ30 ـ 121                             مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجری مسئول: سید محمد بني جمالي                                              رتبه علمي: مربی پژوهش
مجري: محمدرضا شفیعي 

smbanijamali@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کاکتوس  خانواده  از   )Astrophytom myriostigma( آستروفیتوم   ،)Mammilaria elongata( االنگاتا  گیاه  دو 
)Cactaceae( و دو گیاه سدم قرمز )Sedum rubrotictum( و اشوریا )Echeveria lilacina( از خانواده کراسوالسه 
)Crassulaceae( از گیاهان گلداني زینتي مهم گوشتي )Succulent( مي باشند. سطح کل زیرکشت گیاهان آپارتماني 
زینتي کشور 379 هکتار و به تعداد 37.905.935  گلدان تولیدي در سال مي باشد.  استان مرکزي داراي سطح 
24 هکتار با 5.055.000 گلدان بوده که از این میزان 2.623.880 گلدان از خانواده کاکتوس و کراسوالسه )0/07( 
مي باشد. با عنایت به شرایط اقلیمي مناسب پرورش و تولید کاکتوس ها و کراسوالسه  ها  در کشور ما )نور زیاد و 
نیاز آبي کم(، تجارت و خرید و فروش در اندازه هاي کوچك و معموالً در گلدانهاي استکاني و در نتیجه حمل و نقل 
و صادرات آسان تر و همچنین حساسیت کم این گیاهان نسبت به شرایط نامساعد محیطي از جمله نوسانات درجه 
حرارت، مقاومت زیاد به خشکي و … مي تواند بعنوان یکي از اقالم عمده صادراتي گیاهان زینتي تبدیل شوند. در این 
راه دستیابي به مخلوط خاکي مناسب )سبك و ارزان مطابق استانداردهاي جهاني( مي تواند سبب افزایش و توسعه 

پرورش و صادرات این گل ها گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایـج حاصـل از تجزیـه مرکب دو سـال آزمایش نشـان داد مناسـب ترین نسـبت های حجمی ترکیب های بسـتر 

بـر خصوصیـات کمـي و کیفي گیاهـان گلداني به ترتیـب اولویت: 

:)Mammilaria elongata( االنگاتا )الف
1( یك سوم واحد حجمی پیت + یك سوم واحد حجمی ضایعات چاي + یك سوم واحد حجمی پوکه معدني،

2( یـك واحـد حجمـی خـاك برگ + 2 واحد حجمی شـن درشـت + یك سـوم واحـد حجمی کـود دامي + یك 
سـوم واحد حجمی خـاك لوم،
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3( یـك سـوم واحـد حجمـی مـواد آلي )کـود دامـي( + 3 واحد حجمی شـن شکسـته تیز)قطر 2 تـا 9 میلیمتر( 
+ یـك واحـد حجمـی شـن درشـت)قطر 2 تـا 5 میلي متـر( + یـك واحد حجمی سـیلت ریز)قطـر 0/002 تـا 0/05 

میلي متـر(،

:)Astrophytom myriostigma ( آستروفیتوم )ب
1( یـك واحـد حجمـی خـاك برگ + 2 واحد حجمی شـن درشـت + یك سـوم واحـد حجمی کـود دامي + یك 

سـوم واحد حجمی خـاك لوم،
2( یـك سـوم واحـد حجمـی مـواد آلي )کود دامـي( + 3 واحد حجمی شـن شکسـته تیز)قطر 2 تـا 9 میلي متر( 
+ یـك واحـد حجمـی شـن درشـت)قطر 2 تـا 5 میلیمتـر( + یـك واحـد حجمی سـیلت ریز)قطـر 0/002 تـا 0/05 

، میلیمتر(
3( یـك سـوم واحـد حجمـی پرلیـت ریز و درشـت به نسـبت مسـاوي + یك سـوم واحـد حجمی ضایعـات چاي 

و خـاك اره صنوبـر )بـه ترتیـب بـه نسـبت 2 به 1( + یك سـوم واحـد حجمی پوکـه معدني،

:)Echeveria lilacina( اشوریا )ج
1( یـك سـوم واحـد حجمـی پیـت + یـك سـوم واحد حجمـی ضایعـات چـاي + یك سـوم واحد حجمـی پوکه 

معدني،
2( یـك سـوم واحـد حجمـی پرلیـت ریـز )0/5 تـا 3/5 میلیمتر( و درشـت به نسـبت مسـاوي+ یك سـوم واحد 

حجمـی پیـت + یـك سـوم واحـد حجمی پوکـه معدني،
3( یـك واحـد حجمـی خـاك لوم + یك واحـد حجمی کود دامـي + 2 واحـد حجمی خاك برگ زبر متوسـط)2 
تـا 5 میلي متـر( + 1 واحـد حجمـی شـن شکسـته تیز+ پـودر اسـتخوان )میلی گرم بـر کیلوگرم100( )کوچـك تر از 

2 میلي متـر(،

:)Sedum sp.( سدم )د
1( یك سوم واحد حجمی پیت + یك سوم واحد حجمی ضایعات چاي + یك سوم واحد حجمی پوکه معدني،

2( یـك سـوم واحـد حجمی شـن + یك سـوم واحـد حجمی کود دامـي + یك سـوم واحد حجمی پوکـه معدني 
)قطـر 9-2 میلي متر(،

3( یـك سـوم واحـد حجمـی مواد آلي )کـود دامي( + 3 واحد حجمی شـن شکسـته تیز )قطر 2 تـا 9 میلي متر( 
+ یـك واحـد حجمـی شـن درشـت )قطـر 2 تـا 5 میلیمتر( + یـك واحد حجمی سـیلت ریـز )قطـر 0/002 تا 0/05 

، میلي متر(

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بسـترهای بهینـه موجـب افزایـش عملکـرد کیفی و کمی محصول شـامل افزایش ارتفاع و قطر سـاقه و افزایش رشـد 

رویشـی گیاه در تیمارهای توصیه شـده نسـبت به شـاهد شد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

گونه های مورد مطالعه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: تامین نیاز غذایي فسفر و روي در گالیل رقم صورتي

یافته منتج از پروژه شماره: 015ـ81 ـ30 ـ121                                 مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: سید محمد بني جمالي                                              رتبه علمي: مربی پژوهش

smbanijamali@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گالیل از خانواده اریداسه )Iriduceae( و از جنس گالیل )Gladiolus( از جمله گل هاي مهم شاخه بریده بوده 
که سهم مهمي در صادرات گلهاي شاخه بریده دارد. این گل در کنار مریم، شب بو، و رز جزء چهار نوع گل اصلي 
شاخه بریده صادراتي ایران مي باشند. در خاکهاي ایران به دالیل متعدد از جمله آهکي بودن، مصرف باالي فسفر و 

حاللیت کم عناصر ریز مغذي از جمله روي، در خاکهاي آهکي جذب این عناصر دچار مشکل مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در خاك هاي مشابه محل آزمایش مصرف 90 کیلوگرم فسفر )P2O5( و 60 کیلو گرم سولفات روي موجب افزایش 
طول گل آذین و ارتفاع ساقه گل دهنده را افزایش داد. محلولپاشي برگي سولفات روي به همراه مصرف 90 کیلو 
گرم در هکتار فسفر )P2O5( نیز موجب باالترین مقدارجذب کل آهن، منگنز، روي و بر در گیاه و بلند ترین طول 

گل آذین شد.
توصیه ها:

- با توجه به اینکه محلولپاشي عناصر غذایي کم مصرف مانند روي موجب کاهش مصرف مقدار کود و احتمال بر 
هم خوردن تعادل عناصر غذایي در خاك مي شود و از نظر اقتصادي نیز محلولپاشي کودها داراي توجیه اقتصادي 
باالتر مي باشد، از اینرو توصیه مي گردد در خاك هاي مشابه این آزمایش در کاشت گالیل روش محلولپاشي سولفات 

روي بیشتر مد نظر قرار گیرد. 
- از مصرف سطوح باالي فسفر بین 270- 180 کیلوگرم در هکتار پرهیز شود زیرا عالوه بر هزینه اضافي براحتي 
مي تواند موجب بر هم خوردن تعادل در جذب سایر عناصر غذایي در گیاه شود. لذا الزمست مصرف فسفر با توجه به 
آزمون خاك باشد. پیشنهاد مي شود براي نشان دادن اثر بخشي مصرف محلولپاشي سولفات روي با مصرف خاکي و 

جلوگیري از مصرف بي رویه فسفر طرحهاي تحقیقي ترویجي به اجرا گذاشته شود. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول )افزایش طول گل آذین و ارتفاع ساقه گل دهنده، باالترین مقدارجذب 

کل آهن، منگنز، روي و بر در گیاه و بلند ترین طول گل آذین( 
- جلوگیری از آلودگی محیط زیست

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تيمارهای آزمايشی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: بهینه سازی مصرف ازت و فاصله کشت مناسب برای بهبود رشد و عملکرد گل مریم

یافته منتج از پروژه شماره: 133- 82- 30-30 ـ 121                     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجري مسئول: محمد علی خلج                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش   

khalaj56@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
این گل یکي از مهمترین گلهاي شاخه بریده در مناطق گرمسیري و نیمه گرمیسري است. کشور پهناور ما نیز 
آب و هواي مناسبي براي تولید و پرورش گل و گیاهان زینتي مخصوصاً گل مریم دارد. سطح زیر کشت این گل 
در کشور حدود 145 هکتار و با حدود 2/200/000 عدد شاخه گل، مقام  چهارم را از نظر سطح زیر کشت دارا مي 
باشد. با توجه به اینکه گل مریم یکي از گلهاي شاخه بریده مهم کشور بوده و اهمیت زیادي از لحاظ صادرات گل در 
کشور دارد، تالش صورت گرفته جهت بهبود کمي و کیفي این گیاه از اهمیت ویژه اي برخوردار مي باشد. در همین 
راستا آزمایش مزرعه اي جهت حصول مقدار ازت مورد نیاز که اصلي ترین عنصر مورد نیاز این گل مي باشد، مورد 

بررسي قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از کود ازته معادل 200 کیلو گرم در هکتار و فاصله 25×25 سانتي متر، بهترین تیمار شناخته شد. با 
مصرف بهینه کود نه تنها از هزینه ها کاسته مي شود، بلکه از لحاظ آلودگي محیط زیست هم از اهمیت ویژه اي 

برخوردار است و باعث کاهش آن خواهد شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج بدست آمده، تیمار  N5D4 )200 کیلوگرم ازت و فاصله 25×25 سانتی متر( بهترین تیمار در 
بین تیمارهای برتر شناخته شد. به طوری که قطر ساقه 8 میلی متر، وزن پیاز 398/5 گرم، تعداد پیاز 89/3 و طول 

سنبله 27/68 سانتی متر، قطر گلچه 15/36میلی متر، وزن گلچه 18/94گرم و عمر پس از برداشت 5/67روز بود.



162

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كميت و كيفيت بهتر گلهای مريم توليدی با تيمار 200 كيلوگرم ازت و فاصله 25×25 سانتی متر
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

پژوهشکده پسته
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته
عنوان: تعیین آب مورد نیاز درخت پسته 

یافته منتج از پروژه شماره: 7191-0000-00-220000-115-2           مدت اجراي پروژه: 9 سال
مجری مسئول:  اکبر محمدي محمد آبادي                                         رتبه علمي: مربي پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در فـن آبیـاري بـرآورد دقیـق میـزان آب مورد نیاز گیاهـان زراعي و باغـي از پایه اي ترین ارکان طراحي و محاسـبات 
مهندسـي بـه شـمار مـي رود، از ایـن رو روش هـاي بـر آورد و محاسـبه تبخیـر و تعـرق جـزو اولویت هـاي تحقیقاتـي 
مهـم اسـت. بـا داشـتن اطالعـات کافي در زمینـه نیاز آبي پسـته، مي تـوان از منابع آبهـاي زیرزمیني اسـتفاده بهینه 
نمـود، لـذا نیـاز بـه انجـام تحقیـق در ایـن رابطـه بیـش از پیـش مشـخص مي گـردد. بـا انجـام تحقیقـات و کاربرد 
نتایـج بدسـت آمـده از آن توسـط باغـداران، مي تـوان امیـدوار بود بـه میزان قابـل توجهـي از تخلیه بي مـورد منابع 
آب زیرزمینـي مناطـق پسـته کاري کـه هم اکنـون بـه نقطـه بحراني رسـیده انـد، جلوگیري شـود و حیـات باغ هاي 

پسـته منطقـه کـه در آینـده اي نـه چنـدان دور در معرض خشـکیدن قـرار دارند، طوالني تـر گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
آب مورد نیاز درختان پسته چهار سالگي 2291 متر مکعب در هکتار در سال با KC میانگین 0/108 و براي 
سالهاي بعد به ترتیب،  2507،  2739، 4516 و 4604 متر مکعب در هکتار در سال، با KC هاي میانگین 0/10، 
0/15، 0/21 و 0/28 مي باشد. حداکثر مقدار آب مورد نیاز در طي این دوران مربوط به درخت 10-9 ساله و معــادل 
5621 متر مکعب در هکتــار با KC میانگین 0/33 در همان سال است، که توزیع زماني آن در جدول زیر ارایه شده 

است.
توزيع زماني آب مورد نياز درختان پسته در سنين 4و 9سالگي

سن درخت

)ماههاي مختلف طول دوره رشد درختان )مرتمكعب درهكتار

جمع كلآبانمهرشهريورمردادتريخردادارديبهشتفروردين

42621963035454312511431602291سالگي

965877683710768156035393175621سالگي
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
این  احداث مي باشد.  باغات پسته در حال  آنها  در  مناطق پسته کاري مي باشند که  براي  مناسب  اطالعات  این 
اطالعات در این مناطق سبب مي گردد تا باغداران با کاربرد مقادیر آب مناسب و متناسب با نیاز گیاه پسته از انجام 

آبیاري بیش از حد مورد نیاز، پرهیز نمایند، لذا در مصرف آب صرفه جویي خواهد شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

عكس  ليسيمتر چمن در كنار باغ پستة حاوي ليسيمتر بتوني پسته در وسط
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته
عنوان:کاربرد تله هاي چسبي زرد رنگ به منظور مدیریت جمعیت پسیل پسته در باغ هاي پسته 

یافته منتج از پروژه شماره: 06 - 82 - 22 - 100 - 003 - 78 - 22 - 115  مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: سید یحیي امامي شهربابك                                                    رتبه علمي: مربي پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 پسـیل معمولـي پسـته ).Agonoscena pistaciae Bur. & Lau( یکـي از مهـم ترین آفات پسـته به شـمار مي رود. 
بـاغ داران بـراي مبـارزه بـا آن ناگزیـر از انجام چند نوبت سم پاشـي هسـتند. یکـي از روش هاي غیرشـیمیایي مبارزه 
بـا ایـن آفـت، اسـتفاده از تلـه هاي چسـبي زرد رنگ مي باشـد. با توجه به مسـایل گسـترده ناشـي از کاربرد سـم در 
باغات پسـته، اسـتفاده درسـت از این تله ها مي تواند نقش بسـیار مهمي در کنترل آفت پسـیل پسـته داشـته باشـد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
الزم است از نیمه دوم اسفند ماه تله گذاري آغاز گردد. تله گذاري با 12 تله کارتي روي هر درخت )تراکم 3400 
عدد در هکتار( مفیدتر است، ولي سایر تراکم ها نیز در حد خود مفید هستند. باید دانست که تله گذاري فقط آلوده 
شدن باغ را به تاخیر مي اندازد و قادر به کنترل کامل آفت نمي باشد. بنابراین باید مواظب بود تا چنانچه جمعیت آفت 
به باالي سطح زیان اقتصادي )10 تا 15 عدد پوره پسیل روي هر برگچه( برسد، سمپاشي باغ انجام گیرد. با انجام 
سمپاشي، آلودگي باغ به نحو چشمگیري کاهش مي یابد. ادامه تله گذاري در باغي که سمپاشي شده باشد در کاهش 
بیشتر جمعیت آفت و یا جلوگیري از آلودگي مجدد اثري ندارد و لذا الزم است براي مدتي تا از بین رفتن اثر سموم 
و پیدایش مجدد حشرات کامل، تله ها جمع آوري شوند. تجدید تله گذاري در زماني توجیه دارد که آلودگي به حشره 
کامل آفت مجدداً  افزایش یابد. لذا پیشنهاد مي شود پس از سمپاشي، تله ها به مدت 2 تا 3 هفته جمع آوري شوند و 
تجدید تله گذاري با توجه به جمعیت حشرات کامل آفت انجام گیرد.  البته تعدادي از حشرات مفید مانند زنبورهاي 
پارازیتویید هم در تله هاي چسبي به دام مي افتند، اگرچه معموال تعداد حشرات پسیل به دام افتاده در هر تله دهها 
برابر تعداد زنبور مي باشد. این موضوع جنبه اي منفي براي تله چسبي مي باشد که الزم است مورد توجه کارشناس 
قرار گیرد. باید در نظر داشت که نصب تله ها در ارتفاع باالتر از 150 سانتیمتر کمتر زنبورها را بدام مي اندازد. با نظر 
کارشناس در صورت فعالیت خوب و مناسب زنبور پسیالفاگوس مي توان تله ها را از اواسط فروردین جمع آوري کرد. 
همچنین در باغ هاي آلوده به پروانه چوبخوار پسته مي توان )براي حمایت از زنبورهاي پارازیتویید شفیره این آفت(، 

تله ها را از اواسط فروردین )10 روز قبل از اوج پرواز پروانه چوبخوار( جمع آوري نمود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
این دستورالعمل مسیري در جهت کاهش تعداد سمپاشي ها بر علیه پسیل معمولي پسته در باغ هاي پسته باز 
مي نماید همچنین مي تواند توسط تولیدکنندگان خاص که مایل به تولید پسته ارگانیك باشند به کار گرفته شود. این 
دستورالعمل براي مسئولین این پیام را ارائه مي کند که الزم است در جهت تامین مواد اولیه و یا کاهش هزینه هاي 

مواد اولیه مانند چسب تله و یا کارت و نوارهاي زرد رنگ تسهیالتي ایجاد شود

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نصب تله هاي چسبي در يک باغ پسته

يک تله چسبي كارتي
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته
عنوان: استفاده از سیستم چاهك معکوس انتخابي در محافظت باغ هاي پسته از خسارت سرماي بهار

یافته منتج از پروژه شماره:  85031-8110-02-150000- 014- 02    مدت اجراي پروژه: 1 سال و 3 ماه   
مجری مسئول: حسین حکم آبادی                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش 

Hokmabadi@pri.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در مناطقي که سرماي بهاره در اکثر سالها موجب از بین رفتن یا صدمه زدن به محصول درختان میوه سردسیري 
اثر سرما و یا جلوگیري از خسارت وارده تالش مي کنند. در  باغ داران به طرق مختلف براي کم کردن  مي شود، 
ارتباط با پسته نیز در سال 1376، 50% محصول در سال 1383 نیز به طور متوسط 30% پسته در استان کرمان و 
برخي از مناطق پسته خیز از بین رفت و به خصوص در استان کرمان که اکثر باغ داران وابسته به درآمد حاصل از 
پسته مي باشند، ضربات سنگیني وارد نمود. در سال 1384 نیز در برخي مناطق پسته کاري استان کرمان تا %60 
محصول پسته در اثر سرماي بهاره از بین رفت. در سال 1387 بیش از 80 درصد محصول پسته در اثر سرماي بهاره 
در روز 16 فروردین از بین رفت.  اگر چه پسته از نظر زودگلي مانند بادام، زردآلو، آلو و هلو نیست و لیکن سرماي 
وارده در سال هاي اخیر و تغییرات جوي ایجاد شده در چند سال اخیر نشان داد که استان کرمان و محصول پسته 
یکي از محصوالت حساس به سرماي بهاره بوده و احتمال سرمازدگي باال در چند سال آینده بنا به تغییرات جوي 
بسیار محتمل است. بنابراین با توجه به اهمیت محصول پسته در کشور از نظر اقتصاد، ارزآوري و در استان کرمان 
که بیش از 130 هزار بهره بردار از این محصول وجود دارد لزوم اجراي طرحهایي جهت جلوگیري از سرماي بهاره 
از ضروریات مي باشد. در این بین استفاده از ماشین هاي مکانیزه حفاظت سرما به جاي روش هاي سنتي از اهمیت 

خاصي برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
   یکي از روش هاي جدید کنترل سرماي بهاره استفاده از چاهك هاي معکوس انتخابي مي باشد. در این تحقیق  
از دو سیستم  چاهك معکوس انتخابي که نیروي محرکه یکي از آنها الکتروموتور و دیگري نیروي پي تي او  تراکتور 
بود )شکل 1و 2(، در یکي از باغات پسته منطقه سیرجان  طي سالهاي 1385 و 1386 آزمایش شد. در زمان آزمایش، 
4 دستگاه ثبت کننده دما در فواصل مختلف در ارتفاع  حدود یك متري از سطح خاك در کنار جوانه هاي گل و یك 
دستگاه ثبت کننده دما هم بعنوان شاهد در باغ کناري با مشخصات و مدیریت یکسان تعبیه گردید. نتایج نشان داد 
که  هر دو دستگاه چاهك توانسته به طور میانگین دما را در سال 1385 حداکثر تا 3/2، حداقل 0/3 و بطور میانگین 
2 درجه سلسیوس نسبت به شاهد افزایش دهد و در سال 1386 بطور متوسط حدود  1/23 درجه سلسیوس تعدیل 
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دمایي ایجاد نمود. ارزیابي کل دستگاه نشان داد بطور متوسط در دو سال آزمایش 1/7 درجه سلسیوس توسط این 
دستگاه تعدیل دماي انجام گردید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اجـراي ایـن  طـرح و مـوارد مشـابه میتوانـد مشـکل سـرمازدگي در باغـات را تـا حـد قابل توجهـي مرتفع سـازد. با 
یـك بـرآورد سـاده اگـر در اسـتان کرمـان حدود 100 هزار بهره بردار پسـته کار داشـته باشـیم با سـر شـکن کردن 
کل خسـارت سـال 84 بـه هـر باغدار خسـارتي حـدود 4/2میلیـون تومان رسـیده اسـت. از طرفي هزینـه خریداري 
ماشـن االت کنتـرل سـرما رقمـي حـدود 3 میلیـون تومـان بـرآورد مي شـود. اگر عمـر مفیـد دسـتگاه را حداقل 10 
سـال بگیریـم، لـذا اسـتفاده از آن رقمـي معـادل 42 میلیون تومـان به باغ دار منفعت مي رسـاند در حالـي که هزینه 
باغـدار فقـط 3 میلیـون تومـان هزینـه اولیـه بعـالوه هزینـه نگهـداري و تعمیـرات اسـت که رقـم ناچیـزي حدود 1 

میلیـون تومـان در طـول عمر مفید سیسـتم مي باشـد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل 1- چاهک معكوس با استفاده از نيروي  P.T.O تراكتور

شكل 2- چاهک معكوس با استفاده از نيروي الكترو موتور
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته
 )Runner SC 240عنوان:کنترل پروانه چوبخوار پسته با استفاده از حشره کش متوکسي فنوزاید )رانر

یافته منتج از پروژه شماره: 8502-0000-05-150000-014-2      مدت اجراي پروژه: 2 سال و 4 ماه
مجری مسئول: سید یحیي امامي شهربابك                                        رتبه علمي: مربي پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
      پروانه چوبخوار پسته در حال حاضر یکي از مهمترین آفات پسته در کشور مي باشدکه از دهه 40 در باغ هاي 
پسته مطرح است و به مرور زمان جمعیت و اهمیت آن افزایش یافته. در مورد این آفت مي توان گفت که در اکثر 
نقاط استان کرمان و بعضي استان هاي دیگر مدیریت شیمیایي و یا غیر شیمیایي ضروري مي باشد. نحوه خسارت 
آفت به این صورت است که الروهاي سنین مختلف آفت به مغز )بافت هاي مرکز( سرشاخه ها و خوشه ها نفوذ کرده و 
از بافت هاي این ناحیه تغذیه مي کنند. قسمت عمده خسارت اقتصادي آفت از طریق آلودگي خوشه هاي پسته به دو 
صورت زیر ایجاد مي شود. بدین صورت که وارد شدن الرو یا کرم آفت به خوشه هاي تازه تشکیل شده باعث ریزش 
به صورت  تیرماه  تر گردد، خسارت در حدود  خوشه مي گردد. ولي چنانچه آفت وارد خوشه هاي قوي تر و بزرگ 
خشك شدن دانه هاي انتهاي خوشه دیده مي شود. تا کنون براي کنترل آفت، حشره کش الروین بر روي تخم و الرو 
آفت و یا سمپاشي با بعضي از سموم فسفره بر روي شفیره هاي آفت انجام مي شد. مشاهدات نشان داده که سمپاشي 
با الروین باعث افزایش جمعیت پسیل و سمپاشي بر روي شفیره ها باعث از بین رفتن تعداد زیادي از زنبورهاي مفید 
مي گردید. لذا معرفي حشره کش متوکسي فنوزاید راه مناسب تري را در جهت کنترل این آفت ارائه نمود که اثرات 

منفي کمتري را در بر دارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 براي کنترل پروانه چوبخوار، کاربرد حشره کش »متوکسي فنوزاید« با نام تجاري رانر و فرموالسیون SC 240 به 
شرح زیر قابل توصیه است. در درجه اول استفاده از حشره-کش متوکسي فنوزاید 0/5 لیتر + 5 لیتر روغن ولك در 
هزار لیتر آب و در درجه بعد متوکسي فنوزاید 0/5 لیتر بدون روغن در هزار لیتر آب قابل توصیه مي باشد. کاربرد 
روغن ولك با مقدار ذکر شده آسیبي به درختان پسته وارد نمي کند، ولي بهتر است ابتدا روغن ولك با مقداري آب در 
ظرفي جداگانه مخلوط و بهم زده شود و سپس به مخزن سمپاش اضافه گردد. همچنین استفاده از روغن در شرایط 
و دماي خنك صورت گیرد. سمپاشي در زمان اوج )پیك( پرواز آفت، اثر بیشتري نسبت به یك هفته بعد از اوج دارد، 
ولي این تفاوت معني دار نیست. بنابراین مي توان از زمان اوج پرواز تا یك هفته بعد سمپاشي را انجام داد. سمپاشي 
باید روي خوشه ها و سرشاخه هاي سبز و تازه روییده انجام گیرد و سمپاشي تنه ضرورت ندارد. لذا در این رابطه از هر 
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نوع دستگاه سمپاش که محلول سمي را با فشار متوسط بر روي درخت بپاشد، مي توان استفاده نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با کاربرد نتایج حاصل از این تحقیق مي توان کنترل مناسب تري از آفت را به دست آورد ضمن این که نتایج این 
تحقیق معایب سموم قبلي را ندارد. همچنین با توجه به این که این حشره کش از گروه »سموم بر هم  زننده نظم 
رشد« حشرات است و با اختالل در جلداندازي آفت در مرحله سنین اولیه الروي عمل مي کند، لذا روي دشمنان 

طبیعي اثر کمتري دارد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

خسارت پروانه چوبخوار به خوشه و ميوه هاي پسته
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته
عنوان:  کاربرد سیستم هاي مختلف  آبیاري  )قطره اي- میکروجت- بابلر( روي  پسته 

یافته منتج از پروژه شماره: 1624-0000-00-00000-000-5           مدت اجراي پروژه: 9 سال
مجری مسئول:اکبر محمدي محمد آبادي                                         رتبه علمي: مربي پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در مناطق پسته کاري به ویژه  استان کرمان که بیشترین  سطح زیر کشت باغ هاي پسته را به خود اختصاص 
داده است، به علت محدودیت منابع آب، استفاده از روش هاي نوین آبیاري همراه با مدیریت صحیح ضروري مي باشد. 
از طرفي انجام  تحقیقات بر روي سیستم هاي مناسب آبیاري مي تواند باعث افزایش بهره وري استفاده از منابع آبي 
موجود گردد. با توجه به اهمیت نقش سیستم هاي آبیاري در پائین آوردن مصرف آب در باغ هاي پسته، تغییر سیستم 
آبیاري از روش سطحي به روش هاي آبیاري تحت فشار قطره اي و بابلر در مرحله احداث باغ مي تواند نقش مهمي در 
افزایش بهره وري استفاده از آب داشته باشد. در این رابطه، تاثیرسیستم هاي آبیاري مورد مطالعه بر روي رشد نهال 
پسته و استقرار آن بطور کامل بایستي مورد توجه قرار گیرد. انتظار مي رود نتایج این تحقیق به فرهنگ سازي صحیح 

استفاده از روش-هاي مدرن آبیاري در مدیریت باغ هاي پسته مؤثر واقع شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
روش آبیاري قطره اي با مصرف آب به میزان 2055 متر مکعب در هکتار سال در اغلب صفات بر دو روش دیگر 
مورد بررسي یعني بابلر و سطحي برتري دارد. در اغلب فاکتورهاي مورد بررسي روش آبیاري سطحي بر سایر روشها 
برتري خاصي نداشته است. نتایج حاصل از اندازه گیري هدایت الکتریکي عصاره اشباع خاك تیمارهاي مختلف در 
پایان آزمایش مشخص نمود، شوري خاك تیمارها با توجه به کیفیت مناسب آب آبیاري )هدایت الکتریکي 2/5 دسي 
زیمنس برمتر( و بافت نسبتاً سبك خاك محل آزمایش، در محدوده قابل قبولي است. نکته قابل توجه در این ارتباط 
افزایش شوري خاك به حدود دو تا سه برابر، در تیمارهاي قطره اي و بابلر با مقادیر کم آبیاري )685 مترمکعب در 
هکتار سال(، در مقایسه با تیمار سطحي بود. اما در تیمار هاي با عمق آب آبیاري بیشتر یعني به مقدار 1370 و 
2055 متر مکعب در هکتار سال شوري خاك بطور قابل مالحظه اي کاهش یافته است، بنابراین مروجین عزیز توجه 
داشته باشند با افزایش شوري آب آبیاري باید با افزودن حجم آب مورد استفاده در هرنوبت آبیاري و توجه ویژه به 

آبشویي بر مشکالت شوري خاك و توزیع نامطلوب آن در خاك فایق آمد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در عرصه، نتایج این پروژه  آنگونه که شایسته است انجام نپذیرفته است. اما گسترش و بهره برداري از سیستم 
آبیاري قطره اي که بعنوان یکي از سیستم هاي قابل توصیه و ترویج در این پروژه بوده است در شرایط حاضر به کندي 
در حال گسترش در مناطق پسته کاري کشور مي باشد. چنانچه نتایج این پروژه به نحو مناسبتر ترویج گردند مي تواند 
سبب افزایش بهره وري بیشتر در استفاده از منابع محدود آب موجود در مناطق پسته کاري به ویژه مناطق در حال 
توسعه کاشت پسته گردد و زمینه را جهت فرهنگ سازي هر چه بهتر استفاده از منابع آبي در مناطق پسته کاري 

فراهم مي نماید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

سيستم آبياري قطره اي در باغ هاي پسته
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته
عنـوان:  بسـته بنـدي در شـرایط تحـت خالء و بـا پالسـتیك 8 الیه مانعي بـراي ورود اسـپورهاي مولد قـارچ هاي 

به پسته آفالتوکسـین 
یافته منتج از پروژه شماره: 85026-0000-02-150000-014-2       مدت اجراي پروژه:  1/5 سال
مجری مسئول: امان اله جوانشاه                                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش

 Javanshah@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پسته یکي از اقالم عمده صادرات غیرنفتي ایران است که در بازارهاي جهاني شناخته شده است. حفظ موقعیت 
پسته ایران در بازارهاي بین المللي به قدرت تولید و صادرات محصول سالم و بهداشتي پسته بستگي دارد. صادرات 
پسته در سال هاي اخیر به دلیل وجود آفالتوکسین در محصول تحت الشعاع قرار گرفته است.  امکان آلودگي، خطر 
رشد قارچ، فاسد شدن و یا تغییر طعم پسته هاي صادراتي بدلیل مسیرهای حمل و نقل پسته هاي صادراتي ایران و 
توقف محموله ها به دلیل انجام امور گمرکي وجود خواهد داشت. بستر مناسب براي رشد این قارچ و ترشح زهرابه را 
عوامل رطوبت، درجه حرارت و زمان فراهم مي کند. در بین این عوامل، مهمترین عامل قابل کنترل رطوبت مي باشد. 
بسته بندي هاي نامناسب، کیفیت پسته صادراتي را تحت تأثیر قرار داده و مانعي براي توسعه صادرات این محصول 
مهم مي باشد. بنابراین تحقیق بر روي بسته بندي این محصول، جهت کاهش آلودگي و حفظ کیفیت پسته ضروري 

است.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بسته بندي در شرایط تحت خالء و با پالستیك 8 الیه مانعي براي ورود اسپورهاي مولد قارچ هاي آفالتوکسین 
مي باشد. همچنین این نوع بسته بندي به نفوذ رطوبت و اکسیژن، مقاومت نسبي داشته و مانع تکثیر قارچ هاي مولد 

آفالتوکسین حتي در شرایط رطوبت نسبي باال به مدت 6 ماه خواهد بود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
انبارداري در شرایط معمولي )دماي 20-15 درجه سلسیوس و رطوبت نسبي 35 تا 45 درصد( مانع از تکثیر  
مولد  هاي  قارچ  به  آلودگي  احتمال  باال،  نسبي  رطوبت  شرایط  اما  شود،  مي  آفالتوکسین  مولد  هاي  قارچ  اسپور 
آفالتوکسین را حدود 10 برابر افزایش مي دهد. به طور کلي احتمال آلودگي در بسته بندي نایلوني معمولي نسبت 
به بسته بندي با نایلون 8 الیه و تحت خالء 5 برابر بیشتر است. ارزیابي اقتصادي نشان مي دهد، چنانچه از مجموع 
کل محموله هاي برگشتي از اتحادیه اروپا به علت آلودگي به آفالتوکسین، 23/45 درصد آنها به علت آلودگي بعد از 
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مرحله فرآوري باشد اصالح بسته بندي پسته با استفاده از روش پیشنهادي داراي توجیه اقتصادي است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نگهداري پسته با دو نوع بسته بندي در انبار با رطوبت بيش از 80 درصد
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته
عنوان: بهترین روش نمونه برداري از پسته هاي زودخندان در باغ 

یافته منتج از پروژه شماره: 85009-0000-02-150000-014-4         مدت اجراي پروژه:  1/5 سال
مجری مسئول: امان اله جوانشاه                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بر  است.  داده  قرار  الشعاع  تحت  اروپایي  کشورهاي  به  مخصوصاً  را  پسته  صادرات  آفالتوکسین،  زهرابه  وجود 
اساس گزارشات موجود، آلودگي محصول پسته به آفالتوکسین از باغ شروع مي شود. در باغ، پسته هاي ترك خورده، 
زودخندان، زیادرس و صدمه دیده نقش عمده اي در ایجاد آلودگي به عوامل قارچي دارند که نهایتاً در شرایط مساعد 
رشد و توسعه یافته و زهرابه آفالتوکسین را ایجاد مي نمایند. بنابراین هر روشي که بتواند از تشکیل پسته هاي مستعد 
به آلودگي جلوگیري کند یا باعث حذف آنها در مراحل مختلف تولید گردد، مي تواند بر سالمتي محصول نهایي تاثیر 
مثبت بگذارد. نتایج گزارشات موجود حاکي از اثر مثبت زودخنداني بر روي میزان آلودگي به آفالتوکسین مي باشد. 
لذا تشخیص بهترین روش هاي نمونه برداي و جداسازي پسته هاي زود خندان مي تواند کمك قابل توجهي در این 

زمینه داشته باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جمع آوري پسته هاي زودخندان با روشهاي مختلف نمونه برداري در اوایل فصل برداشت تاثیري بر روي آلودگي 
ندارد چون زودخندان ها در اول فصل برداشت آلوده نشده اند.  به طور قاطع مي توان گفت که برداشت زود هنگام، 
اثرات مثبتي در کیفیت محصول تولیدي به لحاظ آلودگي به افالتوکسین دارد و همچنین بدلیل آزاد سازي زودتر 
درخت از زیر بار محصول، میزان محصول را در سال هاي آتي افزایش مي دهد.  لذا برداشت زود هنگام از نظر اقتصادي 
نسبت به جمع آوري میوه هاي زودخندان در برداشت دیر هنگام ارجحیت دارد. مضافا اینکه در برداشت دیرهنگام 

عالوه بر میوه هاي زود خندان میوه هاي زیاد رس هم آلوده به افالتوکسین مي شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
آلودگي به قارچ آسپرژیلوس از باغ پسته شروع شده و در حین فرآوري و شستشوي محصول گسترش مي یابد تا 
وقتي که پوست رویي )نرم( میوه پسته سالم و بدون شکاف باشد. همانند سدي در برابر نفوذ عوامل قارچي و حتي 
برخي حشرات عمل مي نماید. چنانچه پوست رویي دچار شکاف گردد، اسپور قارچ به درون میوه نفوذ کرده و در 
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شرایط مساعد، رشد و تولید زهرابه مي نماید. بنابراین برداشت نسبتاً زود هنگام باعث تولید محصول سالم و بهداشتي 
مي شود و درخت زودتر از زیر فشار سنگین محصول خارج  شده و در سال آینده رشد مطلوب تري خواهد داشت. 

همچنین با باال رفتن کیفیت ظاهري میوه،  بازارپسندي و ماندگاري باالیي خواهد داشت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:



17۸

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته
عنوان:  اثر تراکم کاشت درختان پسته بر میزان آلودگي افالتوکسین 

یافته منتج از پروژه شماره: 83010-7907-02-150000-014-2             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: علي اسماعیل پور                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

 aesmailpour14@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
امروزه یکي از مهم ترین موانع صادراتي پسته وجود زهرابه آفالتوکسین مي باشد. تحقیقات انجام شده نشان مي 
دهد آلودگي به عوامل مولد زهرابه آفالتوکسین از باغ شروع شده و در حین فرآوري و شستشوي محصول گسترش 
مي یابد. یکي از راه هاي آلودگي محصول، ایجاد شکاف هاي منظم و نامنظم پوست رویي )نرم( میوه پسته مي باشد 
که از طریق آن اسپور قارچ به درون میوه نفوذ کرده و در شرایط مساعد، رشد و تولید زهرابه نموده و حتي در حین 
فرآوري نیز گسترش مي یابد. تا وقتي که پوست رویي )نرم( میوه سالم و بدون شکاف باشد، همانند سدي در برابر 
نفوذ عوامل قارچي و حتي برخي حشرات عمل مي نماید. یکي از عوامل محیطي رشد و تکثیر قارچ، رطوبت نسبي 
محیط مي باشد. تعداد درختان در هر هکتار مي تواند بر روي میزان رطوبت نسبي محیط باغ تاثیر بگذارد و از این 

طریق شرایط محیطي رشد قارچ مولد آفال توکسین را فراهم نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- براي تولید محصول سالم و با کیفیت، استفاده از تراکم هاي کاشت درخت کمتر در واحد سطح )350 تا 550 

درخت در هکتار( توصیه مي شود.
- از بکار بردن تراکم هاي باال )1600-800 اصله( براي ارقام تجاري پسته خودداري گردد.

- تراکم کاشت درختان در هکتار با توجه به نوع رقم، نوع پایه، میزان حاصلخیزي خاك، کیفیت آب و خاك و 
شرایط اقلیمي منطقه براي کاشت این محصول متغیر میباشد. بطوریکه در صورت وجود پایه و رقم پر رشد و اندازه 
تاج گسترده درخت، تراکم درختان کمتر در نظر گرفته مي شود. هم چنین در شرایط وجود خاك حاصلخیز و آب 
کافي با کیفیت مناسب، به دلیل امکان افزایش رشد رویشي، تراکم درختان کمتر در نظر گرفته مي شود )در چنین 
شرایطي تراکم درخت در هکتار حدود 357 اصله درخت خواهد بود(. بر عکس در شرایطي بغیر از شرایط مذکور، 
تراکم درخت در هکتار حدود 555 اصله درخت خواهد بود.  با توجه به امکان افزایش میزان رطوبت نسبي در باغاتي 
که داراي سیستم کاشت متراکم )تراکم 800 اصله درخت در هکتار و بیشتر( هستند و این افزایش رطوبت مي تواند 
بر روي افزایش جمعیت قارچ هاي مولد افالتوکسین تاثیر مثبتي داشته باشد، کاهش تراکم درختان در باغ مي تواند 

میزان رطوبت نسبي را کاهش دهد که زمینه رشد و تکثیر قارچ هاي مولد این زهرابه کاهش مي یابد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش میزان تولید محصول سالم با خواص کیفي باال  -

افزایش درآمد در واحد سطح  -
افزایش عمر اقتصادي باغ  -

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

باغات پسته با تراكم كاشت باال



1۸0

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته
عنوان: اثر تك تنه بودن درختان پسته بر میزان آلودگي به آفالتوکسین

یافته منتج از پروژه شماره: 83011-7907-02-150000-014-2         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: علي اسماعیل پور                                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش

 aesmailpour14@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
امروزه یکي از مهم ترین موانع صادراتي پسته وجود زهرابه آفالتوکسین مي باشد. تحقیقات انجام شده نشان مي 
دهد آلودگي به عوامل مولد زهرابه آفالتوکسین از باغ شروع شده و در حین فرآوري و شستشوي محصول گسترش 
مي یابد. یکي از راه هاي آلودگي محصول، ایجاد شکاف هاي منظم و نامنظم پوست رویي )نرم( میوه پسته مي باشد 
که از طریق آن اسپور قارچ به درون میوه نفوذ کرده و در شرایط مساعد، رشد و تولید زهرابه نموده و حتي در حین 
فرآوري نیز گسترش مي یابد. تا وقتي که پوست رویي )نرم( میوه سالم و بدون شکاف باشد، همانند سدي در برابر 
نفوذ عوامل قارچي و حتي برخي حشرات عمل مي نماید. یکي از عوامل محیطي رشد و تکثیر قارچ، رطوبت نسبي 
محیط مي باشد. نحوه شکل دهي و هرس فرم درختان پسته مي تواند بر روي میزان رطوبت نسبي محیط باغ تاثیر 

بگذارد و از این طریق شرایط محیطي رشد قارچ مولد آفالتوکسین را فراهم نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- براي تولید محصول سالم و با کیفیت، انجام هرس فرم در باغات و استفاده از درختان تك تنه با ارتفاع حدود 

80-100 سانتي متر توصیه مي شود.
- از بکار بردن درختان چند شاخه بعنوان پایه براي ارقام تجاري پسته خودداري گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
- افزایش میزان تولید محصول سالم با خواص کیفي باال

- افزایش درآمد در واحد سطح
- افزایش عمر اقتصادي باغ
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

استفاده از درختان تک تنه )راست( در مقايسه با درختان چند شاخه و درختچه اي )چپ( در احداث باغات پسته



1۸2

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته
عنوان: استفاده از آب مناسب )سختي پایین( برای سمپاشی باغ های پسته 

یافته منتج از پروژه شماره:  116-82-22-22-11-115                 مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجري مسئول: مهدي بصیرت                                                    رتبه علمي: استاد یار پژوهش

mbasirat2000@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به این که نیاز بشر به تولیدات کشاورزي و مواد غذایي ضروري است و هر ساله مقادیر زیادي محصوالت 
کشاورزي توسط آفات از بین مي رود، از این رو حفاظت گیاهان امري مهم است. امروزه متاسفانه در بیشتر کشورهاي 
جهان به خصوص کشورهاي در حال توسعه به دلیل عدم به کارگیري روش هاي مبارزه غیرشیمیایي، انجام مبارزه 
شیمیایي نقش اصلي در حفاظت گیاهان را ایفا مي کند. تهیه محلول سم )امولسیون سموم( نقش مهمي در مصرف 
صحیح سموم و در نتیجه باعث کاهش جمعیت آفات مي شود. با افزایش درجه سختي آب، پایداري امولسیون کاهش 
مي یابد و با کاهش پایداري امولسیون سموم، محلول سمي به طور یکنواخت به آفت هدف برخورد نکرده و در نتیجه 
تاثیر سموم کاهش مي یابد. همچنین با توجه به این که آب هاي اغلب مناطق پسته کاري کشور به خصوص مناطق 
پسته کاري استان کرمان از نظر عناصر و امالح موجود در آن متنوع و همچنین در بعضي مناطق سختي کل آن زیاد 
مي باشد. در صورتی که برای مبارزه با آفات پسته از آب با سختي زیاد استفاده گردد سم داخل این آب به خوبی 
پخش نشده و اثر کمی روی آفات دارد. عالوه بر هزینه سمپاشی، آفات نیز کنترل نمی شود و به محصول خسارت وارد 

می گردد. لذا برای مبارزه با آفات باید از آب با کیفیت مناسب استفاده شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
هدایت الکتریکي آب مناطق پسته کاری استان کرمان بین 1/4 تا 29/5 دسي زیمنس بر متر و سختي کل آن 
ها از 410 تا 7100 میلي گرم بر لیتر متغیر است. بررسی ها نشان مي دهد که هدایت الکتریکي و سختي آب روی 
پایداري امولسیون حشره کش ها موثر است. به طوري که هرچه هدایت الکتریکي  و سختي آب بیشتر مي شود، میزان 
ناپایداري سموم افزایش مي یابد. اکثر حشره کش ها در سختي هاي کل باالتر از 2000 میلي گرم بر لیتر امولسیون 
پایداری ایجاد نمی کنند و در آب پخش نمی شوند. بدین ترتیب براي مبارزه با آفات پسته از آب هایي باید استفاده 
شود که سختي آن ها پایین تر از 2000 میلي گرم بر لیتر باشد.  باید عنوان نمود که متوسط سختي کل در چاه هاي 
شهرستان انار و رفسنجان 1300 میلي گرم بر لیتر مي باشد لذا خیلي از چاه ها مناطق پسته کاري سختي کل کمتر 

از 2000 دارد که مي-توان از این آبها براي سمپاشي استفاده نمود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
16% از آب چاه باغ هاي پسته شهرستان هاي رفسنجان و انار سختي بیش از 2000 دارند. در صورتي که در این 
باغ ها از آب با سختي پایین تر از 2000 میلي گرم بر لیتر برای سمپاشی علیه آفات پسته استفاده شود، اثر سموم مورد 
استفاده افزایش مي یابد. به طوری که تقریباً راندمان سموم 5 درصد افزایش یافته و تاثیر آن در کاهش خسارت آفات 

حدود 800 تن خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته
عنوان: بهترین زمان برداشت محصول پسته به منظور بهینه کردن کیفیت محصول 

یافته منتج از پروژه شماره: 7907-7907-00-220000-115-2          مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: بهمن پناهی                                                         رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

 b.panahi@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
میوه دارای یك حد بحرانی از نظر رسیدگی می باشد که همان نقطه رسیدگی فیزیولوژیکی میوه است و بهتر 
است که میوه در همان محدوده زمانی نقطه رسیدگی فیزیولوژیکی میوه برداشت شود، چون قبل و یا بعد از آن 
کیفیت میوه کاهش می یابد، به طوری که در درختان پسته میوه هایی که قبل از زمان رسیدگی فیزیولوژیکی برداشت 
گردند مغز دانه نمو ناقص یافته و چنانچه بعد از آن زمان برداشت شوند باعث افزایش ترك خوردگی ها اعم از منظم 
و نامنظم بر روی پوست نرم روئی میوه می شود. وجود شکاف در پوست نرم رویی میوه زمینه مناسب برای ورود 
اسپور قارچ ها توسط باد، یا فعالیت پرندگان و برخی از حشرات را فراهم می آورد. ماندگاری محصول آلوده به عوامل 
قارچی در شرایط مناسب محیطی از قبیل دما و رطوبت باعث رشد قارچ ها گردیده و امکان تولید زهرابه آفالتوکسین 

را فراهم می کند، نهایتا پوست استخوانی لکه دار خواهد شد و بازار پسندی خود را از دست خواهد داد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با در نظر گرفتن کلیه ویژگي هاي ارقام پسته، تجزیه و تحلیل اطالعات، با لحاظ نمودن کلیه فاکتورهاي کمي و 
کیفي بهترین زمان برداشت میوه پسته از هفته سوم لغایت هفته چهارم شهریور ماه هر سال توصیه مي گردد. ولي 
بنا به توصیه هاي پیش گیرانه مي توان محصول هر رقم پسته را بدون در نظر گرفتن فاکتورهاي کمي و کیفي و 
صرفاً به منظور برداشت محصول سالم تا نیمه اول شهریور ماه هر سال برداشت نمود و چنانچه امکانات اجازه ندادند، 
محصول حداکثر تا آخر شهریور ماه هر سال برداشت گردد. برداشت محصول به هیچ عنوان به ماه مهر موکول نگردد 

که تبعات منفی به دنبال خواهد داشت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
برخی از باغداران عالقه به برداشت دیرتر از موعد محصول دارند، ولی یافته ها نشان می دهد که با برداشت دیرتر 
احتمال آلودگي محصول به قارچ هاي مولد آفالتوکسین افزایش یافته و احتمال مواردي نظیر فرصت بیشتر براي 

پرندگان جهت تغذیه و از بین بردن محصول ایجاد مي شود.
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عکس/عکس هاي شاخص از  یافته:

نمونه اي از خوشه پسته آماده برداشت
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته
عنوان:تکنیك بکارگیري سه نوع امولسیفایر )لسیتین، منودي گلیسیرید و گلیسرول منو استئارات( جهت کاهش 

جدا شدن روغن در حلواپسته
یافته منتج از پروژه شماره: 84002-8301-06-150000-014-6            مدت اجراي پروژه: یك سال
مجری مسئول: احمد شاکر اردکاني                                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش 

shaker@pri.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در شرایط کنوني صادرات تك بعدي پسته )صادرات به صورت خام( ما را با مشکالت عدیده اي مانند آلودگي به 
آفالتوکسین، سموم قارچي و سایر آلودگي هاي میکروبي و شیمیایي روبرو کرده است. جهت رفع این مشکل حرکت 
به سوي صنایع تبدیلي و تکمیلي و بسته بندي پسته ضرورتي اجتناب ناپذیر در چرخه اقتصادي کشور محسوب مي 
شود. تولید حلوا پسته بعنوان یکي از این صنایع تبدیلي )بویژه در مناطق پسته کاري که قیمت پسته پایین تر است( 
مي تواند گامي در جهت افزایش مصرف سرانه پسته باشد. یکي از مشکالت حلوا پسته جدا شدن روغن از بافت آن 

است. بکارگیري امولسیفایرهاي مختلف مي تواند تا حدودي این مشکل را برطرف نماید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مراحل تولید حلوا پسته داراي امولسیفایر عبارت است از:

1-  برشته کردن مغز پسته در دماي 110 درجه سلسیوس به مدت 15 دقیقه
آسیاب کردن  -2

افزودن 50 درصد شربت شکر سفید شده با سفیده تخم مرغ  -3
همزدن یا اختالط آرام  -4

افزودن امولسیفایر  -5
بسته بندي حلوا پسته  -6

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج اندازه گیري میزان روغن جدا شده از بافت حلوا پسته نشان مي دهد که بیشترین مقدار مربوط به تیمار 
گلیسیرید  دي  و  منو  درصد   1 لسیتین،  درصد   1 تیمارحاوي  به  مربوط  مقدار  کمترین  و  کننده  امولسیون  بدون 
1/0درصد گلیسرول منو استئارات مي باشد. این نتایج نشان مي دهد که سه نوع امولسیون کننده بر روي همدیگر اثر 
تشدید کنندگي داشته اند. نتایج آزمون حسي نشان داد که بجز تیمار شاهد بقیه تیمارها که داراي مقادیر متفاوت 
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امولسیون کننده بودند با هم اختالف معني دار ندارند. با در نظر گرفتن فاکتورهاي کیفي، مقدار مناسب امولسیون 
کننده ها، ترکیب 0/1 درصد لسیتین، 0/1 درصد منو و دي گلیسیرید و 0/1درصد گلیسرول منو استئارات مي باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از  یافته:

حلواي پسته توليد شده در اين پژوهش
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته
عنوان: استفاده از سیستم آبیاري قطره اي روي درختان بارور پسته 

یافته منتج از پروژه شماره: 7195-0000-00-220000- 115-2         مدت اجراي پروژه: 8 سال
مجری مسئول:اکبر محمدي محمد آبادي                                         رتبه علمي: مربي پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در مناطق پسته کاري کشور، به علت محدودیت منابع آب، استفاده و توسعه کاربرد روش هاي نوین آبیاري همراه 
این  پائین است. در  این مناطق بسیار  با مدیریت صحیح ضروري مي باشد. متاسفانه میزان نزوالت جوي در اغلب 
رابطه نقش تحقیقات  بر روي سیستم هاي آبیاري تحت فشار جهت  راندمان کاربرد آب در باغ ها داراي اهمیت اساسي 
مي باشد. روش آبیاري رایج  درختان پسته در منطقه به دو دلیل  ماهیت ذاتي روش و نیز به کارگیري  غیر صحیح،  
راندمان پائیني دارد. لذا در شرایط بحراني کنوني توسعه  اصولي  سیستم هاي آبیاري تحت فشار قدم موثري در 
باال بردن راندمان کاربرد آب در باغ هاي پسته منطقه به شمار مي رود. سیستم آبیاري قطره اي سطحي از مهمترین 
سیستم هاي آبیاري مي باشد که مي تواند به عنوان جایگزیني روش فعلي آبیاری باغات پسته مورد استفاده قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تغییر روش )سیستم( آبیاري درختان بارور پسته از سطحي به قطره اي امکان پذیر مي باشد. مي توان با کاربرد 
مقادیر  5200 و 7500 مترمکعب در هکتار در سال آب، به عملکردي قابل قبول از نظر کمي و کیفي و اقتصادي 
دست یافت. با توجه به اینکه در اغلب مناطق تغییر سیستم آبیاري از سنتي به تحت فشار با هدف کم کردن میزان 
آب آبیاري مصرفي و افزایش راندمانها، انجام مي گیرد. لذا استفاده از میزان آب حدود 5600 مترمکعب در هکتار در 
دو سال اول تغییر سیستم و پس از آن حدود 5200 مترمکعب آب توصیه مي شود و از این طریق مي توان اطمینان 
داشت که پي آمد کاربرد آن کاهش محصول نیست و عملکرد محصول نیز در خصوص کلیه صفات کمي و کیفي و 

رشد زایشي و رویشي درختان نیز از شرایط مطلوب و خوبي برخوردار خواهند بود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در شرایط حاضر در غالب باغات پسته که در آنها اقدام به بهره برداري از سیستم آبیاري نوین مي گردد، سیستم 
از این سیستم آبیاري،  اما روند استفاده  آبیاري قطره اي بعنوان یکي از سیستم هاي در حال بهره برداري مي باشد، 
بآهستگي در مناطق پسته کاري کشور در حال گسترش مي باشد. چنانچه نتایج این پروژه به نحو مناسبتر ترویج 
گردند مي تواند سبب افزایش سطح زیر کشت اختصاص یافته با سیستم آبیاري قطره اي گردیده که متعاقب آن سبب 



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

1۸9

بهره وري بیشتر در استفاده از منابع محدود آب موجود در مناطق پسته کاري بویژه مناطق در حال توسعه کاشت 
پسته گردد و زمینه را جهت فرهنگ سازي هر چه بهتر استفاده از منابع آبي در مناطق پسته کاري فراهم مي نماید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

سيستم آبياري قطره اي در يكي از باغ هاي پسته
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته
عنوان:هرس فرم مناسب کاشت درختان پسته

یافته منتج از پروژه شماره: 76002-22-115                              مدت اجراي پروژه: 8 سال
مجری مسئول: علي اسماعیل پور                                              به علمي: استادیار پژوهش

 aesmailpour14@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکي از مهمترین عملیات الزم در احداث و ایجاد باغ هاي میوه، انجام هرس فرم مي باشد که  چگونگي انجام آن بر 
روي تغذیه گیاه، تولید و کیفیت میوه، تراکم درخت در هکتار )فاصله کاشت(، نفوذ نور به درون تاج، عملیات داشت 
و نحوه برداشت محصول اثر به سزایي دارد. براي هر یك از درختان میوه در نقاط مختلف دنیا، روش هاي مختلفي از 
هرس فرم بررسي و اجرا شده است. نوع هرس با توجه به نوع محصول و رقم، شرایط آب و هوایي منطقه و سیستم 
کاشت مورد استفاده، متفاوت مي باشد. درختان پسته همانند سایر درختان میوه نیاز به هرس فرم مناسب دارند تا 
حداکثر میزان محصول با کیفیت مناسب را تولید نمایند. براي هرس فرم درختان پسته در دنیا، روش یا روش هایي 
توصیه شده است، ولي در ایران با وجود این که از زمان هاي بسیار دور کاشت و پرورش درختان پسته رایج بوده و 
ایجاد فرم مناسب یا اصاًل مدنظر نبوده یا بر حسب سلیقه و عادت مردم و تا اندازه اي شرایط هر منطقه متفاوت بوده 
است. بر همین اساس امروزه یك روش مناسب و یکنواخت که جوابگوي نیاز باغ داران بر حسب شرایط محیطي موجود 

اجرا و توصیه شده باشد، وجود ندارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- ایجاد باغات جدید با استفاده از پایه پسته اهلي )بادامي زرند، سفید پسته نوق و قزویني( براي یکي از ارقام 

تجاري پسته )فندقي، کله قوچي، احمد آقایي و اکبري( 
-  انجام هرس فرم و شکل دهي مناسب )فرم جامي( بر روي درختان پیوند شده از سال دوم به بعد. منظور 
ازهرس فرم،تربیت و شکل دهي درختان جوان پسته دردوره نونهالي مي باشد،به نحوي که عملیات زراعي و برداشت 
محصول را تسهیل نماید. درختان پسته داراي رشد قطري کمي مي باشند، در نتیجه شاخه ها به آساني در برابر 
بادهاي ضعیف و طوفاني خم مي شوند. هم چنین درختان پسته بر حسب پایه )نوع(، اصوال داراي رشد کم تا متوسط 
هستند و معموال 7-5 سال طول مي کشد تا هرس فرم مناسب ایجاد و تکمیل گردد. مراحل اجراي هرس فرم جامي 

در ذیل آورده شده است:
- اولین هرس فرم در فصل خواب: اولین هرس زمستانه شامل حذف پاجوش پایه هایي است که پیوندشان گرفته 
و حذف شاخه هاي بدون رشد روي درختان غیر پیوندي نیز انجام میشود. براي تقویت اسکلت اولیه در حال توسعه، 
شاخه هاي حاصل از رشد پیوندك از ارتفاع 100- 90 سانتي متري سربرداري میشوند. سربرداري درفصل خواب 
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باعث تقویت بیشتر شاخه هاي جانبي پسته میشود. هرگونه پاجوش و تنه جوش در باال و پایین پیوندك نیز حذف 
مي شوند.

- دومین فصل رشد: سربرداري فصل خواب باعث تحریك شاخه هاي جانبي نزدیك محل هرس میشود که اینها 
اسکلت اولیه درخت را تشکیل میدهند. این شاخه ها داراي رشد زیادي هستند و بایستي در فاصله اردیبهشت تا 
تیر ماه به شکل جام تربیت شوند و عدم توجه به آنها باعث ایجاد رشد مستقیم میگردد. علیرغم غالبیت انتهایي 
شدید درختان پسته، در درختان جوان این پدیده خیلي قوي نیست. از شاخه هاي جانبي ایجاد شده 4-3 شاخه که 

پراکندگي خوبي دارند بعنوان اسکلت انتخاب و بقیه حذف میشوند.
- هرس دومین فصل خواب: شاخه هاي اسکلتي انتخاب شده در ابتداي فصل رشد از ارتفاع 35-25 سانتي متري 

سربرداري شده و براي تشکیل شکل جامي باز بهم بسته میشوند.
- سومین،چهارمین و پنجمین فصل رشد: عملیات هرس فرم در طول سال سوم مشابه سال قبل میباشد. شاخه 
هاي ثانویه موجود روي درختان در زمستان،شاخه هاي ثالثیه را بوجود میآورند. شاخه هاي پر رشد برایرشد مستقیم 
و ادامه استقرار اسکلت جامي سربرداري میشوند. از این زمان هدف افزایش مجموع اندازه تاج و قطر شاخه ها میباشد.
-هرس سومین، چهارمین و پنجمین فصل خواب: هرس درختاني که داراي شاخه هاي ثالثیه میباشند،خیلي شبیه 
به درختاني است که داراي شاخه هاي ثانویه میباشند.روي هر شاخه ثانویه، 3-2 شاخه ثالثیه با توجه به موقعیت و 
قدرت رشدشان انتخاب میشوند و از ارتفاع حداکثر 60 سانتي متري سربرداري میشوند. هنوز بستن بعضي از شاخه 
ها به منظور نگهداري شکل مناسب و مطلوب درخت مورد نیاز است. شاخه هاي خیلي بلند ازنیمه بریده میشوند. 
حذف شاخه هاي کوچك در مرکز درختان متراکم انجام میشود. شاخه هاي انتخابي قبلي چنانچه داراي موقعیت 

نامناسبي هستند، میتوانند توسط شاخه هاي با موقعیت مناسب تر جایگزین شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
- میزان عملکرد کمي و کیفي محصول تر و خشك در هکتار براي درختان فرم داده شده افزایش مي یابد. 

- افزایش درآمد در واحد سطح
- افزایش عمر اقتصادي باغ

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

هرس فرم جامي مناسب درختان پسته
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته
عنوان: راهکارهاي کاهش تراکم قارچهاي مولد آفالتوکسین در ترمینال هاي فرآوري پسته 

یافته منتج از پروژه شماره:013-77-22-115                    مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: محمد مرادي قهدریجاني                             رتبه علمي: استادیار پژوهش

Moradi@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آلودگي میوه پسته به گونه هاي قارچ Aspergillus و زهرابه هاي ناشي از آنها یکي از  مهمترین مشکالت در 
تولید، مصرف، فرآوري و صادرات این محصول با ارزش مي باشد. نتایج تحقیقات انجام شده نشان مي دهد که آلودگي 
از باغ شروع شده و در مراحل بعدي با وجود شرایط مناسب توسعه مي یابد. از جمله  فاکتورهاي موثر در توسعه 
آلودگي مخصوصا بعد از برداشت، فرآوري، انبار داري و حمل و نقل است. غالبا سه نوع مختلف ترمینال فرآوري میوه 
پسته شامل سنتي، نیمه مکانیزه و مکانیزه مي باشد. تفاوت تراکم اسپور قارچ ها در روش هاي مختلف مي تواند به 
عنوان یك فاکتور جهت کاهش آلودگي میوه پسته و همچنین آلودگي قارچي و کاهش بار میکروبي براي مصرف 

کننده مورد استفاده قرار گیرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از  خروجي   پسته   در  آلودگي  دهد  مي  نشان   A. niger و   A. flavus گروه  قارچ هاي  جمعیت  تراکم  بررسي 
باشند.  مکانیزه مي  یا  و  مکانیزه   نیمه  ترمینال هاي  به  نسبت  آلودگي  از  بیشتري  داراي  سطح  ترمینال هاي  سنتي  

بنابراین استفاده از ترمینال هاي مکانیزه و یا نیمه مکانیزه توصیه مي گردد. 
مقایسه  سیستم هاي  مختلف  شستشو نشان  مي دهد بهترین  سیستم جهت کاهش آلودگي به قارچها  استفاده  از 
دوش  آب  مي باشد. از دالیل  آن  مي توان اختالط کمتر پسته ها با هم  و نحوه  شستشو را نام  برد که  باعث  کاهش  
انتقال  آلودگي  از پسته هاي آلوده  به  سالم  مي شود. سیستم فوق  تحت  تاثیر میزان  آب  خروجي  از دوشها، زاویه  دوشها 
نسبت  به  محور انتقال ، زمان  در معرض  قرار گرفتن  میوه هاي  پسته  با سیستم  شستشو، حجم  پسته  ورودي  و تعداد 
دوشها مي باشد.  استفاده  از حوض  آب  بخاطر اینکه  قادر به  جداسازي  نسبي  پسته هاي  آلوده به قارچ و آفالتوکسین 

از پسته هاي سالم  مي باشد یکي از روش هاي موثر در کاهش آلودگي مي باشد.
جداسازي و حذف پسته هاي لکه دار و زرد رنگ با توجه به آلودگي باالي قارچي و همچنین وجود سطوح باالي 

آفالتوکسین در آنها مي تواند در ارائه پسته سالم مفید باشد.
رعایت مواردي همچون نوع ترمینال فرآوري، نوع سیستم  شستشو، نوع  پسته ورودي  و مدیریت ترمینال مي تواند 
در تولید پسته سالم و عاري از آلودگي کمك نماید و باعث کاهش پتانسیل آلودگي در حین فرآوري میوه پسته و 

پس از آن شود.



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

193

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
کاهش بار میکروبي پسته فرآوري شده و جداسازي منابع آلودگي قارچي و آفالتوکسین در یك توده پسته مي 

تواند در تولید محصول سالم مفید باشد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مقايسه نوسان تراكم جمعيت گونه هاي آسپرژيلوس روي ميوه پسته در حين فرآوري
)واحد: پروپاگول در ميوه پسته(
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پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان:  ارجحیت استفاده از مدل EPM برای برآورد رسوب دهی حوزه های آبخیز استان سمنان

یافته منتج از پروژه شماره:  01-0500016000-80                          مدت اجراي پروژه: 4 سال و 1 ماه
مجری مسئول:  سید علی اصغر هاشمی                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

hashemiaa12@gmail.com    :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمبود آمار رسوب دهي و نیاز کارشناسان به اطالع از میزان فرسایش و رسوب دهی حوزه های آبخیز در مناطق 
مختلف کشور، استفاده از مدل هاي تجربي را اجتناب ناپذیر ساخته است. لیکن هرکدام از مدل های موجود در شرایط 
خاصي ارائه شده اند که کاربرد آنها را در سایر مناطق محدود مي سازد. لذا قبل از استفادۀ فراگیر از این مدل ها، 
بایستی در شرایط مختلف مورد ارزیابی قرارگیرند. مدل های تجربی MPSIAC و EPM در این طرح تحقیقاتی از 
قرار  ارزیابی  بند خاکی کوچك مورد  با مقادیر سنجش رسوبگذاری در مخازن 9  برآوردهای مدلها  طریق مقایسه 

گرفتند و نتیجه نشان داد مدل EPM نتایج نزدیکتری به مقادیر واقعی رسوبگذاری دارد.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کل سطح حوزه آبخیز به واحدهای همگن تقسیم شوند. ضریب مقاومت خاك به فرسایش)Ү( بر اساس جدول 1 

برای هرواحد همگن، به طور جداگانه تکمیل شود: 
)Ү( جدول 1- ضريب مقاومت خاک به فرسايش

 نمرهخصوصیات سنگ و خاك بسترردیف
متوسط

2خاك های ماسه ای، سنگریزه دار و ناپایدار1

1/6لس، توف، خاك های شور، خاك های استپی و شبیه آن2

1/2آهك های هوازده و مارن3

1/1سرپانتین، ماسه سنگ قرمز و رسوبات فلیشی4

1خاك های پدزولی، پاراپدزولی، شیست های خرد شده: میکاشیست، گنایس، شیست های رسی وغیرو5



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

197

 سنگ آهك ورقه ای و متراکم . خاك های هوموس دارسیلیکاته و خاك های رسی قرمز رنگ در اقلیم6
 مدیترانه ای

0/9

0/8خاك های جنگلی قهوه ای و خاك های کوهستانی7

0/6خاك های باتالقی و میانکوهی8

0/5خاك های چرنوزم و رسوبات آبرفتی با بافت خوب9

0/25سنگ های آذرین متراکم و لخت10

ضریب استفاده از زمین )Xa( بر اساس جدول 2 برای هرواحد همگن، به طور جداگانه تکمیل شود:

)Xa( جدول2- ضريب استفاده از زمين

ردیف
شرایط تاثیر گذاري در مقدار ضریب

 نمره
متوسط

1)اراضی غیر قابل کشت )بدلندها1

0/9اراضی شخم خورده از طرف باال به پایین دامنه2

0/7)باغات وتاکستان های بدون پوشش گیاهی اشکوب زیرین)بدون پوشش گیاهی علفی درکف3

0/65مزارع ایجاد شده بر روی بانکت ها4

0/6جنگل های مخروبه وبوته زارهای با خاك فرسایش یافته5

0/5مراتع کوهستانی خشك6

0/4علفزارها و محصوالت دائمی مشابه7

0/3گراس های رها شده ومراتع دارای آبراهه های زهکش کننده8

0/2جنگل های مرغوب برروی شیب های تند9

0/05جنگل های مرغوب بر روی شیب های مالیم10
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ضریب فرسایش)ψ( بر اساس جدول 3 برای هرواحد همگن، به طور جداگانه تکمیل شود:

 )ψ(جدول 3- ضريب فرسايش

ردیف
شرایط تاثیر گذاري در مقدار ضریب

 نمره
متوسط

1منطقه بطور کامل بوسیله فرسایش خندقي)گالي( و فرآیندهاي فرسایش عمقی پوشیده شده است1

0/9حدود 80 درصد از منطقه تحت پوشش شیارها و خندق ها قرار دارند2

0/8حدود 50 درصد از منطقه تحت پوشش شیارها و خندق ها قرار دارند3

 کل منطقه بوسیله فرسایش سطحي، سنگریزه ها و واریزه ها و کمي شیارو گالي ها)فرسایش هاي عمقي(4
و فرسایش کارست)انحالل( شدید پوشیده شده است

0/7

 کل منطقه تحت تاثیر فرسایش است اما بدون آثارخطي)گودي(قابل رؤیت مانندشیارها،گالي ها. ریزش ها5
و غیره

0/6

 50 درصد از منطقه تحت تاثیر فرسایش سطحي است در صورتیکه بقیه حوزه آبخیز تحت تاثیر قرار6
نگرفته اند

0/5

 20 درصد از منطقه تحت تاثیر فرسایش سطحي است و 80 درصد سطح اراضي تحت تاثیر آثار فرسایشي7
قابل رؤیت نیستند

0/3

0/2سطح اراضي فاقد آثار فرسایشي قابل رؤیت است )ریزش هاي کوچك یا لغزش هایي در کانال هاي آبراهه(8

0/15سطح اراضي فاقد آثار فرسایش هاي قابل رؤیت است - بیشتر اراضي کشاورزي9

سطح اراضي فاقد آثارفرسایشي قابل رؤیت است- بیشتر محصوالت دائمي یا چوبي)علفزارهاوچراگاه 10
ها و غیره(

0/1

با استفاده از فرمول زیر، مقدار ضریب فرسایش)Z( بدست آورده شود.

 در این فرمول؛  I عامل شیب زمین به درصد است.                
بر اساس مقادیر Z برآورد شده، فرسایش ویژه ) Wsp( برحسب مترمکعب درکیلومترمربع درسال ازرابطه زیر 

برآورد شود: 

در این فرمول؛   عدد پی برابر H ،3/14159   بارندگی متوسط سالیانه برحسب میلیمتر وT ضریب درجه حرارت 
است که از رابطه زیر بدست می آید.
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در این فرمول؛ t میانگین درجه حرارت سالیانه برحسب درجه سلسیوس است.    
بر اساس مقادیر فرسایش ویژه Wsp برآورد شده و ضریب رسوبدهی حوزه آبخیز)Ru(، مقادیر رسوبدهی هر واحد 

همگن با استفاده از فرمول زیر بدست آورده شود:
 

در این فرمول؛ ضریب رسوبدهی حوزه آبخیز)Ru( از طریق فرمول زیر بدست آورده شود:
 

در این فرمول؛ 
          O = محیط حوزه آبخیز برحسب کیلومتر مربع  و   L = طول حوزه آبخیز به کیلومتر

          D = اختالف ارتفاع بین ارتفاع متوسط حوزه آبخیز و ارتفاع نقطه خروجی حوزه آبخیز به کیلومتراست.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 مدل تجربی EPM عالوه بر استفاده از پارامترهای متعدد مؤثر در رسوب دهی حوزه های آبخیز، کاربرد آسان و 
سریع تری نسبت به برخی مدل ها داشته و نتایج استفاده از آن در مقایسه با مدل MPSIAC  به مقادیر اندازه گیری 

شده یك دوره 10 ساله رسوبات از طریق سدها و بندهای کوچك استان سمنان نزدیك تر می باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان: تعیین الگوي توزیع زماني بارش در حوزه آبریز دریاچه نمك

یافته منتج از پروژه شماره: 02- 0500019000- 79          مدت اجراي پروژه: 3 سال و 6 ماه
مجری مسئول: علی اکبر داودی راد                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش

davudi_rad@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در روشهاي متداول برآورد سیالب از طریق تبدیل بارش به رواناب، انتخاب بارش طراحي ضروري است  و در 
زهکشي  و  خاك  حفاظت  آبخیزداري،  ها،  رودخانه  ساماندهي  سیالب،  کنترل  آب،  منابع  توسعه  طرحهاي  بیشتر 
سطحي کاربرد دارد. الگوي توزیع زماني که در واقع نحوۀ تغییر شدت بارش در طول مدت بارندگي را معرفي مي کند، 
تأثیرمستقیمي به حجم و اوج سیالب مي گذارد. به طوریکه در برخي از رگبارش ها، حداکثر شدت بارش در اوایل 
بارش رخ مي دهد درحالیکه ممکن است براي قسم دیگر رگبارش ها حداکثر شدت بارش در اواسط و یا در مراحل 
پایاني رگبارش حادث گردد که بستگي به مکانیسم تشکیل رگبارش دارد. باتوجه به فرآیندهاي تشکیل رواناب در 
سطح حوضه، هریك از الگوهاي مذکور شکل هیدروگراف خاصي از سیالب را موجب مي  گردد. لذا به لحاظ اهمیت این 
الگوها در افزایش دقت طراحی ها و کاهش خطر شکست و به تنبع آن کاهش هزینه ها، مطالعه و تعیین الگوي زماني 
بارش در حوزه هاي آبخیز کشور از اهمیت ویژه ایي برخوردار مي باشد. به منظور تعیین الگوي توزیع زماني بارش تا 
بحال روشهاي متعددي ارائه شده است. در بعضي از کشورها از جمله ایاالت متحده آمریکا، توسط سرویس حفاظت 
خاك)SCS(، این الگوها براي بارشهاي متفاوت ارائه شده است که بدلیل شرایط متفاوت  هوا و اقلیم مناطق مختلف، 
متفاوت مي باشد. این بررسی در حوزه آبخیز دریاچه نمك با مساحت حدود 92550 کیلومتر مربع که شهرهاي ابهر، 
تاکستان،  قزوین، آبیك، هشتگرد، کرج، تهران، ورامین، همدان، شازند،  اراك، خمین، گلپایگان، خوانسار، محالت، 
بر اساس سه روش میانگین، احتماالتی و  بر می گیرد و  را در  میمه، دلیجان، آشتیان، تفرش، ساوه، قم و کاشان 
رتبه بندی و با توجه به آمار ایستگاه خای سینوپتیك اراك، کاشان، تهران )فرودگاه(، همدان )نوژه(، همدان )فرودگاه( 

و قزوین انجام شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- در بسیاری از مطالعات طراحی، متاسفانه به الگوی تغییرات مقدار بارش در مدت آن توجه نشده و یا از الگوهای 

غیر بومی و یا الگوهای ایجاد شده در مناطق غیر مشابه استفاده می شود. 
  S کلیه ایستگاههای مورد بررسی و بخصوص در تداومها 1، 3، 6 ساعته تقریبا هر 6 ایستگاه الگوهاي حاصل -



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

201

شکل هستند و بیشترین عمق بارش در بخشهاي میاني صورت گرفته است.البته الگوهاي اراك، قزوین، همدان - 
فرودگاه، همدان-نوژه و تهران مهرآباد تقریبا نتایج مشابهي دارند، تنها ایستگاه کاشان است که نتایج متفاوت تري 

را نشان مي دهد. 
- مقایسه سه روش بررسی الگوی زمانی نیز نشان داد که روش رتبه بندی نتایج دقیق تر داشته و سهل الوصول تر 

بوده و ار سوی دیگر امکان آزمون نتایج آن نیز وجود دارد.
- در کاربرد این الگوها در مطالعات طراحی و سیالب طرح، با توجه به تداوم مورد نظر،  می توان با برازش آن با 
الگوی متناسب، به مقدار دقیق تر سیالب طراحی رسید. برای این منظور مقادیر الگوهای زمانی به تفکیك هر ایستگاه 
و تداوم های مختلف در چهار چارك در جداول 1 تا 6 آمده که به سادگی قابل استفاده است. هم چنین الگوهای تیپ 

نیز برای منطقه تهیه شده که در جدول 7 ارائه شده است.

جدول 1:  ارقام هيستوگرامهاي الگوي توزيع زماني بارش به روش رتبه بندي ايستگاه اراک

جدول 2:  ارقام هيستوگرامهاي الگوي توزيع زماني بارش به روش رتبه بندي ايستگاه قزوين

 

جدول  3:  ارقام هيستوگرامهاي الگوي توزيع زماني بارش به روش رتبه بندي در ايستگاه همدان- فرودگاه
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جدول 4: ارقام هيستوگرامهاي الگوي توزيع زماني بارش به روش رتبه بندي در ايستگاه همدان –نوژه 

جدول 5: ارقام هيستوگرامهاي الگوي توزيع زماني بارش به روش رتبه بندي در ايستگاه تهران –مهرآباد 

جدول 6: ارقام هيستوگرامهاي الگوي توزيع زماني بارش به روش رتبه بندي در ايستگاه كاشان

 

جدول 7: رقوم هيستوگرامهاي الگوي تيپ توزيع زماني در تداومهاي مختلف به روش رتبه بندي
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه با اینکه شدت بارش در طول زمان بارش یکسان نیست، توجه به این موضوع در برنامه ریزی های مطالعات 
و طراحی های توسعه منابع آب، کنترل سیالب، ساماندهي رودخانه ها، آبخیزداري، حفاظت خاك و زهکشي سطحي 
بسیار حائز اهمیت است. بدین طریق با افزایش دقت در طراحی ها  میزان اعتماد به نتایج افزایش یافته و خطر 

شکست آن کاهش یافته و هزینه ها نیز کاهش می یابد و از سوی دیگر مقبولیت اجتماعی نیز افزایش می یابد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان: ارزیابی حوزه های آبخیز بمنظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان کرمان 

یافته منتج از پروژه شماره:  02-0510310909-73                مدت اجراي پروژه: 2سال و 1 ماه
مجری مسئول: محسن بنی اسدی                                         رتبه علمي: مربي پژوهش

mbaniasadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اقدامات حفاظت خاك و آبخیزداری به مجموعه ای از فعالیت های برنامه ریزی، مدیریتی و عملیات فنی در یك 
حوزه آبخیز اطالق می گردد که ضمن حفاظت هز منابع آب و خاك باعث افزایش کمیت و کیفیت تولید در واحد 

سطح می گردد که این خود گامی در جهت دستیابی به توسعه پایدار می باشد.
تعریف فراگیر فوق مستلزم برخورد نظام گونه )سیستمی( با هر حوزه آبخیز است که خود به عنوان ویژگیهای 
مستقل نظام زیست محیطی در هر حوزه بوده و نیازمند حل مسائل متعدد برای نیل به هدفی است که در تعریف 
فوق به آن اشاره گردید و می بایست در قالب طرح تلفیقی یا آبخیزداری تلفیقی مطرح گردد. برای انجام چنین 
امر مهمی آگاهی و اطالع از وضعیت موجود آبخیزهای استان امری احتناب ناپذیر می باشد. به منظور دستیابی به 
اهداف آبخیزداری جمع آوری آمار و اطالعات موجود در هر یك از حوزه های آبخیز ضروری است تا بتوان نسبت به 
شناسایی حوزه های آبخیز استان، شناخت مسائل، تنگناها و نیازهای اساسی هر یك از حوزه ها ی آبخیزداری برای 
احیا و توسعه پایدار آنها اقدام نمود و با الویت بندی نیازهای تحقیقاتی و برنامه ریزی اصولی برای ارائه راه حلهای 

کاربردی اقدام نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ابهامات، تکمیل آمار و اطالعات و داده  روش تحقیق در این طرح مبتنی بر جمع آوری آمار و اطالعات، رفع 
پردازیهای الزم، تطبیق با طبیعت و مقایسه خصوصیات و ویژگی های هر یك از حوزه های استان با یکدیگر بوده به 
نحوی که بتوان جوابگوی انتخاب عرصه معرف و امکان اجرای پروژه های تحقیقاتی باشد. انتخاب عرصه های مناسب 
و آبخیزهای نمونه و تحقیق پیرامون شیوه های احیا، حفاظت، توسعه و بهره وری ار منابع طبیعی تجدید شونده هر 
آبخیز انتخاب موضوعات تحقیقاتی متناسب با هرعرصه و تعیین گروه بندیهای حوزه آبخیز مشابه در سطح کشور، 
مشخص نمودن حوزه های آبخیز الگو و شاخص به عنوان آبخیزهای تحقیقاتی و آزمایشی ارایه طرح ها و پروژه های 
تحقیقاتی با مقطع زمانی مشخص در قالب طرح های تحقیقاتی کاربردی و مطالعاتی از اهداف این تحقیق می باشند. 
بنابراین سعی شده تا آمار و اطالعات موجود در سطح استان جمع آوری و برنامه ریزی جامعی در رایطه با مسائل 
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ذکر شده آبخیز صورت گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
حوزه های آبخیز به 5 دسته تقسیم گردیده اند:

1- حوزه های آبخیز کویر لوت، مساحت 86514/75کیلومتر مربع
2- حوزه های آبخیز جازموریان، مساحت 33954/375کیلومتر مربع

3- حوزه های آبخیز نمك سیرجان، مساحت 15051/785 کیلومتر مربع
4- حوزه های آبخیز باتالق بافق، مساحت 41542/25 کیلومتر مربع

5- حوزه های آبخیز دریای عمان و خلیج فارس، مساحت 7312/5 کیلومتر مربع
در ارتباط با تهیه نقشه ها محدوده حوزه های آبخیز محل ایستگاههای آبسنجی سینوپتیك – کلیماتولوژی – 
باران سنجی نیز مشخص گردید. در هریك از حوزه ها نقشه شیب- زمین شناسی- قابلیت اراضی و بهره وری فعلی 

از اراضی – پوشش گیاهی – هم باران – هم تبخیر- هم دما و هم اقلیم تهیه گردید.
در ارتباط با ویژگی های هندسی هر آبخیز مساحت- محیط- درجه آبراهه های اصلی شکل آبخیز- توزیع تجمعی 

مساحت برحسب ارتفاع - شیب متوسط و میانگین ارتفاع تهیه گردید.
در ارتباط با ویژگی های هواشناسی هر حوزه نوع ایستگاه )سینوپتیك- کلیماتولوژی- بارانسنجی و تبخیرسنجی( 
طول و عرض جغرافیایی- ارتفاع از سطح دریا- سال تاسیس- طول دوره آماری- وضعیت فعلی از نظر فعالیت تغییر 

احتمالی در نوع فعالیت در طول دوره آماری مشخص گردید.
در مورد وضعیت عمومی کشاورزی در حد امکان و اطالعات اقتصادی- اجتماعی تا جایی که آمار یاری می کرد، 
وضعیت آبهای زیرزمینی نیز مشخص گردید. در پایان پس از تهیه گزارشات نهایی حوزه های آبخیز معرف در سطح 

کشور، معرفی گردید.



206

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان: طبقه بندي مورفوکلیماتیك خندق هاي استان قم

یافته منتج از پروژه شماره:   02-0500116000-81                 مدت اجراي پروژه: 2 سال و 7 ماه
مجری مسئول: حمیدرضا  قرلي                                              رتبه علمي:   محقق

javidkia_hr@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اشکال مختلفي از فرسایش آبي شناخته شده است که در این میان فرسایش خندقي یك شکل بسیار آشکار 
فرسایش خاك است که بر بهره وري خاك تأثیر مي گذارد، استفاده از زمین را محدود مي کند و مي-تواند براي جاده ها، 
ساختمان ها، اراضي کشاورزي و... تهدیدي به شمار آید. تحقیق برای شناسایي فرسایش خندقي در استان قم که 
داراي حدود 110000 هکتار اراضي کشاورزي مي باشد و با علم به اینکه یك سوم از همین وسعت ناچیز نیز با 
محدودیت شوري آب و خاك مواجه است، امري ضروري بنظر مي رسد. این تحقیق با هدف شناسایي مناطق داراي 

فرسایش خندقي و ویژگي هاي آنها در استان قم انجام شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
   ابتدا با استفاده از اطالعات مدیریت آبخیزداري، عکس هاي هوایي و تصاویر ماهواره اي، مناطق داراي فرسایش 
خندقي در استان شناسایي گردید. محدوده هاي داراي مساحتي بیش از 500 هکتار مشخص و اقالیم حاکم بر آنها 
با استفاده از نقشه اقلیم )به روش دومارتن گسترده( جاماب، تعیین گردید. سپس از هر اقلیم دو منطقه در صورت 
وجود جهت مطالعات بعدي انتخاب  گردید. از هر منطقه یك خندق معرف و دو تکرار انتخاب و اندازه گیري ویژگیهاي 
شکل شناسي و برداشت نمونه خاك و آزمایشات مربوطه بر روي آنها اجرا گردید. همچنین با استفاده از شاخص 
تا در پروژه هاي آتي مبارزه و کنترل خندق  اولویت بندي شده  عرض به عمق خندقهاي مطالعه شده، این مناطق 
مورد توجه مسئولین امر قرار گیرند. در نهایت با توجه به ویژگي هاي مهم در بین خندقهاي مناطق مختلف از قبیل 
اقلیم، شکل پالن و...، اقدام به طبقه بندي مناطق خندقي بر اساس آنالیز خوشه اي و تهیه نقشه رقومي پراکنش آنها 

در استان گردید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج بدست آمده، استان قم تحت تأثیر 7 اقلیم قرار داشته که اقلیم خشك بیاباني معتدل بیش از 50 درصد 
از سطح استان را فراگرفته است. همچنین در مجموع 6 منطقه داراي فرسایش خندقي با مساحتي بالغ بر 6427/6 
هکتار با سه اقلیم مختلف در استان شناسایي گردید که در این میان 3 منطقه با اقلیم هاي خشك  بیاباني معتدل 
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)منطقه قشالق البرز و نیزار( و نیمه خشك گرم )منطقه راهجرد( داراي وسعتي بیش از 500 هکتار بودند. این مناطق 
که بر اساس آنالیز خوشه اي در 2 طبقه قرار مي گیرند )1 طبقه در اقلیم خشك بیاباني معتدل و1 طبقه در اقلیم 
نیمه خشك گرم(، همگي داراي آبکندهایي از نوع جانبي بوده که در کنار زهکش طبیعي منطقه تشکیل شده اند و از 
 V نظر تکاملي جزء خندقهاي ناپیوسته شناخته مي شوند. شکل پالن عمومي و مقطع عرضي آنها به ترتیب پنجه اي و
شکل مي باشد و از نظر عمق، در گروه خندقهاي متوسط )1 تا 10 متر( قرار مي گیرند. شکل پالن باالکند در غالب 
خندقها، نقطه-اي و شاخه اي بوده که نشان دهنده تأثیر رواناب سطحي بر ایجاد و گسترش آنها مي باشد. همچنین 
نیمرخ عمودي باالکند نیز در بیشتر خندقها مایل بوده که بعضُا اشکال غارمانند نیز در مناطقي که خاك آنها داراي 
امالح زیاد بویژه سدیم مي باشد، دیده مي شود که این امر بواسطه وجود فرآیندهایي نظیر لوله اي شدن در آنها است. 
بافت خاك سطحي در مناطق خندقي استان معموالً لومي شني و بعضُا لومي و لومي سیلتي بوده و خاك تحتاني نیز 
عمدتٌا داراي بافت لومي شني و لومي سیلتي مي باشد. از عوامل عمده در تشکیل خندقهاي استان قم مي توان به وقوع 
سیل و باران هاي شدید در گذشته و همچنین وجود امالح زیاد در برخي مناطق )به عنوان عوامل طبیعي( و شخم 
در جهت شیب، رها شدن آب آبیاري در انتهاي اراضي زراعي، تخریب پوشش گیاهي و طراحي نامناسب آبگذرهاي 
جاده اي )به عنوان عوامل انساني( اشاره نمود. نسبت )  )در هر سه منطقه خندقي استان بیش از 1 مي باشد لیکن در 
منطقه نیزار این نسبت بیش از سایر مناطق بوده  )8/1( و از این حیث در اولویت اول جهت انجام اقدامات کنترلي 

قرار مي گیرد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل1- پالن عمومي خندقهاي يكی از مناطق دارای فرسايش خندقی در استان قم )منطقه قشالق البرز(

شكل2- تشكيل خندق در كنار آبگذرهاي جاده اي در منطقه راهجرد
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان:  بهبود وضعیت کمی و کیفی پوشش گیاهی مرتعی در اثر پخش سیالب 

یافته منتج از پروژه شماره: 01- 05321000- 77            مدت اجراي پروژه:7 سال و 1 ماه
مجری مسئول: جالل برخورداری                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

jbarkhordary@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در مناطق جنوب وشرق کشور دشت هاي بزرگ و کوچك زیادي وجود دارند که به دلیل شرایط آب و هوایي 
شامل کمبود و پراکنش نامناسب زماني و مکاني بارش و همچنین شدت باالي بارندگي و فقر پوشش گیاهي طبیعی، 
هر ساله سیل هاي عظیم و مخربي را در این مناطق ایجاد نموده که عالوه بر خسارات جاني و مالي بدون هیچ گونه 
استفاده اي به دریا مي ریزند. از طرفی فقر پوشش گیاهی مراتع و گسترش اراضی بایر مشکل تامین علوفه مورد نیاز 
دامهای محلیدر پی داشته است. لذا مشابه ایستگاه پخش سیالب سرچاهان، مي توان با پخش سیالب های فصلی بر 
پهنه مراتع فقیر منطقه، عالوه بر تغذیه سفره هاي زیر زمیني و رونق کشاورزي، شرایط طبیعي براي  احیاء  پوشش 

گیاهي و تولید علوفه مناسب در مراتع را فراهم کرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
موفقیت طرحهاي پخش سیالب بر روي مراتع منوط به پخش شدن  یکنواخت سیالب بر روي سطح مراتع و تعداد 
کافي در هر سال بوده که نیاز به چند سال زمان براي  رفع مشکالت طراحي و هموار شدن سطح عرصه ها براي 

پخش یکنواخت سیل بر روي پوشش گیاهي عرصه ها است.
معموال عملکرد پخش سیالب بر روي پوشش گیاهي مرتع در رویش سالهاي بعد پوشش گیاهي مشخص مي گردد. 
در سال اول سیلگیري عرصه طرح بعلت کنده شدن قسمتهاي خشکیده گیاهان چند ساله بوسیله سیالب و یا تنش 
ناگهاني در آنها، ابتدا درصد پوشش گونه هاي چند ساله خوشخوراك عرصه کم شده و درصد پوشش گیاهان یك ساله 
که اکثرا مهاجم و غیر خوشخوراك هستند در سطح عرصه افزایش مي یابد. ولي در سالهاي بعد با تداوم سیلگیري و 
بهبود سایر فاکتورهاي محیطي از جمله خصوصیات خاك )بافت و رطوبت( درصد پوشش گونه هاي خوشخوراك و 

در نتیجه تولید علوفه مرتع افزایش مي یابد.
 البته کیفیت سیالب نقش بسیار زیادي در بهبود خصوصیات کمي و کیفي پوشش گیاهي مرتع دارا مي باشد. تاثیر 
پخش سیالب بر افزایش زادآوري و شادابي پوشش گیاهي مرتعي ابتدا در گونه هاي یك ساله  و سپس در گونه هاي 
چند ساله به مرور زمان نمایان  مي گردد. در گونه هاي یکساله بعلت رویش جدید در هر سال تغییرات   زادآوري و 
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شادابي در اثر بارندگي و سیالب سریع تر و نمایان تر است. ولي این تغییرات در گونه هاي چند ساله همراه با تغییر 
سایر فاکتور هاي محیطي از جمله خاك دیرتر نمایان مي شود. در مناطقی که دوره سیلگیری با دوره رشد گیاهان 
مرتعی همراه است می توان تاثیر پخش سیالب بر افزایش کمی و کیفی پوشش گیاهی مرتعی را با چشم به وضوح 

دید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ایجاد پروژه های پخش سیالب بر روی مراتع و اراضی بایر مجاور رودخانه که با مشارکت مردم و حمایت اداره منابع 

طبیعی و ابخیزداری اجرا می شود، می تواند تولید علوفه را برای دامداران محلی تا چند برابر افزایش دهد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

استقرار گیاهان جدید در عرصه لخت پس از اولین سیل گیری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
عنوان: تغییرات کمي و کیفي پوشش گیاهي مرتعی در ایستگاه پخش سیالب آب باریك بم

یافته منتج از پروژه شماره:04-0500235000-82                        مدت اجراي پروژه: 5 سال و 10 ماه
مجری مسئول: سید شاهین آقامیرزاده                                           رتبه علمي: محقق 

Sh.aghamirzadeh@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اجرای سیستم گسترش سیالب در عرصه هاي آبخوان از جمله اقداماتي است که با توجه به شرایط اقلیمي حاکم 
بر بخش اعظم ایران گرینه اي مطلوب تشخیص داده شده است. این عملیات در مجموع بر اساس پیش بیني حصول 
به اهدافي اجرأ گردیده که با توجه به شرایط حاکم بر محل اجرأ سیستم امکان دستیابي به یك و یا تعدادي از آن 
اهداف، شرط الزم احداث آن بوده است. با توجه به صرف هزینه هاي بالنسبه فراوان در جهت احداث، نگهداري و 
توسعه و تجهیز این عرصه ها لزوم ارزیابي کارائي سیستم در جنبه هاي مختلف جهت حصول به هر یك از اهداف 
پیش بیني شده آن ضرورتي انکار ناپذیر است تا بر آن اساس بتوان با گروه بندي عرصه ها بر اساس نتیجة این ارزیابیها 
نسبت به امکان سنجي گسترش این عرصه-ها بر اساس حصول به هر یك از اهداف مترتب در شرایط مشابه عرصه هاي 

موجود که مورد ارزیابي قرار مي گیرند، اقدام نمود.
از جمله اهداف عالي پخش سیالب بر آبخوان پس از هدف اصلي که ذخیرۀ سیالبهاي ویرانگر در اراضي مستعد 
جهت بهره گیري در زمان مناسب بوده، مي توان به تأثیرگذاري سیالب پخش شده بر جنبه هایي از پوشش گیاهي 
طبیعي در این عرصه ها را برشمرد. لذا ارزیابي کارایي سیستم گسترش سیالب جهت حصول به این هدف در هر یك 
از عرصه ها با توجه به هزینة مصروفه ضرورتي است که بر اساس نتایج قابل حصول از این پروژه مي توان به طبقه بندي 
توان مندي عرصه ها با مد نظر قرار دادن این هدف بعنوان هدف اصلي )پس از هدف اولیه ذخیره سیالب در عرصه 

آبخوان( با دقت بیشتري اقدام نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه در عرصه پخش سیالب رسوبات ریز دانه فراونی جمع آوری می گردد،  پوشش گیاهی ایجاد شده 
روی این رسوبات می تواند از فرسایش بادی جلوگیری نموده. همچنین با کاهش سرعت جریان آب، باعث افزایش 
نفوذ پذیری آب در عرصه پخش سیالب خواهد شد. از سوی دیگر پوشش گیاهی به عنوان ارزش افزوده ناشی از 
عملیات پخش سیالب به عنوان  منبع غذایی برای حیوانات وحشی و دام های  اهلی روستاهای مجاور قابل استفاده 
است. با توجه به یافته های این تحقیق می توان از برداشت پوشش گیاهی در نواحی فاقد سیل گیری، عرصه پخش 
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سیالب جلوگیری و نقاطی از عرصه پخش سیالب که در آنها عملیات سیل گیری صورت گرفته را به عنوان مرتع، 
برای دام های اهلی و وحشی با توجه به نظر کارشناسان استفاده کرد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به خشکسالی های اخیر و کمبود منابع آب  و پوشش گیاهی در مناطق خشك نتایج بدست آمده از این 
بررسی نشان می دهد که در عرصه های پخش سیالب، مناطق سیل گرفته نسبت به مناطق فاقد سیل گیری دارای 
از  جلوگیری  افزایش  گرفته ضمن  مناطق سیل   در  تولیدگیاهی  افزایش  است.  تولید گیاهی  و  تاج پوشش  بیشترین 
فرسایش خاك، می تواند در صنعت گیاهان دارویی و همچنین در جیره  غذایی حیوانات وحشی و دام اهلی روستاهای 

نزدیك به پخش مورد استفاده قرار گیرد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمای از پالت اندازه گيری پوشش گياهی در عرصه پخش سيالب آب باريک بم
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مرکز ملی تحقیقات شوری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:مرکز ملی تحقیقات شوری
عنوان: کشت توام چند محصول زراعي با پسته در اراضي شور اردکان

یافته منتج از پروژه شماره: 101-81-32-124                            مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مهدی کریمی                                                   رتبه علمي: استادیارپژوهش 

Karimi_nsrc@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پایین بودن حاصلخیزی و نفوذپذیری خاك همراه با شوری و پایین بودن سطح درآمد یکی از مشکالت کشاورزی 
ایران در شرایط شوراست. نظر به اینکه تولید اقتصادی پسته بسیار دیر و عموما پس از 15 سال شروع می شود، یکی 
از راهکارهای بهبود حاصلخیزی فیزیکی و شیمیایی خاك ها و بهبود سطح معیشت کشاورزان کشت توام گیاهان با 
محصول پسته بویژه در سال های اولیه احداث باغ ها می باشد. لذا کشاورزان منطقه اردکان از گذشته های دور نسبت 
به کشت گیاه روناس در باغ های جوان پسته اقدام می نمودند. لذا تحقیق اخیر در راستای بررسی تاثیر کشت توام 

چند نوع گیاه )سسبانیا، چغندر و روناس( بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك طراحی و اجرا شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور افزایش سطح حاصلخیزی و افزایش نفوذپذیری خاك در شرایط شور )هدایت الکتریکی آب آبیاری 12 

دسی زیمنس بر متر( کشت گیاه روناس توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نفوذپذیری می  افزایش  و  بهبود سطح حاصلخیزی خاك، کاهش شوری  این دستورالعمل موجب  به کارگیری 
گردد. همچنین تولید این گیاه به شرط وجود متقاضی می تواند در بهبود معیشت کشاورزان عرصه های شور و ایجاد 

اشتغالزایی موثر باشد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 افزايش 20 برابری سرعت نفوذ آب به خاک با كشت گياه روناس در باغات پسته اردكان
 )به ريشه های عميق و ضخيم گياه روناس در باال سمت راست توجه شود(.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:مرکز ملی تحقیقات شوری
عنوان: معرفي راهکارهاي افزایش شاخص بهره وری آب در اراضی تحت کشت گندم در شرایط شور

یافته منتج از پروژه شماره: 081-84-253-2101                  مدت اجراي پروژه: 2 سال و 3 ماه
مجری مسئول: سید علی محمد چراغی                                 رتبه  علمي: استادیار پژوهش 

مجری: سید ابراهیم دهقانیان
samcheraghi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکي از مهمترین پیش نیازهاي توسعه بخش کشاورزي وجود ارتباط مناسب بین بخش هاي تحقیقاتي و ترویجي 
است. هرگونه بهبود در کیفیت و افزایش تولید محصوالت کشاورزي مستلزم وجود یافته هاي تحقیقاتي و انتقال آنها 
به سطح مزارع است. نظر به اینکه تحقیقات بسیاري در نقاط مختلف دنیا در خصوص چگونگي استفاده از آب شور 
براي تولید محصوالت کشاورزي انجام گرفته و نتایج این تحقیقات بصورت نشریات فني و دستورالعمل ها موجود مي 
باشد، لذا از ضروري ترین اقدامات براي افزایش تولید گندم در شرایط شور، بکارگیري و انتقال یافته هاي تحقیقاتي 
و تجربیات موجود مي باشد. در ایران نیز مطالعات گسترده ای در زمینه های مرتبط با شوری بویژه در زمینه معرفی 
ارقام گندم متحمل به شوری، تغذیه گندم در شرایط شور، آبشویی خاك های شور و غیره صورت گرفته است که 
می تواند در مدیریت استفاده از آب های شور در مزارع مورد استفاده قرار گیرد. هدف از ارائه این دستاورد، معرفي و 
انتقال یافته های تحقیقاتی بمنظور افزایش بهره وری آب در اراضی تحت کشت گندم در شرایط شور مي باشد. گیاه 
گندم از این لحاظ حائز اهمیت است که بعنوان یك محصول استراتژیك، نقش مهمي در تامین غذاي اصلي جامعه و 
خودکفایي را بر عهده دارد. بنابراین، ضروري است که راهکارهاي علمي و عملي افزایش بهره وري آب در مزارع گندم 

که داراي پشتوانه تحقیقاتي هستند، سریعتر به کشاورزان و بهره برداران امر منتقل گردند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
آبیاري، روش مناسب کاشت، رقم مناسب بذر و  ابعاد مناسب کرت هاي  دستورالعمل پیشنهادي شامل توصیه 
کودهاي مورد نیاز در شرایط شور مي باشد. این توصیه ها بر اساس شرایط واقعي حاکم بر مزرعه کشاورزان )اعم از 
بافت خاك، شیب زمین، دبي جریان، وضعیت اولیه عناصر و نیاز کودي خاك و...( ممکن است تا حدودي از همدیگر 
متفاوت باشد. لذا تهیه دستورالعلمل خاص براي هر مزرعه و بکارگیري آنها در عرصه، ابتدا نیازمند بررسي میداني و 
ارزیابي اولیه آن مزرعه و سپس ارائه توصیه هاي فني و ترویجي براي آن است. بعنوان مثال برای بهبود بهره وری آب 

در یك مزرعه گندم در شرایط شور، بکارگیری یافته های زیر توصیه شده:
آبیاری بصورت کرت هاي  آبیاری: در منطقه مورد بررسي، روش معمول  تغییر روش  با  بهینه سازي مصرف آب   )1
کوچك با ابعاد متوسط 10 در 10 متر بود )به اصطالح محلي روش قالیچه اي( که به صورت غالم در گردشی آبیاری 
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نواری  آبیاری  در  داده شد.  تغییر  نواری طراحی شده،  آبیاری  به  روش  این  آب،  مصرف  بهینه سازي  براي  می شد. 
پیشنهادي با توجه به بافت خاك، شیب زمین و دبی آب، نوارهایي با طول 125 و عرض 12 متر طراحي و اجرا گردید 
)شکل زیر(. براي سایر شرایط از نظر بافت، شیب و دبي مزرعه، ابعاد بهینه نوارهاي آبیاري به کمك روابط هیدرولیکي 

و یا جداول موجود، قابل محاسبه و توصیه توسط کارشناسان ذیربط مي باشد.
2( توصیه روش مناسب کاشت: روش معمول کاشت با سانتریفیوژ انجام می شد که به روش خطی کار تاکا تغییر یافت.
3( انتخاب رقم متحمل به شوری: رقم گندم مناسب با توجه به منطقه طرح )ارسنجان، فارس( رقم کویر انتخاب 
گردید. با توجه به این که تنش شوري باعث کاهش درصد سبز شدن بذر مي گردد، میزان بذر پیشنهادي 250 کیلو 
گرم در هکتار در نظر گرفته شده است. همچنین جهت بکارگیری بذر با قدرت جوانه زنی مناسب و درجه خلوص 
باال از بذر گواهی شده استفاده گردید. با توجه به حساس بودن گندم به شوري در مرحله سبز شدن و با توجه به در 

اختیار نداشتن آب با کیفیت مناسب، سعي گردید تا زمان خاك آب به بارندگي هاي پاییزه نزدیك تر باشد.
4( توصیه کودی بر اساس آزمون خاك: میزان کود مصرفي بر اساس آزمون خاك و متناسب با شرایط متعارف )غیر 

شور( مصرف گردید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از بکارگیری یافته های فوق در سطح 10 هکتار از اراضی کشاورز نشان داد که میزان عملکرد دانه 
گندم در مزرعه آزمایشی 4890 کیلوگرم در هکتار و میزان افزایش عملکرد نسبت به شاهد 10 درصد بود. میزان آب 
مصرفی در مزرعه آزمایشی معادل 4400 متر مکعب در هکتار اندازه گیری شد که در مقایسه با 6130 متر مکعب 
در هکتار برای مزرعه شاهد کاهش قابل توجه 28 درصدی را نشان می دهد. بر این اساس، شاخص بهره وري آب از 
0/73 کیلوگرم بر مترمکعب برای مزرعه شاهد به 1/1 کیلوگرم بر متر مکعب در مزرعه آزمایشی افزایش یافت. در 
سال دوم اجرای طرح در قطعه زمین دیگر میزان عملکرد مزرعه آزمایشی 4870 کیلوگرم در هکتار و نسبت به مزرعه 
شاهد 27 درصد افزایش نشان داد. حجم آب مصرفی در مزرعه آزمایشی 5380 متر مکعب در هکتار و نسبت به میزان 
5940 متر مکعب در هکتار برای مزرعه شاهد کاهش 10 درصدی نشان داد. بر این اساس، بهره وري آب در سال 
دوم از 0/6 در مزرعه شاهد  به 0/91 کیلوگرم بر متر مکعب در مزرعه آزمایشی افزایش یافت. نتایج مذکور حاکي از 
اثربخشي راهکارهاي پیشنهادي و ارتقاي شاخص بهره وري آب پس از بکارگیري آن ها در عرصه هاي گندم کاري در 

شرایط شور مي باشد.

 عکس /عکس هاي شاخص از یافته:

مقايسه آبياري كرتي قاليچه ای در مزرعه شاهد )راست( و آبياري نواری طراحي شده در مزرعه آزمايشي )چپ(
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موسسه تحقیقات خاک و آب
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: کاهش  شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما  با مصرف بهینه عناصر غذایی

یافته منتج از پروژه شماره: 81023-0000-00-150000- 100-0          مدت اجراي پروژه:  3 سال 
مجری مسئول: آرش صباح                                                               رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: جهانشاه صالح و اسداله کاویانی
sabbaharash@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خرما مهمترین نبات خانواده Palmaceae مي باشد و یکي از با ارزش ترین و قدیمي ترین نباتات در شرایط آب و 
هواي جنوب کشور مي باشد. عارضه پژمردگي و خشکیدگي  خوشه خرما در چند سال اخیر مهمترین معضل تولید 
کنندگان خرماي کشور بویژه در استانهاي کرمان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و برخي از نواحي استان فارس که 
مهمترین استانهاي تولید کننده خرما هستند بوده است. ارقام غالب  تجاري و بسیار مهم این مناطق نظیر مضافتي در 
استان کرمان، مرداسنگ در هرمزگان، کبکاب در بوشهر و خاصي، کبکاب و استعمران در خوزستان شدیدا توسط این 
عارضه خسارت دیده اند. در این عارضه میوه آب خود را از دست داده چروکیده و خشك و غیر قابل مصرف می گردد. 
بروز این عالیم همزمان با افزایش دما، کاهش رطوبت نسبي و وزش بادهاي گرم و خشك اتفاق مي اُفتد. با مدیریت 
های مختلف از جمله تغذیه بهینه عناصرغذایی شدت این عارضه کاهش می یابد و میزان آن به شرایط محیطی 
بستگی دارد. عارضه خشکیدگی خوشه خرما نه تنها موجب کاهش درآمد نخل داران گردیده همچنین اشتغال بیشتر 

اهالی مناطق خرماخیز که وابسته به نخل است، را به خطر می اندازد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
هر ساله بایستي تغذیه بهینه درخت خرما با کودهاي حاوی عناصر پرمصرف و کم مصرف بر اساس آزمون خاك به 
منظور افزایش عملکرد و توان درخت در مقابل شرایط نامساعد محیطي از جمله خشکیدگی خوشه خرما، در مناطق 

خرماخیز کشور انجام گیرد. توصیه کلی برای هردرخت بارده با سن ده ساله و بیشتر به قرار زیر است: 
2 کیلوگرم اوره یا 4/5 کیلوگرم سولفات آمونیوم که بایستي کود نیتروژن دار را در دو نوبت، نیمی از آن اواخر 
بهمن ماه یا اوایل اسفند ماه و نصف دیگر در اردیبهشت ماه  همراه  با آب آبیاری مصرف گردد. فسفات آمونیوم یا 
سوپر فسفات تریپل بطور متوسط 1 تا 1/3 کیلو گرم. حدود 1/5 تا 2 کیلوگرم سولفات پتاسیم،100 گرم  سکوسترین 
آهن، 300 گرم سولفات منگنز، 300 گرم سولفات روی و 250 گرم سولفات مس که بایستی در بهمن ماه به صورت 

چالکود استفاده شود.  
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 تغذیه بهینه و متعادل نخل با عناصر غذایی مورد نیاز عالوه بر افزایش عملکرد بصورت کمی و کیفی، کاهش 
درصد خشکیدگی خوشه خرما را به دنبال داشته و نهایتا باعث افزایش درآمد تولیدکننده می گردد. با بکارگیری این 
یافته تا 10 درصد خشکیدگی خوشه خرما کاهش می یابد با عنایت به اینکه کاهش هر درصد خشکیدگی خوشه 

خرما معادل حفظ میلیاردها تومان سرمایه ملی است.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 2- ميوه های خشكيده شده در اثر بروز عارضه      شكل 1- نوار قهوه اي رنگ تشكيل شده دردم 
                    خوشه هنگام بروز عارضه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: زمان مناسب مصرف نیتروژن در کشت سورگوم علوفه ای در خراسان جنوبی 

یافته منتج از پروژه شماره:   2-109-150000-00-0000-82061           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: بصیر عطاردی                                                             رتبه علمي: مربی پژوهش

gmail.com@Basir.atarodi :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
است.  گرفته  قرار  منطقه خراسان جنوبی  توجه کشاورزان  مورد  علوفه ای  اخیر کشت سورگوم  سالیان  در طی 
عملکرد مناسب این محصول در طی دو یا سه چین باعث شده این محصول از نظر اقتصادی منبع خوبی برای تغذیه 
دام ها محسوب شود. یافتن روش هایی برای افزایش تولید سورگوم علوفه ای یکی از موضوعاتی مورد توجه کشاورزان 
بوده است. یکی از مشکالت پیش رو در افزایش عملکرد این محصول، عدم اطالع از نحوه و میزان کوددهی، بخصوص 
با اینکه کود زیادی هم مصرف کرده ولی از میزان تولید  کود اوره )سفید( می باشد. در بسیاری از موارد، کشاورز 
رضایت نداشته و یا اینکه تنها در طی یك چین عملکرد رضایت بخش بوده است. از اینرو اطالع از میزان و چگونگی 

مصرف این کود می تواند ضمن افزایش تولید در طی دو یا سه چین از صرف هزینه های اضافی نیز جلوگیری کند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 برای اینکه کود اوره به میزان کافی به خاك داده شود،

 اطالع از برخی خصوصیات خاك مزرعه از جمله میزان ماده آلی آن ضرورت دارد. بهتر است خاك مزرعه آزمایش 
شود؛ اما اگر آزمایش خاك به هر دلیلی مقدور نیست در یك توصیه کلی و با توجه به خصوصیات اکثر خاکهای 
منطقه می توان گفت که حدوداً مقدار 120 کیلوگرم کود اوره برای هر هکتار قبل از کشت، 120 کیلوگرم بالفاصله 
بعد از چین اول و 120 کیلوگرم در مرحله 8 برگی شدن بعد از چین اول مصرف شود. اگر کود دامی در سالهای 
قبل به خاك مزرعه اضافه شده، می توان مقدار مصرف اوره را کمتر در نظر گرفت، مثال به جای 120 کیلوگرم در هر 
مرحله که در باال اشاره شد می توان 80 تا 100 کیلوگرم در هر مرحله استفاده کرد. اما از مصرف تمامی کود بصورت 

یکجا جلوگیری شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مصرف کود اوره برای سورگوم در طی سه مرحله باعث خواهد شد نیاز این گیاه در طی هر سه چین برآورده شود 
درصورتیکه اگر تمامی کود در یك مرحله به خاك داده شود در طی آبیاری  های اولیه مقدار زیادی از آن از خاك 
شسته و خارج می شود. با مصرف سه مرحله ای کود اوره در مقایسه با مصرف تمامی کود در یك مرحله، عملکردحدوداً 
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15 درصد افزایش می یابد. ضمناً مصرف چند مرحله ای کود اوره باعث می شود علوفه تولیدی از نظر پروتئین غنی تر 
باشد که در رشد دام ها تاثیر بهتری دارد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مصرف كود سفيد )اوره( در چند مرحله
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: توصیه مقدار مناسب کود پتاسیم و آب آبیاری برای گیاه سورگوم علوفه ای در خراسان جنوبی

یافته منتج از پروژه شماره: 3-109-121500-00-0000-7967              مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: بصیر عطاردی                                                           رتبه علمي: مربی پژوهش

gmail.com@Basir.atarodi :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سورگوم علوفه ای به دلیل دارا بودن دو یا سه چین مختلف و تولید علوفه مناسب برای تغذیه دام ها، مورد توجه 
کشاورزان قرار گرفته است. گسترش دامداری های صنعتی و اهمیت سورگوم در تعلیف دام ها باعث افزایش سطح زیر 
کشت این محصول در منطقه خراسان شده است. در طی چند سال گذشته، به دلیل کمبود آب، عملکرد سورگوم 
علوفه ای کاهش یافته است ولی کشاوزان همچنان انتظار دارند طی سه چین، میزان تولید آنها باال باشد. به عالوه، 

کاهش کیفیت سورگوم علوفه ای نیز از جمله مشکالت پیش رو در تولید این محصول است.
با توجه به این مشکالت، یافتن روشهائی برای جلوگیری از کاهش میزان تولید در شرایط کم آبی، ضروری است. 

این روش ها در نهایت می توانند منجر به افزایش درآمد کشاورزان گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بهتر است قبل از کوددهی، خاك مزرعه آزمایش شود و بر اساس نتیجه آزمایش، کودهای مورد نیاز استفاده شود. 
اما اگر به هر دلیلی مانند نبود آزمایشگاه، آزمایش خاك مقدور نیست توصیه می شود در زمان آماده سازی زمین برای 
کشت سورگوم علوفه ای، عالوه بر کودهای سفید )اوره( و سیاه )فسفات(، حدود 150 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم 
در هر هکتار مصرف شود. اگر بافت خاك مزرعه، سبك و شنی است بهتر است مقدار بیشتری مثاًل 200 کیلوگرم در 
هکتار استفاده شود. اگر با مشکل کمبود آب روبرو نیستید، برای داشتن بیشترین تولید در طی سه چین، در مجموع 
حدوداً یازده هزار متر مکعب آب برای هر هکتار سورگوم علوفه ای نیاز دارید. در صورت کمبود آب، می توانید حدود 
هفت هزار متر مکعب آب برای هر هکتار به همراه تقریباً 200 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم در هر هکتار مصرف 

کنید تا تولید مناسبی داشته باشید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رعایت این دستورالعمل باعث افزایش 15 تا 20 درصدی عملکرد سورگوم علوفه ای خواهد گردید. ضمناً کیفیت علوفه 

تولیدی نیز بهبود خواهد یافت بطوری که برای تغذیه و رشد دام ها مفیدتر خواهد بود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: تاثیر مثبت مصرف کود پتاسیم بر مقاومت به خشکي گندم چمران و کیفیت دانه گندم حاصل 

یافته منتج از پروژه شماره: 3-113-121500-00-0000-78026              مدت اجراي پروژه:  3 سال 
مجری مسئول: محمود رضا رمضانپور                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش 

 mrramezanpour@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به این که بحران آب و وقوع پدیدۀ خشکي در بسیاري از سالها یکي از عوامل مهم محدود کننده تولید 
محصوالت زراعي در مناطق کم آب جنوب کشور به شمار مي رود، ارائه راهکارهاي مناسب به زراعي در مقابله با 
خشکي حائز اهمیت مي باشد. پژوهش مزرعه اي حاضر به منظور بررسي تأثیر مصرف کود پتاسیم در مقاومت به 
خشکي گندم چمران در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي به صورت کرتهاي خرد شده در سه تکرار در سال هاي 
زراعي 78-1377، 79-1378 و 80-1379 در معاونت مرکز تحقیقات کشاورزي فارس- داراب اجراء گردید. فاکتور 
اصلي شامل چهار سطح آبیاري:1- آبیاري بر اساس 50درصد آب قابل استفاده )به عنوان تیمار بدون تنش خشکي یا 
 T2 3-40%  کاهش آب مصرفي نسبت تیمار شاهد ،T1 2-20% کاهش آب مصرفي نسبت به تیمار شاهد ،)T0شاهد
و 4-60%  کاهش آب مصرفي نسبت به تیمار شاهد T3 بود. دوره ایجاد تنش خشکي از اول فروردین ماه تا مرحله 
رسیدگي فیریولوژیکي در نظر گرفته شد که بر اساس داده هاي هوا شناسي ده ساله منطقه، منطبق با دوره خشکي 
در داراب است. فاکتور فرعي شامل سه سطح مصرف  کود به صورت صفر )شاهد کودي(، 100 و 200 کیلوگرم کود 

سولفات پتاسم در هکتار بود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اهمیت تغذیه گیاه در مراحل رشد فنولوژیکی متفاوت و هم چنین اثرات مفید آبیاری و اثر متقابل 
مصرف پتاسیم و کاهش مصرف آب که در سه سال انجام این آزمایش بدست آمد، الزم است تا پتاسیم و مصرف 
سرك و پایه آن جدی باشد بخصوص به میزان 200 کیلو گرم در هکتار که این امر باعث کاهش میزان آب مصرفی 

در گندم تا 25% نیاز آبی می گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این آزمایش نشان داد که کمبود آب مورد نیاز گیاه باعث کاهش قابل مالحظه عملکرد دانه و اجزای عملکرد 
دانه گندم می گردد. عالوه براین نتایج آزمایش حاضر نشان داد که مصرف کود سولفات پتاسیم باعث افزایش عملکرد 
دانه و اجزای عملکرد دانه گندم شد. به خصوص مصرف 200 کیلو گرم کود پتاسیم بیشترین تاثیر بر عملکرد دانه 
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داشت. 
 در مجموع نتیجه گیري مي شود که مصرف 200 کیلوگرم کود پتاس در هکتار موجب افزایش میزان مقاومت 
به خشکي و عملکرد دانه گندم چمران در طیف وسیعي از محیط هاي تنش و عمال تأثیر منفي کمبود رطوبت را 
تعدیل مي نماید. نهایتا" اینکه مصرف پتاسیم در محیط هایي که با سطوح مختلفي از تنش خشکي )40 الي 60 
درصد کمبود نیاز آبي( مواجه هستند مي تواند به عنوان یك راهکار عملي به زراعي جهت مقابله با خشکي و بهبود 

عملکرد دانه مد نظر قرار گیرد. 



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

227

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: محلولپاشی عناصر کم مصرف آهن و روی برای افزایش عملکرد و کیفیت ارقام  پیاز  قرمز ری و سفید قم

یافته منتج از پروژه شماره: 3-100-121500-00-0000-82109         مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول:  سعید  سماوات                                                            رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: احمد بای بوردی، رحیمه نوری مقدم،کاظم خیری 
  agsama2000@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
جهت دستیابی به پتانسیل تولید مطلوب و حفظ کیفیت ارقام جدید پیاز رقم سفید قم و قرمز ری، نیاز به تعیین 
مقدار کود مناسب آن ضروری می باشد. با توجه به اینکه عناصر کم مصرف نقش مهمی در تولید کمی و کیفی 
محصول پیاز دارند، لذا دانستن بهترین تیمار کودی به دلیل جلوگیری از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی از اهمیت 
زیادی برخوردار می باشد. مصرف بی رویه و نامتعادل کودهای شیمیایی بخصوص کودهای فسفری سبب شده است 
که توازن عناصر غذایی بویژه عناصر کم مصرف در خاك بهم بخورد و جذب آنها را دچار مشکل نماید. در خاکهای 
آهکی به دلیل باال بودن پی اچ خاك جذب عناصر کم مصرف از طریق خاك به خوبی انجام نمی شود. لذا کاربرد 

برگی یا محلولپاشی عناصر کم مصرف از راههای موثر در برطرف کردن نیاز غذایی گیاهان می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
آذربایجان شرقی

خسروشهر: با محلولپاشی سولفات آهن با غلظت 10 در هزار در مرحله 5-3 برگی، عملکرد غده پیاز را  به میزان 
3900 کیلو گرم در هکتار نسبت به شاهد افزایش داد.  همچنین تجمع نیترات در پیاز به میزان 60 درصد کاهش و 

ویتامین C، به میزان 7 درصد افزایش نسبت به شاهد )بدون مصرف آهن( را نشان داد.
بناب: با محلولپاشی سولفات آهن با غلظت 10 در هزار در مرحله 5-3 برگی، عملکرد غده پیاز را  به میزان 3100 
کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد افزایش داد. تجمع نیترات در پیاز به میزان 64 درصد کاهش و ویتامین C، به 

میزان 11 درصد افزایش نسبت به شاهد )بدون مصرف آهن( را نشان داد.
در هر دو منطقه بیشترین میزان عملکرد غده پیاز با محلولپاشی  سولفات آهن و روی به ترتیب با غلظت 10 و 
4 در هزار بدست آمد و کمترین درصد سوخ از بین رفته در انبار با محلولپاشی سولفات آهن و روی با غلظتهای 10 

و 2 در هزار حاصل شد. رقم قرمز ری عملکرد بیشتری نسبت به سفید قم داشت.
کرج:

در منطقه کرج عملکرد پیاز رقم سفید  حدود 16 درصد بیشتر از رقم قرمز بود. میزان افزایش عملکرد رقم سفید 
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در تیمار مصرف سولفات آهن و روی به ترتیب در غلظت های 5 و 2 در هزار بود که  نسبت به شاهد 600 کیلو گرم 
در هکتار ارتقا یافت.

در رقم قرمز محلولپاشی عناصر کم مصرف آهن و روی سبب افزایش میزات نیترات در غده پیاز شد ولی در رقم 
سفید در تیمار محلولپاشی آهن و روی در غلظت های 10 و 4 در هزار تجمع نیترات به میزان 56 درصد نسبت به 

شاهد کاهش نشان داد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به قلیایی بودن اکثر خاکهای زراعی جذب عناصر آهن و روی از طریق خاك با مشکل مواحه بوده و نیاز 
گیاه را برطرف نمی کند، لذا با استفاده از روش محلولپاشی دسترسی گیاه به عناصر کم مصرف افزایش یافته در 

نتیجه با مصرف این عناصر می توان سبب بهبود خصوصیات کمی و کیفی در پیاز شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنـوان: کاربـرد منابـع مختلف مـاده آلي و زیرشـکني راهکاري مناسـب بـراي اصـالح خاك هایي با بافت سـنگین، 

متراکم و یا شـور و سـدیمي
یافته منتج از پروژه شماره: 79052-0000-00-151900-113-3                 مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: علی داد کرمی                                                               رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجري: هدایت اله رحیمي
ad.karami@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بالغ بر 60000 هکتار از اراضي زیر سد درودزن فارس، به دلیل بافت سنگین، نفوذپذیري کم و تراکم زیاد خاك 
زهکشي مناسبي نداشت و عملکرد محصوالت مختلف رضایت بخش نبود. تراکم زیاد خاك در اراضي وسیعي از استان 
باعث کندي حرکت آب در خاك شده و همین مسئله بهره وري اراضي را کاهش داده و در موارد زیادي در طول زمان 
باعث شور شدن خاك ها مي شود. استفاده از منابع ماده آلي مانند: بقایاي ذرت، پوستة شلتوك و تفالة ریشة محك 

همراه با زیرشکن زدن، در اصالح چنین خاك هایي بسیار موثر است.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
منابع ماده آلي مانند: بقایاي ذرت، تفالة ریشة محك و پوستة شلتوك یا هر منبع ماده آلي که شوري باال نداشته 
باشد به میزان 40 تن در هکتار استفاده شود. براي این که ماده آلي در پرفیل خاك پخش شود و الیة سخت و 
متراکم خاك شکسته شود، بهتر است تا عمق 50-45 سانتي متر خاك زیرشکن زده شود. گیاه شتوي سازگار به 
منطقه کشت شود تا با مصرف کمتر آب ضمن شستشو و اصالح خاك استقرار گیاه انجام و با بهره برداري از زمین 

محصول نیز تولید شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ماده آلي عالوه بر پوك کردن خاك، خاکدانه سازي و بهبود شرایط فیزیکي خاك، فعال سازي موجودات خاك 
حرکت آب در خاك را بهبود مي بخشد. زیرشکن نیز با شکستن الیة متراکم خاك و حتي قرار دادن ماده آلي ریز در 
عمق از جمله پوستة شلتوك، ضمن افزایش حرکت آب در خاك همراه با ماده آلي در اصالح خاك موثر است. افزایش 
مادۀ آلي به طور متوسط عملکرد دانة گندم را 14/4 درصد و آهن قابل استفادۀ خاك را 13/7 درصد افزایش و نفوذ 
پایه را از 2 به 17/1 سانتی متر در ساعت افزایش و تقریباً 8 برابر کرد. منابع مختلف ماده آلی تاثیرات بسیار مثبتی 
بر ویژگی های خاك داشتند و در این بین بقایای ذرت به عنوان بهترین تیمار شوری خاك را 45 درصد کاهش داد. 
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اقتصادي ترین تیمار استفاده از بقایاي ذرت و بعد از آن به ترتیب تفاله ریشة محك و پوسته شلتوك بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: زمان و مقدار آب آبیاری مناسب برای بهبود کارآیی مصرف آب و عملکرد گندم )رقم تجن( در استان گلستان
یافته منتج از پروژه شماره: 2-117-150000-00-0000-78068          مدت اجراي پروژه:   2 سال

مجری مسئول: حاجی محمد آذری                                                                       
مجری:  مریم غزائیان                                  

ghazaeean@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نیز وضعیتهاي  از نظر آب و هوائي  و  بوده  تنوع خاك زراعي  استان گلستان داراي  مناطق زیرکشت غالت در 
متفاوتي دارد که با این شرایط جزء اقلیم مدیترانه اي محسوب مي شود و فصل تابستان آن نسبتاً گرم و خشك است. 
گرچه در این منطقه محصوالت زیادي با بارندگي طبیعي رشد مي کند ولي در بهار و تابستان غالباً آب باران کافي 
نبوده و بخوبي توزیع نمي شود، بطوریکه در اکثر نقاط این منطقه مقدار رطوبت طبیعي خاك که از آب باران یا منابع 
زیرزمیني تامین مي گردد، جوابگوي نیاز آبي گیاهان زراعي نمي باشد. لذا این کمبود بایستي از طریق آبیاري جبران 
گردد. با توجه به تغییرات شرایط آب و هوایي منطقه، مقدار نیاز آبي زراعت گندم که از طریق آبیاري باید تامین شود 
از جنوب به شمال تغییر می کند و تعداد دفعات آبیاري در مناطق شمالي و دشت بیشتر از مناطق جنوبي و کوهپایه 
است. نظر به اهمیت محصول گندم و کمبود آب، متولیان مسائل آب و آبیاری کشور برنامه ریزی کرده اند برای حفظ 
منابع آبی، آب را به صورت حجمی به کشاورزان تحویل دهند که بر این اساس مطالعه دقیق تر زمانهای آبیاری و 

تعیین الگو ی مناسب مصرف آب در محصوالت کشاورزی بسیار مهم و قابل توجه خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در زمان کاشت و پس از سبز شدن گندم به ویژه در مراحل اولیه رشد، پنجه زني و شروع ساقه دهي، رطوبت خاك 
که از طریق بارانهاي فصلي تامین می شود، مناسب و به اندازه کافي بوده است. ولي بیشتر اوقات از اواخر اسفند ماه 
تا هنگام رسیدن دانه گندم، باران به میزان کافي نبوده و گاهي اوقات با افزایش ناگهاني درجه حرارت هوا و خشکي 
شدید فصلي نیز شوك فیزیولو ژیکي به گیاه وارد مي شود که سبب افت شدید عملکرد خواهد شد. همچنین خاك در 
اواخر فصل رشد رویشي گندم با توجه به ایجاد شرایط نامناسب آب و هوایي بیان شده، تمامي رطوبت ذخیره شده 
خود را به ویژه در محدوده ریشه، از دست داده و به همین دلیل آبیاري در مراحل ساقاب، خوشاب و داناب بخوبي 
موثر خواهد بود. با توجه به نتایج تحقیقاتی بدست آمده به منظور ارائه روش مناسب آبیاری گندم رقم تجن در استان 

گلستان، انجام آبیاری در مرحله خوشه + شیری شدن دانه با 100 درصد آب مورد نیاز گیاه مناسب خواهد بود
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.نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج بدست آمده مشخص مي شود که آبیاري در 3 مرحله ساقه، خوشه و شیري شدن و با مصرف 
100 درصد آب مورد نیاز گیاه، بیشترین مقدار عملکرد کل و عملکرد دانه حاصل می شود که در صورت داشتن آب 
مورد نیاز اگر آبیاری در این 3 مرحله به طور کامل انجام شود در مقایسه با آبیاری در 2 مرحله خوشه + شیری و یا 
ساقه + شیری  به ترتیب 5 و20 درصد افزایش عملکرد بدست خواهد آمد. بنابراین در صورتی که آب مورد نیاز به 
اندازه کافی وجود نداشته باشد، تقسیم کردن و دادن آب به محصول در مرحله خوشه و شیری شدن موثرتر خواهد 
بود. با کاهش 50 درصد آب مصرفی عملکرد کاهش می یابد. اما چون کارآیی مصرف آب تا حدودی بهتر می شود 

می توان با افزایش سطح زیر کشت، کاهش عملکرد را از لحاظ اقتصادی جبران نمود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: مدیریت مصرف کودهای حاوی نیتروژن در مقابله با عارضه خشکیدگی خوشه خرما 

یافته منتج از پروژه شماره: 83014-0000-06-180000-040-2            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید علی غفاری نژاد                                                  رتبه علمي: استادیارپژوهش 

 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 خارك به رطب به وقوع می پیوندد. نحوه بروز عالیم  روي خوشه ها به این شکل است که ابتدا 
میوه هاي خوشه چه هاي بیروني از نوك شروع به پژمرده شدن مي کنند و سپس میوه هایي که در مرکز خوشه قرار 
دارند پژمرده مي شوند. مصرف بهینه و به موقع کود نیتروژن از منبع مناسب می تواند در کاهش عارضه خشکیدگي 
موثر باشد و مصرف نا به جاي آن باعث کاهش کیفیت میوه و تغییر غلظت سایر عناصر غذایي در گیاه و رقیق نمودن 
شیره یاخته اي و در نتیجه آسیب پذیر نمودن گیاه در برابر تنش هاي محیطي مي شود. همچنین با توجه به نقش 
نیتروژن در افزایش رشد ریشه استفاده از نیتروژن مي تواند باعث افزایش جذب سایر عناصر غذایي شود. افزون بر 

این منابع مختلف کود نیتروژن تاثیرهاي مختلفي در فیزیولوژي گیاه دارند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای رسیدن به حداکثر عملکرد خرمای مضافتی از میان انواع کودهای حاوی نیتروژن شامل اوره، نیترات آمونیوم 
عارضه  کود شدت  این  زیرا  شود.  می  داده  ترجیح  کودی  منابع  دیگر  بر  آمونیوم  نیترات  کود  آمونیوم،  سولفات  و 
خشکیدگی خوشه خرما را در مقایسه با سایر منابع کودی کاهش می دهد. مقدار مناسب این کود جهت رسیدن به 
حداکثر عملکرد و حداقل شدت عارضه 2600 گرم به ازا هر درخت بارده بالغ است. نحوه مصرف به این شکل است 
که نیمی از میزان کود نیتروژن مذکور در نیمه دوم بهمن ماه همراه با سایر کودها به صورت نواری در سایه انداز 
درخت مصرف می شود. بقیه کود در نیمه دوم فروردین به روش مذکور استفاده می شود. نکته قابل توجه این است 

که این کوددهی باید چند سال ادامه یابد تا نتایج آن مشهود شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با استفاده از نتایج حاصل از این یافته درصد عارضه خشکیدگی خوشه خرما به میزان حدود 12 درصد کاهش و 

میزان عملکرد خرمای مضافتی به میزان 20 درصد در مقایسه با عرف باغدار افزایش می یابد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنـوان: امـکان کاهـش سـال آوري نارنگـي انشـو بـا اسـتفاده از تغذیـه متعـادل، محلول پاشـي اوره، هیدرات هـاي 

کربـن و مـواد تنـك کننده 
یافته منتج از پروژه شماره: 3-120-251500-00-0000-80012          مدت اجراي پروژه: 5 سال

مجری مسئول: علی اسدی کنگرشاهی                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش 
مجري: نگین اخالقی امیری 

kangarshahi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکي از مشکالت اصلی باغداران در مورد بیشتر ارقام مرکبات، تناوب باردهی است. یك درخت سال آور، درختي 
با عملکرد  زیاد دریك سال همراه  عملکرد  معموالً  نمي کند.  تولید  متوالي محصول منظمي  در سال هاي  است که 
بسیارکم در سال بعد است. در سال پرمحصول، درخت داراي تعداد زیادي میوه کوچك است و این میوه ها به علت 
فقدان بازارپسندي مناسب، از سود اقتصادي کافي برخوردار نیستند. ازطرف دیگر درسال کم محصول، تعداد میوه 
تشکیل شده بسیار اندك است. بنابراین به دلیل کاهش عملکرد، سال هاي کم محصول هم براي باغدار صرفه اقتصادي 
الزم را ندارد. تحقیقات متعدد نشان داده اند که درسال پرمحصول وجود تعداد زیادي میوه روي درخت که اعضاء 
مصرف کننده )سینك( مي باشند، سبب مصرف قسمت اعظم کربوهیدرات ها در اندام هاي هوایي شده و درنتیجه 
انتقال مواد غذایي و کربوهیدرات ها به ریشه کاهش مي یابد. دراین حال ریشه دچار گرسنگي شدید شده و توان ریشه 
براي جذب عناصر غذایي کاهش مي یابد. کمبود عناصرغذایي موجب اختالل در توازن هورموني مي شود و مجموع این 
عوامل سبب جلوگیري از تشکیل جوانه گل درسال کم محصول مي گردد. در سال کم محصول درخت مجدداً  توانایي 
خود را براي سال آینده افزایش مي دهد. روش هایي که بتوانند رقابت را درسال پرمحصول کاهش و اندازه میوه را در 
این سال افزایش دهند و در مقابل سبب افزایش تشکیل جوانه گل در سال کم محصول گردند، موجب تعدیل چرخه  

تناوب باردهی و افزایش سود اقتصادي باغداران مي گردند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
خالصه راهکارهای عملی برای کاهش تناوب باردهی درختان نارنگی انشو:

 مدیریت مناسب تغذیه متناسب با فنولوژی رشد زایشی و رویشی درختان )مصرف متعادل کودهای شیمیایی 
براساس نتایج تجزیه خاك، تجزیه برگ و میانگین عملکرد برای باغ هایی که نتایج تجزیه خاك و برگ دارند )کتاب 
تغذیه پیشرفته و کاربردی مرکبات جلد اول و دوم( اما برای باغ های بدون نتایج تجزیه خاك و برگ مصرف 100 
کیلوگرم نیتروژن خالص )سولفات آمونیم یا اوره( برای باغ های بارده با متوسط عملکرد 20 تن و کمتر در هکتار، اما 
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برای باغ های با عملکرد بیشتر از 20 تن در هکتار، با ازای هر تن افزایش عملکرد بیشتر از 20 تن در هکتار حدود یك 
و نیم کیلوگرم نیتروژن خالص به آن افزوده شود که 45 تا 50 درصد در فاز اول رشد میوه، 20 درصد در طی ریزش 
فیزیولوژی، 20 تا 25 درصد در اوایل فاز دوم رشد میوه، 10 تا 15 درصد آن پس از برداشت مصرف شود. اما در مورد 
پتاسیم حدود 50 کیلوگرم پتاسیم )K2O( از منبع سولفات پتاسیم برای باغ های بارده با متوسط عملکرد 20 تن و 
کمتر در هکتار، اما برای باغ های با عملکرد بیشتر از 20 تن در هکتار، با ازای هر تن افزایش عملکرد بیشتر از 20 تن 
در هکتار حدود دو کیلوگرم پتاسیم )K2O( به آن افزوده شود که 20 درصد در فاز اول رشد میوه، 20 درصد در طی 
ریزش فیزیولوژی، 50 درصد در اوایل فاز دوم رشد میوه، 10 درصد آن پس از برداشت  مصرف شود. در مورد فسفر 
با ازای هر تن عملکرد میوه باغ در هکتار حدود یك و نیم تا دو کیلوگرم فسفر )P2O5( از منبع کودهای فسفری 
محلول مانند اسیدفسفزیك مصرف شود که 45 درصد در فاز اول رشد میوه، 20 درصد در طی ریزش فیزیولوژی، 35 

درصد در اوایل فاز دوم رشد میوه مصرف شود.
 تغذیه پس از برداشت یا مصرف پاییزی کودهای شیمیایی )محلول پاشی نیتروژن )اوره با غلظت 3 تا 4 در 
هزار(، پتاسیم )نیترات پتاسیم با غلظت 4 تا 5 در هزار( و روی )سولفات روی با غلظت نیم تا یك در هزار( و مصرف 

خاکی نیتروژن و پتاسیم متناسب با رقم(.
 محلول پاشي تنك کننده های شیمیایی قبل از پایان ریزش فیزیولوژیك در سال پرمحصول )نفتالین استیك 

اسید با غلظت 300 میلي گرم در لیتر و 2و4- دي کلرو فنوکسي استیك اسید با غلظت 50 میلي گرم در لیتر(.
 محلول پاشي هیدرات هاي کربن )ساکارز با فرمول شیمیایي C12H22O11( دو هفته قبل از برداشت و دو 
هفته بعد از برداشت با غلظت یك درصد یا مصرف اسیدهای آمینه تجاری با غظت یك تا دو در هزار قبل و پس از 

برداشت. 
 محلول پاشی زمستانه اوره با غلظت ده در هزار قبل از تمایز جوانه های گل.

 هرس سبك در بهار سال آور، جهت تحریك رشد رویشی و افزایش چوب های میوه ده.
 هرس شدید زمستانه درختان پس از رفع تنش سرما در پایان سال نیاور و هرس سبك زمستانه در پایان 

سال آور.
 محلول پاشی کودهای پتاسیم  )نیترات پتاسیم با غلظت 4 تا 6 در هزار یا مونوپتاسیم فسفات با غلظت 5 تا 
7 در هزار( و منیزیم )نیترات منیزیم یا کالت منیزیم با غلظت 3 تا 4 در هزار( در اواخر فاز دوم رشد میوه )قبل از 

بلوغ فیزیولوژی میوه(
 اجتناب از تنش مانداب و غرقاب با زهکشی مناسب کف باغ.     

درخت مصرف می شود. بقیه کود در نیمه دوم فروردین به روش مذکور استفاده می شود. نکته قابل توجه این 
است که این کوددهی باید چند سال ادامه یابد تا نتایج آن مشهود شود. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مقايسه نمونه های شاهد با نمونه هايی با تغذيه متعادل
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: مناسب ترین مقدار و نوع کود پتاسیم در کشت پنبه در شرایط شور و غیرشور در استان خراسان رضوی

یافته منتج از پروژه شماره: 3-109-152400-00-0000-81085      مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: سید مجتبی نوری حسینی                                          رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: حسین جمیلي و نجم الدین منصوریان
nourihosseini@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پنبه با 31/8 درصد مقام دوم سطح زیرکشت محصوالت صنعتي را دارا مي باشد. پنبه به پتاسیم نیاز فراواني دارد. 
وجود مقادیر کافي پتاسیم براي حفظ حیات گیاه بویژه در شرایط شور ضروري است. مهمترین نقش پتاسیم در گیاه، 
فعال کردن آنزیم هاي گیاهي است. پنبه نسبت به سایر گیاهان به کمبود پتاسیم حساسیت بیشتری دارد. به دلیل 
غیرمتحرك بودن پتاسیم و تراکم کم ریشه در پنبه،حتی در خاکهایی با میزان قابل توجه پتاسیم، پنبه به پتاسیم 
واکنش نشان مي دهد. بنابراین استفاده از میزان و منبع مناسب کودهاي حاوي پتاسیم در کشت پنبه در خاکهای 

شور و غیرشور در استان خراسان رضوی از اهمیت خاصی برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
شور  در خاك  و  هکتار  در  پتاسیم  سولفات  کیلوگرم  کاشمر( 200  پنبه  تحقیقات  )ایستگاه  غیرشور  در خاك 

)روستاي سعد الدین( 300 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار در ابتداي کشت و مخلوط با خاك توصیه مي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از نتایج این یافته تحقیقاتي نشان داد که  در خاك غیرشور کاربرد کود سولفات پتاسیم، عملکرد وش 
تولیدي را به میزان  4200 کیلوگرم در هکتار افزایش داد که نسبت به تیمار شاهد )3280 کیلوگرم در هکتار( 28 
درصد افزایش داشت. همچنین در خاك شور کاربرد کود سولفات پتاسیم، عملکرد وش تولیدي را به میزان  3800 

کیلوگرم در هکتار افزایش داد که نسبت به تیمار شاهد )3040 کیلوگرم در هکتار( 25 درصد مي باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: دور آبیاري و میزان کود  نیتروژنه برای گیاه کلزا )رقم پاییزه( در شهرستان بروجرد

یافته منتج از پروژه شماره:  82010-0000- 00- 150000-119-2       مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: مختار داشادی                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

 Mokhtar336@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گیاه روغنی کلزا .Brassica napus L  از نظر تولید روغن اهمیت بسیار باالیی دارد به طوریکه در کشورهایی نظیر 
پاکستان و هندوستان سهم عمده ای از اراضی کشاورزی به کشت گیاه اختصاص یافته است. در سالهاي اخیر عدم 
توجه به لزوم تعادل بین تولید و مصرف روغن نباتي، باعث خروج ارز و سرمایة ملي از کشور شده است.  با توجه به 
اینکه کشور ایران جزء مناطق خشك و نیمه خشك می باشد، لذا محدودیت آب از جمله عوامل باز دارنده تولید این 
محصول مي باشد از سوي دیگر مصرف بي رویه کودهاي شیمیایي نیتروژنه عالوه بر تحمیل هزینه سنگین اقتصادي 
باعث افزایش مشکالت زیست محیطي مي شود، بنابراین باالبردن راندمان آبیاري وافزایش کارآیي مصرف توأم آب  و 

کود در این محصول ضروري است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج بدست آمده، انجام آبیاري در فروردین ماه در صورت عدم بارندگی موثر و بسته به دمای هوا و 
بافت خاك، با دور 10 تا  12 روز و بعد از آن  آبیاری با دور 8 تا 10  روز انجام شود. همچنین مصرف کود نیتروژنه 
به میزان 300 تا 350 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره و بصورت تقسیطی )1/3 شروع کاشت، 1/3 مرحلة ساقه دهی 

و1/3 مرحلة گلدهي( توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
انتظار می رود رعایت توصیه پیشنهادی توسط کشاورزان، باعث صرفه جویي 30-20 درصدي در مصرف آب و 
افزایش کارآیی مصرف آب تا حدود 15/7 درصد شود. همچنین باعث  کاهش 30 درصدي  در مصرف کود نیتروژنه 
در مزارع کلزا پاییزه و نتیجتا کاهش هزینه گردد که این امر مي تواند گام موثري در جهت استفادۀ بهینه از نهاده هاي 

کشاورزي و نهایتا  نیل به کشاورزي پایدار باشد 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان:مقادیر مورد نیاز کودهای شیمیایی نخلستان های استان بوشهر

یافته منتج از پروژه شماره: 83027 – 00 – 00 – 06 – 000018 – 038 – 5   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:مختار زلفی باوریانی                                                                    رتبه علمي: مربی پژوهش 

molfi2001@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان بوشهر یکي از مهمترین قطب هاي تولید خرما در کشور مي باشد. خاك هاي این استان شدیداً آهکي بوده 
و از نظر مواد آلي و برخي از عناصر غذایي مورد نیاز گیاه از جمله نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، روی، منگنز و مس 
فقیر مي باشد. با توجه به تأثیر عناصر غذایی بر عملکرد و کیفیت محصول، مصرف کودهای شیمیایی حاوی این عناصر 
از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنانکه کمبود عناصر غذایی در کاهش عملکرد و کیفیت محصول مؤثر است 
مصرفی اضافی و نامتعادل آنها نیز سبب کاهش عملکرد و کیفیت محصول، آلودگی محیط زیست و افزایش هزینه 
تولید می شود. عالوه بر مقدار کودهای شیمیایی مورد نیاز اطالع از زمان و نحوه مصرف آن نیز در افزایش کارآیی 

کودهای شیمیایی و تأثیرگذاری مطلوب آن بر عملکرد و کیفیت محصول ضروری است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 

جدول 1- مقدار مصرف كودهای شيميايی بر اساس نتايج تجزيه خاک
 برای درختان مثمر بيشتر از 10 سال )گرم در درخت(

کربن آلي 
خاك(%(

 اوره
 فسفر قابل جذب

(mg/kg)
 سوپرفسفات

 تریپل
 پتاسیم قابل

(mg/kg) جذب
 کلرور پتاسیم

500-1501200 – 80050 - 51000  – 7500کمتر از 0/5
0/5 – 16005 –  10800 - 300150 -200500-250
1 – 1/550010 -15300 - 0  200 – 250250-0

0بیشتر از 0250بیشتر از 40015بیش از 1/5
 در دسترس نبودن

آزمون خاك
 در دسترس نبودن600

آزمون خاك
 در دسترس نبودن500

آزمون خاك
1000

- به ازاء هر سال کاهش سن درخت از 10 سال مقدار کودهای ذکر شده 10 درصد کاهش یابد.
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جدول 2- روش و زمان مصرف كودهای شيميايی در نخيالت

 کود
شیمیایی

نحوه مصرفزمان مصرف

 غلظت عنصر
 مربوطه در
 برگ های
 درخت در

 شرایط عملکرد
مطلوب

اوره

 طی 2 یا 3 مرحله:
 مرحله اول به همراه

 کود فسفر، مرحله دوم و
 سوم در اواخر فروردین و

اردیبهشت ماه

 مرحلــه اول مشــابه کــود فســفره و مراحــل
بعــدی از طریــق آب آبیــاری آب آبیــاری

1/2 درصد

 سوپرفسفات
تریپل

 از زمان برداشت محصول
تا اواسط بهمن ماه

کانــال کــود: در فاصلــه یك متــری و در دو طرف 
تنــه درخــت بوســیله نهرکــن کانــال ایجــاد و بــه 
ــود: 3  ــود. چالک ــی مصــرف ش ــود دام ــراه ک هم
چالــه بــا قطــر30 و عمــق 40 ســانتیمتردر 1/3 
بیرونــی ســایه انــداز درخــت حفــر و  بــه همــراه 

کــود دامــی مصــرف شــود.

0/075 درصد

1/25 درصدبه همراه سوپرفسفات تریپلمشابه سوپرفسفات تریپلکلرور پتاسیم

مشابه اورهمشابه اورهکالت آهن
 240 میکرو گرم

 در گرم ماده
خشك

به همراه سوپرفسفات تریپلمشابه سوپرفسفات تریپل سولفات روی
 22 میکرو گرم
 در گرم ماده

خشك
- در اولین مرحله مصرف اوره بجای آن می توان از سولفات آمونیم استفاده کرد. بایستی توجه نمود که مقدار 

مصرف سولفات آمونیم 2 برابر اوره می باشد.
- به جای سوپرفسفات تریپل می توان از دی آمونیم فسفات استفاده نمود.
- در شرایط شور به جای کلرور پتاسیم از سولفات پتاسیم استفاده شود.

- مصرف سولفات روی هر 3 سال یکبار کفایت می نماید.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بکارگیری توصیه های فوق تا 70 درصد سبب افزایش عملکرد محصول می شود. بهبود کیفیت محصول از جمله 
اندازه میوه، نسبت گوشت به هسته، درصد قند و بازارپسندی محصول از دیگر نتایج بکارگیری توصیه های فوق است. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از بكارگيری كودهای شيميايی و افزايش عملكرد نخلستان در استان بوشهر
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنـوان: مصـرف بهینـه کودهـای شـیمیایی اصلـی با مدیریـت تلفیقـی تغذیه گیاهـی در زراعـت ذرت دانـه ای در 

خوزستان اسـتان 
یافته منتج از پروژه شماره: 2-128-150000-00-0000-82013       مدت اجرای پروژه: 3 سال و 6 ماه                                            

مجری مسئول: کامران میرزاشاهی                                                       رتبه علمی: استادیار پژوهش   
kamranmirzashahi@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کودهای آلی و شیمیایی الزم و ملزوم یکدیگر بوده و نیاز به هر دو نوع کود برای ایجاد شرایط مطلوب جهت 
رشد گیاهان است. بنابراین، استفاده از منابع آلی و یا زیستی همراه با کاربرد بهینه کودهای شیمیایی، اهمیت زیادی 
جهت حفظ باروری، فعالیت زیستی و ظرفیت نگهداری آب در خاك دارد. نتایج سیستم های مختلف کشت و بررسی 
بوم شناسی مرتبط با استفاده از کودهای آلی نشان دهنده نتایج مثبتی از کاربرد مشترك کودهای شیمیایی و منابع 
آلی و بیولوژیك در چارچوب مدیریت سیستم های تلفیقی تغذیه گیاهی است.از این رو، با توجه به کشت متراکم 
محصوالت مختلف در اراضی کشاورزی استفاده از مواد اصالحی که دارای عناصر غذایی مورد نیاز گیاه بوده و یا 
شرایط را برای جذب عناصر غذایی موجود در خاك فراهم می کند، در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی و 

بهبود کیفیت خاك، ضروری به نظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1( تعیین کودهای شیمیایی اصلی )نیتروژن، فسفر و پتاسیم( بر اساس آزمون خاك و یا در صورت عدم امکان 
استفاده از ازمون خاك، مصرف 300 کیلوگرم در هکتار اوره، 150 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و 120 
کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم بر مبنای توصیه عمومی 2( تامین 20 تن در هکتار کود حیوانی بر حسب ماده 
خشك و تعیین ویژگی های شیمیایی آن  3( مصرف 50 تا 75 درصد کودهای شیمیایی اصلی در هر سه سال کشت 
ذرت و مصرف 20 تن در هکتار کود حیوانی فقط در سال اول کشت ذرت و استفاده از اثرات باقیمانده آن در سال 
دوم و سوم ذرت  4( مصرف کود حیوانی همراه با کود های شیمیایی تعدیل شده به صورت خاك کاربرد قبل از کاشت 
محصول و مخلوط با خاك سطحی صورت گیرد. نکته: اثرات باقیمانده  کود های آلی)نظیر کود حیوانی( بستگی به 
مقدار مصرف و غلظت عناصر غذایی موجود در آن یعنی درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم کل دارد. بدیهی است هر 

چه میزان مصرف و غلظت عناصر غذایی بیشتر باشد، اثرات باقیمانده کود نیز بیشتر خواهد بود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1( کاهش مصرف کودهای شیمیایی اصلی به میزان25 تا 50 درصد، 2( افزایش نسبت درآمد محصول به هزینه 
کودهای شیمیایی یا به عبارت دیگر دستیابی به عملکردهای اقتصادی با مصرف به ترتیب 50 و 75 درصد کودهای 

شیمیایی اصلی.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

رشد مطلوب ذرت در تيمار مديريت تلفيقی )50 درصد كودهای شيميايی و 20 تن در هكتار كود حيوانی(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: استفاده از مقادیر، زمان و روش مصرف کود نیتروژنه اوره برای بهبود عملکرد گیاه پنبه رقم ورامین در 

شرایط  غیر شور استان قم 
یافته منتج از پروژه شماره: 84056 -0000-06-180000-051-2       مدت اجراي پروژه: 2سال و 2 ماه

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذائی در مناطق خشك و نیمه خشك جهان می باشد. در این مناطق نیتروژن 
نخستین عنصر غذائی است که کمبود آن مطرح است چرا که در این مناطق میزان مواد آلی خاك که منبع عمده 
نیتروژن هستند، پائین می باشد. استفاده از نیتروژن به میزان مناسب یکي از مهمترین اصول مدیریتي تغذیه در 
تولید پنبه مي باشد. میزان اپتیمم نیتروژن براي پنبه، توسط شرایط آب و هوایي فصلي،  بافت و حاصلخیزي خاك، 
رقم، حشرات و سیستم کشت تحت تاثیر قرار مي گیرد. مصرف نیتروژن محصول را ابتدا با طوالني کردن دوره رشد 
و افزایش تعداد غوزه دهي افزایش مي دهد و اثر ثانویه آن افزایش وزن غوزه مي باشد. از طرفي نیتروژن اضافي منجر 
به رشد انبوه با شاخ و برگ زیاد، تاخیر در رسیدگي،  مشکل برگ ریزي و کنترل ضعیف  آفات مي گردد. همچنین با 
افزایش نیتروژن درصد غوزه هاي نارس و پوسیدگي غوزه به طور مختصري افزایش مي یابد. لذا بررسی مقدار و زمان 

دقیق مصرف کود نیتروژنی از ضروریات در اراضی تحت کشت پنبه می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از عملیات خاك ورزي )شخم، دیسك و لولر( بذور پنبه به میزان 40 کیلوگرم در هکتار در عمق مناسب و به 
صورت نمکار )عصایي( در پشته هاي آماده شده به فواصل 20 × 80 کشت می شوند. کودهاي فسفره و پتاسیمي 
براساس نتایج آزمون خاك و توصیه کودي مؤسسه تحقیقات خاك و آب قبل از کاشت به صورت نواري به زمین 
داده می شود. کودهای نیتروژنه به میزان توصیه کودی )400 کیلوگرم کود اوره( و نصف آن در 3 و 4 قسط که در 
روش 3 قسط )1/3آن قبل از کشت،1/3در مرحله بعد از تنك بوته ها و 1/3دیگر در مرحله شروع غنچه دهی(  و در 
روش 4 قسط )1/4آن قبل از کشت،1/4در مرحله بعد از تنك بوته ها، 1/4 در مرحله شروع غنچه دهی و 1/4 دیگر 
در مرحله شروع گلدهی( به زمین داده می شود. ضمنا محلولپاشی کود نیتروژنه از زمان شروع گلدهی در 3 مرحله 
به فاصله 10 روز و با غلظت 10 در 1000 انجام می شود. کودهای حاوی عناصر ریز مغذی آهن، روی، مس و منگنز 

به صورت محلولپاشی از مرحله شروع گلدهی مصرف می گردد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در برخی از مزارع پنبه و بسته به شرایط رشد و باروری بوته های پنبه در طول فصل رشد، مصرف کود نیتروژنه 
به میزان 50 درصد توصیه کودي موسسه تحقیقات خاك و آب )200 کیلو گرم کود اوره( جهت رشد و باروری بوته 
های پنبه کافی است و مصرف کود نیتروژنه به میزان توصیه کودي موسسه تحقیقات خاك و آب )400 کیلو گرم 
کود اوره( باعث افزایش معنی دار عملکرد وش نمی گردد. این نتایج نشان می دهد که برای مصرف کود نیتروژنه در 
پنبه تنها نمی توان به نتایج آزمون خاك و توصیه کودی موسسه تحقیقات خاك و آب اتکا کرد، بلکه بایستی شرایط 
رشد و باروری بوته های پنبه، درصد آلودگی با آفات که باعث کاهش عملکرد می گردد و شرایط آب و هوایی منطقه 
کشت را مد نظر داشت. لذا بایستی در مصرف کودهای نیتروژنه شرایط رشد و باروری  بوته های پنبه در طول فصل 

رشد پایش گردد. 

عکس/عکس های شاخص از یافته:

رشد و باروری مناسب بوته های پنبه در اثر مصرف بهينه نيتروژن
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: توصیه مقدار مصرف مناسب کود زیستی آزوسپیریلوم ویژه گندم  

یافته منتج از پروژه شماره: 3-107-151500-00-0000-82060              مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد حسین ارزانش                                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش 

mharzanesh@yahoo.com : :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در سال های اخیر کاهش آب و تنش خشکی به عنوان یکی از چالش های اصلی برای تولید و توسعه گیاهان 
زراعی در کشور مطرح است. از باکتری های محرك رشد گیاه برای کمك به گیاه در مقابله با تنش خشکی و بهبود 
رشد در سال های اخیر در خیلی از مناطق دنیا استفاده می شود. استفاده از کودهای زیستی آزوسپیریلومی در اغلب 
پیرامون ریشه  نمونه خاك  از 404  نیز  این تحقیق  ثابت شده است. در  آنها  اثر بخشی  و  آزمایش شده  نقاط دنیا 
گیاهان زراعی و غیر زراعی مختلف از 11 استان کشور تعداد 150 جدایه باکتریایی مفید جداسازی و در دسته های 
مشخصی با استفاده از جدایه های مرجع گروه بندی شدند. ویژگی های محرك رشدی این باکتری با هم مقایسه و 
در نهایت جدایه ها با بیشترین توانایی انتخاب شدند. این جدایه ها به صورت بذر مال به بذور گندم آغشته شدند و 
در زمین کاشته شدند. تاثیر این باکتری ها روی پارامترهای مختلف رویشی و زایشی گیاه نشان داد که بین 7 تا 93 
 درصد افزایش در مقایسه با تیمار تلقیح نشده مشاهده شد. عملکرد دانه در صورت استفاده از بذور تلقیح شده با این

 باکتری ها 20 درصد بیشتر از تیمار بذرمال نشده بود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای استفاده از کود زیستی آزوسپریلوم مقدار 200 گرم از شکل پودری این کود را با 2 لیتر آب مخلوط کرده و 
خوب به هم بزنید. این مقدار از کود زیستی برای 100 کیلو گرم بذر گندم توصیه می شود. در صورت شکل مایع 
این کود نیز مقدار 1 لیتر از آن را با 100 کیلوگرم بذر مخلوط و بعد از هواخشك کردن در سایه اقدام به کاشت آنها 
نمایید.  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان قابلیت تولید این کود در سطح وسیع را  دارد.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش راندمان کودهای شیمیایی از 5 تا 35 در صد   

افزایش راندمان مصرف آب و کاهش مصرف آب در مزرعه   
افزایش عملکرد گیاهان زراعی از 5 تا 35 درصد در اغلب اراضی   
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

تيمار گندم  تلقيح شده با جدايه های مختلف آزوسپيريلوم در مقايسه با شاهد )اخرين بذر سمت چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: دور آبیاری و مقدار مصرف مناسب کود نیتروژن برای گیاه پیاز قرمز آذرشهر

یافته منتج از پروژه شماره: .81019-0000-00-15000-101-2      مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: انورالسادات پاك نژاد                                              رتبه علمي: محقق

anvarpaknejad@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آذربایجان شرقی از دیر باز به لحاظ موقعیت آب و هوایی و خاك و آب منطقه ای مناسب برای تولید پیاز بوده و 
پیاز کاری در این استان بسیار مرسوم و از زراعت های عمده می باشد. علیرغم وابستگی اقتصادی کشاورزان منطقه 
به درآمد حاصله از تولید پیاز، عملکرد متوسط این محصول در سال های اخیر در سطح مطلوبی قرار ندارد. بر اساس 
آمار سازمان جهاد کشاورزی استان متوسط تولید پیاز چیزی حدود 46/5 تن در هکتار گزارش شده، در حالیکه 
شاخص تولید آن در این استان 140 تن در هکتار می باشد. تحقیقات نشان می هد، بیشترین علت کاهش تولید پیاز 
در سال های اخیر، به دلیل عدم اعمال مدیریت صحیح در امر آبیاری و تغذیه است. داشتن برنامه مناسب آبیاری توام 

با مصرف بهینه کود جهت افزایش عملکرد کمی و کیفی پیاز در این منطقه بسیار مهم است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تولید مطلوب پیاز در منطقه مصرف کود نیتروژنه به میزان توصیه شده بر اساس آزمون خاك برای محل 
آزمایش به میزان کل 300 کیلوگرم از منبع  اوره )به صورت مصرف 70 کیلوگرم هنگام کشت و مابقی در دو تقسیط 
به فاصله یك ماهه اواسط دوره رشد(، با اعمال دور آبیاری بر اساس 30 درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاك )با 
توجه به خصوصیات فیزیکی خاك به طور متوسط 5 الی 7 روز یك بار( توصیه می گردد. در شرایط محدودیت منابع 
آب با توجه به مراحل حساس رشد پیاز نسبت به کمبود آب که در بیشتر منابع مراحل جوانه زنی و تشکیل سوخ 
گزارش شده است، می توان کم آبی و یا آبیاری با توالی طوالنی تر خصوصا در دو دهه فروردین و اوایل اردیبهشت که 
در این منطقه مصادف بابارندگی های فصلی است، اعمال نمود. همچنین در شرایط پر آبی بدون اعمال تنش رطوبتی 
برای افزایش عملکرد می توان ازت را به میزان 30 درصد بیشتر از توصیه منطقه بدون اینکه بر کمیت محصول تاثیر 

نامطلوب داشته باشد، مصرف نمود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
قابل ذکر است در این تحقیق عملکرد متوسط پیاز 70/60 تن در هکتار با مصرف آب آبیاری خالص به میزان 
متوسط7840 متر مکعب در هکتار و راندمان مصرف آب حدود 8 الی 10 کیلوگرم بر متر مکعب طی سالهای آزمایش 
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به دست آمد. عالوه بر آن دستیابی به مزایای زیر مورد انتظار است:
افزایش خاصیت انبارداری  -1

عدم تجمع نیترات در سوخ  -2
جلوگیری از دو قلو شدن پیاز  -3

صرفه جویی در مصرف آب   -4
افزایش کارآیی مصرف آب و کود ازته  -5
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان:  تغذیه سورگوم با نیتروژن و پتاسیم در شرایط شور در استان یزد

یافته منتج از پروژه شماره: 2-124-150000-00-0000-80042            مدت اجراي پروژه: 4 سال 
مجری مسئول: بابك خیام باشی                                                         رتبه علمي: مربی پژوهش

bkhayam@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به محدودیت کمي و کیفي منابع آبي در شرایط خشك و نیمه خشك و مسئله شوري آنها، مدیریت 
این  از منابع آب و خاك  بهینه  برداري  بهره  براي  انتخاب صحیح گونه هاي مناسب  بکار گیري و  تغذیه گیاهان و 
مناطق از اهمیت ویژه اي برخوردار است. کمبود آب آبیاري با کیفیت مناسب از مهمترین مشکالت کشاورزی در 
مناطق خشك و نیمه خشك مي باشد. از بهترین راهکارهاي مقابله با این مشکل، کشت محصوالت مقاوم به شوری 
آب و افزایش کارآئي واحد آب مصرفي )WUE( در اثر مدیریتهاي زراعي مختلف مي باشد. از جمله مهمترین راههاي 
افزایش کارآئي مصرف آب، مدیریت تغذیه اي گیاهان کشت شده در این شرایط مي باشد. عناصر نیتروژن و پتاسیم از 
مهمترین عناصر تاثیرگذار در عملکرد و کیفیت گیاهان در شرایط شور و غیر شور میباشند. با توجه به شرایط ویژه 

استان یزد و تناسب کشت سورگوم براي منطقه لزوم تحقیق بر آن ضروري بود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از کود اوره به مقدار 540 کیلوگرم در هکتار در سال بشکل تقسیط شده در شرایط آبیاری با آب شور و 
غیرشور می تواند باعث افزایش عملکرد شود. حداقل تعداد تقسیط برابر با تعداد چینها می باشد. استفاده از کودهای 

حاوی پتاسیم در کشت سورگوم توصیه نمی شود، مگر اینکه آزمون خاك کمبود آن را نشان دهد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
این یافته در تمام مناطق گرم و خشکی که با استفاده از آب شور یا غیر شور امکان کشت سورگوم علوفه ای وجود 
دارد، قابلیت اجرا دارد. با توجه به نتایج طرح استفاده از 450 کیلوگرم در هکتار کود اوره نسبت به 400 کیلوگرم در 

هکتار موجب افزایش عملکرد 11 درصد در شرایط غیر شور و افزایش 20 درصد در شرایط شور گردید. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان:  آب آبیاري )دور و عمق(، تراکم بوته و روش کشت مناسب برای گیاه )رقم ویروفلي( در استان بوشهر
یافته منتج از پروژه شماره: 3-106-121500-00-0000-7954             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مرتضي پوزش شیرازي                                                رتبه علمي: مربی پژوهش

shirazi754@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
میوه ها و سبزیجات بدون شك داراي سهم مهم و در حقیقت ضروري در تأمین عناصر معدني مورد نیاز بدن 
انسان مي باشند. سبزیجات برگي منبع غني تري از آهن نسبت به اکثر سبزیجات و میوه ها ي دیگر به حساب مي 
 Chenopodiaceae آیند و سهم مهمي نیز از نظر تغذیه اي دارند. از جمله سبزیجات برگي، گیاه اسفناج از خانواده
بوده که از تمام سبزیجات دیگر به شوري مقاوم تربوده و محصول فصل خنك مي باشد. آبیاري نامناسب از یك سو 
تأثیر سوئي برکیفیت و بازار پسندي این محصول داشته و از سوي دیگر با تخریب اندام فتوسنتز کننده بر عملکرد 
تأثیر نامطلوبي دارد و در ضمن با توجه به کاهش بارش در این استان در سال هاي اخیر، مشکل کم آبي را دو چندان 

نموده است. بنابراین استفاده بهینه از آب برای کاهش هزینه تولید الزم و ضروري مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج به دست آمده از طرح حاضر و همچنین طرحهاي قبلي اجرا شده در مرکز تحقیقات کشاورزي 

استان بوشهر در مورد گیاه اسفناج، این موارد توصیه مي گردد: 
در سالهایي که میزان بارش در حد میانگین بارش چند ساله و یا کمتر از آن باشد )در اغلب سالها نیز برهمین 
منوال است( آبیاري هنگامي انجام شود که میزان تبخیر تجمعي از تشت تبخیر معادل 25 میلیمتر از تشتك تبخیر 

کالس A گردد )این میزان تبخیر در دور 3 روز حاصل مي گردد(. 
در سالهایي نیز که میزان بارش بیشتر از میانگین چند ساله باشد )بندرت اتفاق مي افتد(، آبیاري هنگامي انجام 
شود که میزان تبخیر معادل 45 میلیمتر از تشتك تبخیر کالس A گردد )این میزان تبخیز در دور 7 روز حاصل 
مي گردد(. البته باید توجه داشت که در این گونه سال ها نیز بایستي در مراحل اولیه رشد گیاه )تا مرحله 5 برگي 

شدن( دور آبیاري 3 روز به علت نیاز شدید گیاه اسفناج به آب، کاماًل رعایت شود. 
بهترین تراکم و روش کشت اسفناج براي استان بوشهر عبارت از روش کشت جوي و پشته معمولي با تراکم 40 
سانتیمتري است که فاصله ردیفها نیز به میزان 15 سانتیمتر رعایت گردد. از اینرو الزم است تا ترویج مناسب جهت 

تغییر کشت اسفناج در منطقه از روش کرتي با فواصل زیاد بوته اي به روش اشاره شده در باال انجام شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- کاهش آب آبیاری مصرفی تا حدود 30 درصد و افزایش کارآیی مصرف آب.

- کاهش آفات و بیماری ها ناشی از باال بودن رطوبت در سطح مزرعه و در نتیجه کاهش سموم مصرفی.
- افزایش کیفیت محصول تولیدی و بازارپسندی مناسب آن به علت جلوگیری از خطر شکستگی برگ ها ناشی از 

روش آبیاری نادرست.
- امکان برنامه ریزی صحیح آبیاری مزارع با توجه به مشخص شدن بهترین دور و عمق اب آبیاری گیاه اسفناج 

در منطقه.
- استفاده مناسب از سطح موثر اراضی زراعی با توجه به تراکم مناسب کشت اعالم شده برای اسفناج.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: مناسب ترین میزان و زمان مصرف نیتروژن در ارقام کنجد داراب 1 و داراب 2 در جنوب کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 83098-0000-00-181200-049-3    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول:  حسن حقیقت نیا                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري: ابوالقاسم الحانی
   hasanhaghighatnia@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نیاز کشور به تولید روغن خام در جهت قطع یا کاهش وابستگی یکی از ضروریات در شرایط کنونی است. در این 
راستا می توان کنجد را بعنوان یك دانه روغني با ارزش محسوب نمود. زیرا عالوه بر کیفیت مناسب روغن و استفاده 
های زیاد دیگر در صنایع غذایی و دارویی بواسطه دارا بودن ریشه هاي عمیق و استفاده از الیه هاي مختلف خاك 
در حفظ حاصلخیزی خاك موثر بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای ذرت باشد. از سوی دیگر با توجه به متحمل 
بودن این گیاه به خشکي، کشت آن براي مناطق خشك بخصوص در جنوب کشور بسیار حائز اهمیت است. لیکن 
متاسفانه بدلیل عدم اطالعات کافی در زمینه های مختلف این محصول و پایین بودن سطح تولید و نیز عدم حمایت 
کافی دولت هنوز جایگاه واقعی خود را در بین کشاورزان پیدا نکرده است. بنابراین ارائه یافته های تحقیقاتی در زمینه 
های مختلف به زراعی و به نژادی به کشاورزان می تواند گام موثری در این زمینه باشد. از جمله عوامل موثر در به 
زراعی، تغذیه مناسب و متعادل گیاه است. نیتروژن بعنوان مهم ترین عنصر غذایی ضروری پرمصرف است که از آن 
بعنوان گلوگاه رشد یاد می شود. از سوی دیگر به راه های مختلفی مانند آبشویی، تصعید و... تلف می گردد. لذا اطالع 
دقیق از میزان مصرف و بخصوص زمان مصرف آن با توجه به مرحله رشد و فنولوژی گیاه از اهمیت زیادی برخوردار 
است و در برخی موارد زیادی مصرف عالوه بر آلودگی های زیست محیطی سبب هدررفت سرمایه و کاهش درآمد 
نیز خواهد شد. این یافته که بر اساس آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی بختاجرد داراب طی دو سال بدست آمده میزان 

نیاز واقعی کنجد و زمان مصرف صحیح آن را برای کشاورزان کنجد کار ارائه می نماید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس یافته های بدست آمده در مجموع مصرف 50 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار معادل حدود 100 
کیلوگرم اوره طی دو نوبت یکی مرحله ساقه روی )سه الی چهار هفته پس از کاشت( و دیگری مرحله قبل ازگلدهی 
برای ارقام کنجد داراب یك و داراب دو برای مناطق جنوبی کشور شبیه داراب با میزان کربن آلی کمتر از یك درصد 

توصیه می گردد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه اطالعات کمی در زمینه نیاز غذایی کنجد در اختیار کنجد کاران بوده و میزان مصرف نیتروژن، 
حداقل 50% بیش از نیاز واقعی گیاه است. لذا با بکارگیری این یافته عالوه بر صرفه جویی اقتصادی به میزان حداقل 
50%  در زمینه مصرف کودهای ازته، از اثرات سوء زیادی مصرف که پیامد آن آلودگی های زیست محیطی و افزایش 

هزینه تولید و بالطبع کاهش درآمد تولیدکنندگان است خواهد شد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: مصرف بهینه عناصر غذایی در انجیر رقم سبز در شرایط دیم در استان فارس

یافته منتج از پروژه شماره: 81003- 0000- 00-150000-113-2       مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: زهرا خوگر                                                            رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: حمید زارع، ابراهیم زارع، غالمرضا زارعیان 
zareian48@ yahoo.com :آدرس الکترونیکي  مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیش از دو میلیون اصله درخت انجیر با شرایط دیم در خاکهایي با حاصلخیزي بسیار پایین و بافت خاك سبك در 
شهرستان استهبان موجود مي باشد. متوسط عملکرد هر درخت در این شهرستان 10کیلوگرم است. علیرغم مشاهده 
کمبود عناصر غذایي در باغهاي انجیر استهبان و فقر بیش از اندازه این خاك ها از نظر حاصلخیزي متاسفانه مصرف 
کود در این باغ ها متداول نمي باشد. و این درحالي است که میزان کلیه عناصر در برگ این درختان کمتراز حد بهینه 
است.  انتظار مي رود با مصرف کود عملکرد کمي و کیفي انجیر افزایش و با صادرات بیشتر  و ارز آوري باالتر اقتصاد 

تولید کنندگان و در نهایت کشورمان ارتقاء یابد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم از منبع سولفات آمونیوم، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به 
ترتیب به میزان یك کیلوگرم، 250 گرم و 700 گرم به ازاء هر درخت  بصورت سطحی در بهمن ماه و محلول پاشي 
سولفات آهن و روي با غلظت 3 در هزار در دهه دوم اردیبهشت ماه ضروری بنظر می رسد. همچنین مصرف 30 

کیلوگرم کود حیوانی به تنهایی و به صورت چالکود در بهمن ماه سبب افزایش عملکرد انجیر می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم  بصورت سطحی و آهن و روی بصورت محلول پاشی سبب افزایش 
عملکرد انجیر در هر درخت در حدود9-3 کیلوگرم گردیده است. این در حالی است که مصرف 30 کیلوگرم کود 
حیوانی به تنهایی و به صورت چالکود سبب افزایش در حدود 2 کیلوگرم میوه نسبت به تیمار باالترین عملکرد و 
افزایش 6/5 کیلوگرم محصول نسبت به شاهد )بدون مصرف کود(  شده است. لذا مصرف کود در درختان انجیر دیم 
به دلیل افزایش عملکرد توصیه می گردد. کیفیت تجاري میوه شامل درجه شکفتگي، درجه تجاري و رنگ در اثر 
مصرف توأم محلول پاشي سولفات آهن، منگنز و مس و مصرف خاکي نیتروژن، فسفر و پتاسیم بهبود چشمگیري 

داشته است.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: معرفی مراحل حساس رشد گیاه برای مدیریت کم آبیاری گیاه انگور در شهرستان ارومیه

یافته منتج از پروژه شماره: 2-102-150000-00-0000-82041     مدت اجراي پروژه: 3  سال
مجری مسئول: رقیه رضوي                                                       رتبه علمي: محقق

razyasbah@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به محدودیت آب آبیاري نیاز به تغییر اساسي در مدیریت آبیاري در باغهاي میوه وجود دارد. مقدار زیادي 
از آب توسط گیاهان سبز بخصوص از طریق برگها تلف مي شود. مقدار آب مورد نیاز براي رشد طبیعي و میوه دهي 
درخت انگور بستگي به هوا و اقلیم منطقه دارد. این اتالف آب اغلب به تبخیر بستگي دارد و مراحل آن کامال فیزیکي 
نیست زیرا که قسمتي از آن توسط گیاه کنترل مي شود. در شرایط کمبود آب، اگر قرار است تنش به درختان داده 
شود الزم است در مرحله اي از رشد و نمو انجام شود که کمترین اثر را بر کمیت و کیفیت محصول داشته باشد. 
بخصوص اینکه پرسشهایي در سطح استان در زمینه آب مورد نیاز انگور در مراحل مختلف رشد مطرح مي شود. 
باغداران معموال در اوایل فصل رشد، گیاه را تحت تنش سخت قرار مي دهند و چند روز قبل از برداشت، آب بسیار 
زیادي به درخت مي دهند که این امر موجب کاهش کیفیت میوه، کشمش تولیدي و پوسیدگي میوه ها می شود. 
همچنین پس از برداشت محصول اهمیتي به آبیاري درختان نمي دهند که در حفظ شاخه و برگ انگور تأثیر منفي 

مي گذارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در شهرستان ارومیه مراحل حساس انگور به کمبود آب، بعد ازغوره بستن در اوایل تابستان و قبل از رسیدن در 
مرداد ماه است که باغداران معموال رعایت نمي کنند و اغلب در زمان رسیدن آب بسیار زیادي به درخت مي دهند 
که این امر موجب پوسیدگي میوه ها و کاهش کیفیت میوه و کشمش تولیدي مي باشد. بنابراین در شروع رشد، اگر 
در مناطقي از استان رطوبت کافي در پای درختان و یا ذخیره زمستانی رطوبت خاك وجود نداشته باشد، الزم است 
که اقدام به آبیاري انگور با مقدار آب کمتر نمود. در مرحله تشکیل غوره اقدام به آبیاری ضروری است. در اواخر مرحلة 
سوم رشد میوه از اواسط مرداد ماه تا رسیدن انگور، توصیه به آبیاري رقم هاي تازه خوري شده و براي انگورهایي که 
براي تهیه کشمش استفاده مي شوند، مي توان این مرحله را حذف نمود. با توجه به اینکه در منطقه، برداشت انگور 
در اواخر شهریور انجام می گیرد، انجام یك آبیاری بالفاصله بعد از برداشت برای حفظ شاخه و برگ جهت جذب و 

ذخیره سازی مواد غذایی در بافت های گیاهی ضرورت دارد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
به طور کلي مقدار آب خالص برای انگور در منطقه بین 4500 الي 5500 متر مکعب در هکتار براي حصول به 
عملکرد باال و 2000 الي 3000 متر مکعب در هکتار در شرایط کم آبیاري و کارآیي مصرف آب باالتر قابل توصیه 
مي باشد. مرحله تشکیل غوره حساس برای مدیریت آبیاری است. قطع آبیاری در این مرحله سبب کاهش 45 درصد 

محصول و تا 25 درصد کاهش قند میوه می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

آبياری و اندازه گيری درآزمايش به وسيله تانكر و كنتور                        

نمايی از آزمايش در زمان رشد ميوه انگور
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: معرفی گندم، جو و پنبه به عنوان گیاهان مناسب برای کشت در مناطق شمال شرق شهرستان گنبد در 

استان گلستان
یافته منتج از پروژه شماره:  2- 056-180000-02-0000- 83001          مدت اجرای پروژه : 2 سال

مجری مسئول: سهراب صادقی                                                           رتبه علمي: مربی پژوهش
 shb_sadeghi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
منطقه مورد مطالعه در شمال غرب در استان گلستان واقع است و حدود 17000 هکتار مساحت دارد. محصوالت 
عمده زراعي در این منطقه گندم و جو دیم، و پنبه است. خاك بستر کشت محسوب مي شود. اگر چه فناوری هاي 
نوین، پیشرفت هاي سریع و شگفت انگیز به ارمغان آورده است، ولي آثار سوء مدیریت آنها با اختالل در منابع خاك 
و آب موجب کاهش حاصلخیزي خاك ها، کاهش محصول و بحران هاي زیست محیطي شده است. از اینرو ارائه راه 
حل هاي منطقي و هماهنگ با مالحظات زیست محیطي احساس مي شود. هدف این تحقیق شناخت توان تولیدي 
منابع خاك و آب برای بهره برداري مناسب، تولید پایدار، امنیت غذایي و سالمت جامعه است. در این مطالعه نقشه 
تناسب اراضي براي گندم، جو و پنبه در مقیاس یك پنجاه هزارم تهیه شده است و عملیات اصالحي مورد نیاز براي 

رفع محدودیت هاي قابل اصالح در اراضی مورد مطالعه ارائه شدند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نیازهاي اقلیمي محصول گندم و جو دیم، مقدار کل و توزیع مناسب بارندگي در دوره رشد این دو 
محصول از کاشت تا برداشت، نسبتاً مناسب است. اما در اکثر سالها آبیاري تکمیلي توجیه پذیر است. براي اراضي 
زیر کشت گندم آبي نیز اقلیم منطقه مناسب است. با توجه به ارقامي از گندم و جو که در منطقه کشت مي شوند، 
اقلیم منطقه از لحاظ درجه حرارت در طول دوره رشد، محدودیت زیاد ایجاد نمی-کند و منطقه براي کشت پاییزه 

این دو محصول مناسب است.
با توجه به تاریخ کاشت پنبه در منطقه، چون نیاز آبي این محصول عمدتاً با آبیاري تأمین مي گردد، اقلیم منطقه 
انتخاب تاریخ کشت با مشورت کارشناسان  با  مناسب است. بجز میانگین درجه حرارت در دوره رشد رویشي، که 

ترویجی، می توان این محدودیت را کاهش داد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
انتخاب تاریخ کاشت مناسب برای مقابله با نوسانات اقلیمی.  -1

کاهش هزینه مدیریت مزرعه.  -2
افزایش تولید به دلیل کشت محصول متناسب با خصوصیات خاك و اقلیم مزرعه.  -3
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: معرفی رژیم آبیاری مناسب )دور و عمق آبیاری( زراعت کلزا در دشت سیستان

یافته منتج از پروژه شماره: 2-129-150000-00-0000-80010        مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: غالمعلی کیخا                                                        رتبه  علمي: محقق 

keykha53@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کم آبی و دسترسی ناپایدار، از نظر زمان مناسب نیاز گیاه به آب و همچنین عدم شناخت زارعین از تنظیم صحیح 
عوامل موثر در مدیریت آبیاری کلزا، همواره موجب کاهش محصول می گردد. بنابراین برنامه ریزی اصولی و صحیح 
آبیاری زراعت کلزا در منطقه سیستان، نیازمند افزایش اگاهی زارعین در تنظیم درست و بهینه مولفه های موثر در 
مدیریت آبیاری مزارع بویژه از نظر دور و عمق آبیاری متناسب با شرایط دسترسی زارعین به آب و نیز خصوصیات 
مکانی خاك قطعه زراعی می باشد. در همین راستا تعیین این مولفه ها با تحقیقات میدانی و در چارچوب اصول علمی 

و انتقال ساده و مناسب این یافته ها به کشاورزان و عرصه های تولیدی یك ضرورت محسوب می گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
عموما خاك های دشت سیستان از ظرفیت نگهداری آب باالیی برخوردار بوده و معموال تامین آب در زراعت های 
منطقه بویژه کلزا، در زمان مناسب با مشکل مواجه می باشد. توصیه می شود کشاورزان منطقه سیستان  بعد از اولین 
آبیاری در مرحله 7-6 برگی )حدود 40-35 روز بعد از کاشت( و در صورت عدم محدودیت در دسترسی به آب  برای 
دستیابی به حداکثر محصول هر 19 روز یکبار و در صورت یکنواختی سطح مزرعه حداکثر با عمق 100 میلیمتر 
مزارع کلزا را آبیاری نمایند. در صورت محدودیت دسترسی به آب برای دستیابی به عملکرد مناسب دور آبیاری را 

حداکثر 30 روزه و با عمق آب آبیاری معادل 120 میلیمتر برنامه ریزی نمایند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با بکارگیری این دستورالعمل که اساسا با توجه به خصوصیات خاك و تطبیق با مراحل رشدی حساس کلزا به 

آبیاری در منطقه استخراج گردیده است، نتایج و مزایای زیر قابل حصول می باشد:
اثربخش  و  موثرتر  گیری  تصمیم  برای  مناسب  رهنمودی  منطقه،  در  کلزا  زراعت  بیشتر  توسعه  در صورت   -1

متولیان رهاسازی آب در شبکه های آبیاری دشت سیستان خواهد بود.
2- رعایت این دستورالعمل موجب جلوگیری ار تنش های غرقابی )به دلیل سنگینی بافت خاك های منطقه( 

بویژه در مراحل اولیه رشد کلزا می گردد.
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3- استفاده از این دستورالعمل موجب صرفه جویی 35-25 درصدی آب مصرفی در هکتار و امکان تخصیص آن 
به دیگر زراعت های موجود در ترکیب کشت منطقه می گردد.

4- رعایت این دستورالعمل موجب کاهش خسارت ناشی از افزایش تنش رطوبتی در عملکرد کمی محصول بویژه 
در شرایط محدودیت دسترسی زارعین به آب در شبکه های آبیاری دشت سیستان می گردد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: دور آبیاری و میزان کود نیتروژن مصرفی مناسب در زراعت لوبیا رقم D-81083 در استان لرستان

یافته منتج از پروژه شماره:  82010-0000- 00- 150000-119-2        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مختار داشادی                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

 Mokhtar336@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
لوبیا با نام علمي Phaseolus vulgaris یکي از مهمترین حبوبات محسوب مي شود. سطح زیر کشت لویبا  در 
سال زراعي 81-1380 درایران 110000 هکتار بود که از این مقدار 22500 هکتار آن در استان لرستان کشت شده 
است. با توجه به کمبود آب خصوصاً در کشور ما که از نظر جغرافیایي در منطقه خشك و نیمه خشك واقع شده است، 

لزوم باالبردن راندمان آبیاري و افزایش کارآیي مصرف آب و کود  ضروري است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از تهیه و تسطیح زمین، کودهاي شیمیایي مورد نیاز )ماکرو و میکرو( بر اساس آزمون خاك و طبق توصیه 
مؤسسه تحقیقات خاك و آب محاسبه و مصرف گردد. دور آبیاری بر اساس 54 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت 
تبخیر کالس A مناسب ترین دور آبیاری تشخیص داده شد. در صورت دسترسی به ایستگاه هواشناسی می توان دور 
آبیاری را بر همین اساس تنظیم نمود. چنانچه دسترسی به ایستگاه هواشناسی مقدور نباشد دور آبیاری بسته  به 
شرایط دما هر 5 تا 7 روز توصیه می شود. همچنین مصرف 50 کیلوگرم در هکتار کود اوره در هنگام کشت و بعد 

از تهیه زمین توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج نشان داد بیشترین عملکرد و کارآیي مصرف آب با آبیاري با دور 54 میلیمتر تبخیر تجمعي از تشت تبخیر 
کالس A و مصرف 6756 مترمکعب آب در هکتار به ترتیب با میزان عملکرد 2475/41 کیلوگرم در هکتار و کارآیي 
مصرف آب 0/366 کیلوگرم بر مترمکعب بدست آمد و باعث افزایش بیش از 13 درصدی عملکرد نسبت به سایر 
تیمارها شد. همچنین بیشترین عملکرد و کارآیي مصرف آب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار اوره در هنگام کاشت 
به ترتیب با میزان 1958/43 کیلوگرم در هکتار و 0/289 کیلوگرم بر مترمکعب حاصل شده است.                                 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: بهبود کارایی مصرف آب در آبیاری بارانی با مصرف مناسب کود نیتروژنه در گیاه سیب زمینی در استان همدان

یافته منتج از پروژه شماره: 83041-0000-01-180000-062-2        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: رحیم مطلبی فرد                                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش

motalebifard@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سیب زمیني یکي از محصوالت عمده استان همدان مي باشد که بالغ بر 24 هزار هکتار از اراضي زراعي آبي را به 
خود اختصاص داده است. سیب زمینی از محصوالتی است که بیشترین ضریب تبدیل انرژی را دارد و بیشترین ماده 
خشك را به ازای یك واحد آب مصرفی تولید می کند. با توجه به اینکه این محصول از گیاهان زراعي با نیاز آبي باال 
بوده و محدودیت آب در استان به علت پایین رفتن سطح آبهاي زیر زمیني ایجاد شده، لذا افزایش کارایي مصرف 
آب از مهمترین اولویتها در زراعت این محصول با نیاز آبی باال مي-باشد. همچنین افزایش راندمان مصرف کودهاي 
مختلف و افزایش کارایي آنها نقش مهمی در بهبود عملکرد و کیفیت محصوالت مختلف دارد. با توجه به راندمان 
خیلي کم کودهاي نیتروژنه در ایران، بهبود این وضعیت میتواند سهم مهمي در کاهش مصرف کودهاي ازته وعوارض 

ناشي ازآن)آلودگي هوا و آبهاي زیر زمیني(  داشته باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در سیستم آبیاری بارانی مصرف توأم کود نیتروژنه و آب آبیاری الزم و ملزوم هم می باشد و برای دستیابی به 
حداکثر عملکرد مصرف مقادیر مناسبی نیتروژن در کنار انجام آبیاری مناسب ضروری است. بیشترین مقدار عملکرد 
سیب زمینی زمانی به دست آمد که در کنار مصرف حدود ده هزار مترمکعب آب آبیاری 180 کیلوگرم نیتروژن خالص 
)معادل 390 کیلوگرم در هکتار اوره( مصرف گردد. اگر مزرعه با مشکل کمبود آب روبرو بود باید از توصیه کودی 
نیتروژنه کاسته شود. به طوری که به ازای بیست درصد کاهش در آب مصرفی باید حدود 30 درصد از مصرف کود 

نیتروژنه کاسته شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
به کارگیری نتایج این پژوهش باعث افزایش کارایی مصرف آب، صرفه جویی در مصرف آب، جلوگیری از مصرف 
زیاد کود نیتروژنه و ممانعت از بروز آلودگی زیست محیطی و تجمع نیترات در غده سیب زمینی که از عوامل بسیار 

مضر در کیفیت این محصول است، خواهد شد.    
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از آبياری در مزارع سيب زمينی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: کاهش آب مصرفی با آبیاری یك در میان جویچه ها در کشت ذرت علوفه ای

یافته منتج از پروژه شماره: 0-100-150000-00-0000-82029             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مهدی پناهی                                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: حسین جعفری، محسن دهقانی، حمید فوالدمند و داود اکبری 
panahimehdi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به منابع محدود آب در کشور ایران افزایش کارآیي مصرف آب در بخش کشاورزي یك ضرورت مبرم است. 
در این راستا استفاده از شیوه هایي که بتوان بدون کاهش یا با کاهش اندکي در تولید، میزان مصرف آب در بخش 
کشاورزي را کاهش داد اجتناب ناپذیر خواهد بود. سیستم هاي آبیاري ثقلي که هنوز رواج فراوانی دارد، باید بخوبی 
مدیریت شوند تا استفاده بهینه از واحد حجم آب و یا افزایش کارایي مصرف آب صورت گیرد. روش آبیاري فارو یکي 
از روشهاي آبیاري سطحي است که در صورت اعمال مدیریتهاي مختلف در آن عالوه بر افزایش کارآیي مصرف آب، 

مي توان میزان تولید و سطح زیر کشت محصوالت زراعي را نیز افزایش داد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای اجرای روش آبیاری یك در میان جویچه ها در کشت ذرت و سایر کشت های ردیفی می توان مطابق با 

دستورالعمل زیر عمل نمود:
زمین و اراضی تحت کشت تسطیح گردد.  -1

مزرعه قطعه بندی و کشت با ردیف کار به صورت جوی پشته انجام شود. فاصله بین ردیف ها در خاك های   -2
سنگین تا لومی از 75 سانتی متر و در خاك های با بافت سبك و شنی از 60 سانتی متر بیشتر نگردد.

جوی آب آبیاری در باالدست جویچه ها در هر قطعه ایجاد گردد.  -3
در آبیاری  های اول و دوم همه جویچه ها آبیاری شوند تا گیاه کامال استقرار یابد و ریشه ها بطور کامل   -4

مستقر گردند  )در برخی کشت ها ممکن است  حداقل سه مرتبه آبیاری برای این منظور نیاز باشد.
از یك طرف هر قطعه جویچه ها شماره گذاری شود. )مثال 1،2،3... الی آخر(.  -5

جویچه ها به دو گروه زوج و فرد تقسیم شود.  -6
در آبیاری سوم )پس از استقرار گیاه( آبیاری جویچه های زوج و در آبیاری بعدی جویچه های فرد آبیاری شوند.  -7

در آبیاری های بعدی به همین ترتیب  آبیاری جویچه های زوج و فرد به نوبت انجام می شود.  -8
بدین ترتیب تا آخر فصل در هر آبیاری تنها جویچه های زوج یا فرد )نیمی از جویچه ها( آبیاری می شوندو   -9
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بنابراین آب مصرفی کاهش خواهد یافت.
در شرایط وجود شوری آب و خاك  بدلیل تجمع شوری در باالی پشته ها بهتر است در صورت امکان کشت   -10

بر روی داغاب پشته ها انجام شود و مسائل آبشویی نیز لحاظ گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
بر اساس آزمایش های انجام شده مقدار کاهش مصرف آب در مناطق مختلف که دارای شرایط اقلیمی و شرایط 

خاك مختلفی می باشند، متفاوت بوده و از 30 تا 50 درصد تغییر می کند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمایش جویچه های شماره گذاری شده. جویچه های فرد به شماره های 1، 3، 5 و غیره در یك آبیاری و 
جویچه های شماره زوج به شماره های 2، 4، 6 و غیره  در نوبت آبیاری بعدی آبیاری می شوند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: کاهش 40 درصدی مصرف آب در گوجه فرنگی با استفاده از روش آبیاری قطره ای

یافته منتج از پروژه شماره: 2-122-150000-00-0000-76073              مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: یعقوبعلی کرمی                                                           رتبه علمي: مربی پژوهش

   mfm_karamigsa@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
افزایش روز افزون جمعیت و لزوم نیل به خودکفایي ایجاب مي کند تا در حدامکان میزان تولیدات کشاورزي در 
کشور افزایش یابد، اما در این راه محدودیت های فراواني وجود دارد. بیشتر نقاط کشور ایران در مناطق خشك و نیمه 
خشك قرار گرفته و داراي منابع آب محدودي است، بنابراین آب اولین و مهمترین عامل محدودیت در راه افزایش 
تولیدات کشاورزي است. به همین دلیل استفاده بهینه از آب در حد نیاز گیاهان ضرورتي اجتناب ناپذیر است و 
پذیرش شیوه هاي جدید آبیاري و استفاده از فن آوري های مناسب برای پیاده کردن این روش ها از جمله راه های 
افزایش بازده آبیاری و کارایي مصرف آب است. باتوجه به اهمیت کشت گوجه فرنگي، بویژه خارج از فصل بودن آن، 
سطح کشت قابل مالحظه آن در استان هرمزگان 2271 هکتار و 469381 تن تولید معادل 7/31 درصد از کل تولید 
کشور و با عنایت به کمبود باران به ویژه عدم توزیع یکنواخت آن در فصل رشد ضرورت استفاده بهینه از منابع آب 

موجود، هرچه بیشتر روشن  مي گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
روش آبیاري قطره اي، با دور هر روزه، کشت بصورت ردیفي و فاصله  بوته ها در روي هر ردیف 40 سانتیمتر در 
نظر گرفته شوند. جهت تامین عناصرکودي طبق توصیه مرکز تحقیقات کشاورزي هرمزگان 120 کیلوگرم در هکتار 
فسفر از منبع فسفات آمونیوم،120 کیلوگرم در هکتار پتاسیم ازمنبع سولفات پتاسیم و 180 کیلوگرم در هکتار 
نیتروژن  از منبع اوره استفاده شود. تمامي فسفر، پتاس و یك سوم نیتروژن قبل از کاشت و مابقي نیتروژن در دو 
از کنتور حجمي  مرحله گلدهي و پس از چین چهارم به زمین داده شود. برای کنترل حجم آب آبیاري می توان 

استفاده نمود. اطالعات مربوط به آب آبیاری در جدول یك مشاهده می شود.

جدول يک: متوسط حجم آب مصرف شده، آب تامين شده از طريق بارندگی و نياز آب آبياری در ماه های رشد )متر مكعب در هكتار(
ساالنهاسفندبهمنديآذرابانمهرماه

1582793293323433251766آب مصرف شده
2144265035075244962670آب تامین شده از طریق بارندگی

3727058328398678214436نیاز آب آبیاری
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توضیح جدول 1: در این جدول همانگونه که مشاهده می شود در صورت بارندگی به مقدار حدود 270 میلیمتر 
)2700 متر مکعب در هکتار( در سال می توان با مصرف مقادیر آورده شده در ماه های مختلف سال که در ردیف اول 
این جدول مشاهده می گردد  به عملکرد 30 تن در هکتار دست یافت. بدیهی است در صورت عدم بارندگی، مقادیر 
درج شده در ردیف دوم )آب تامین شده از طریق بارندگی( باید به آب مصرفی )ردیف اول( اضافه شود تا نیاز آبی 

گیاه )ردیف سوم( تامین گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
عملکرد 30 تن در هکتار گوجه فرنگی با مصرف 60 درصد نیاز آبی گیاه با استفاده از روش آبیاری قطره ای.  

کاهش مصرف آب به مقدار حدود 5000 متر مکب در سال به ازای هر هکتار کشت گوجه فرنگی.  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: استفاده از محلولپاشي نیتروژن، بور،  کلسیم و روي در افزایش باردهي و کیفیت و کاهش ریزش جوانه گل 

و میوه انجیر دیم رقم ازمیر
یافته منتج از پروژه شماره: 84001-0000-06-180000-049-2         مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه

مجری مسئول: محمد سعید تدین                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش
m.tadayon@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
دراستان فارس بالغ بر 34000 هکتار انجیر کشت شده است که بیش از 20000 هکتار آن به صورت دیم در 
منطقه استهبان از نوع انجیر خشك یا ازمیر Ficus carica var. smyrniaca مي باشد. در این رقم انجیر براي تشکیل 
میوه نیاز به عمل گرده افشاني )بردهي( است و درصورت عدم گرده افشاني مؤثر میزان زیادي از میوه هاي تشکیل 
شده ریزش مي یابند. وضعیت تغذیه اي گل بویژه در زمان گلدهي از نظر میزان نیتروژن، بور، کلسیم و روي نقش 
بسیار مهمي در قابلیت پذیرش کالله، رشد لوله گرده و طول عمر تخمك و در مجموع مدت زمان گرده افشاني مؤثر 
در درختان میوه از جمله انجیر دارد. کمبود عناصر بور، کلسیم و روي در شرایط خاکهاي آهکي مشهود می باشد. 
از طرف دیگر وضعیت آب و هوایي نیمه خشك حاکم در منطقه منجر به تنشهاي محیطي از جمله گرما و خشکي 
در زمان حساس گرده افشاني مي شود. همچنین غیر متحرك بودن بور، کلسیم و روي در گیاه بخصوص در جهت 
انتقال به مریستمهاي رویشي و زایشي موجب ریزش گل و میوه می گردد. نیتروژن بویژه به فرم آمونیومي در القاء 
گل انگیزي و افزایش طول عمر تخمك دارد. بنابراین بکارگیري محلول پاشي فاکتورهاي تغذیه اي فوق در زمان 
انگیزش و گلدهي بر کاهش ریزش میوه و افزایش عملکرد و کیفیت محصول انجیر دیم رقم ازمیر ضروری می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
انجیر معمولي دو محصول در سال تولید مي کند. محصول اول به نام بربا در سال قبل انگیزش مي یابد و محصول 
اصلي آن بر روي شاخه هاي سال جاري تشکیل مي گردد. هرس محصول اول بر روي این ارقام موجب زودرسي 
محصول اصلي آن شده که این مسئله در شرایط وجود خطر خشکي و سرما در منطقه از اهمیت زیادي برخوردار 
است. در محصول اصلی در مرحله اول محلول پاشی در زمان گل انگیزيFlower initiation  یعني اواخر فروردین 
ماه بر روی شاخه های فصل جاری محلول پاشی کود اوره با غلظت 2 درصد به همراه محلول پاشي کود سولفات 
روي با غلظت 0/2 درصد سولفات روي توصیه می گردد. مرحله دوم محلول پاشی قبل از گلدهيFlowering   در 
فروردین ماه شامل محلول پاشي کود اوره با غلظت 2 درصد، به همراه محلول پاشي اسید بوریك با غلظت 0/2 درصد 
و سولفات کلسیم با غلظت 2 درصد و سولفات روي با غلظت 0/2 درصد، دو هفته قبل از گلدهي و قبل از اوج گلدهي 
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Full bloom می باشد. محلول پاشي سطوح فوق در دو مرحله یعني قبل از بلوغ برگ و در زمان بلوغ کامل برگ ها 

انجام می پذیرد. جهت تسهیل و تسریع جذب محلول غذایي از سورفکتنت )محلول 0/5 در هزار مایع ظرفشویی( به 
همراه اسید های آلی مانند اسید سیتریك و یا استیك برای کاهش پی اچ محلول به میزان 5/5-4 استفاده می گردد. 
مهمترین عملیات داشت یعنی بردهي )گرده افشاني مصنوعي( می بایستی از اواخر خرداد ماه در سه مرحله جداگانه 
به فاصله زماني 10-7 روز و در هر مرحله توسط 30 عدد بر انجیرFicus carica var. sylvestris  به طور یکنواخت 

در مورد تمام درختان اعمال گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
محلول پاشی اوره و سولفات روی در زمان گل انگیزی انجیر رقم smyrniaca موجب افزایش درصد میوه های 
صدیك با قطر بیش از 23 میلیمتر، وزن تکدانه، درصد میوه بندی، درصد میوه های زرد روشن و عملکرد کل میوه 
به طور متوسط تا 25 درصد می گردد. به دلیل آهکی بودن خاك ها  و باال بودن واکنش خاك در منطقه و تنش 
های محیطی در شرایط پرورش دیم انجیر محلول پاشی عنصر روی، کلسیم و بور موجب افزایش عملکرد به میزان 
25 درصد و جلوگیری از ریزش میوه به میزان 21 درصد شد. محلول پاشی توأم اوره و اسید بوریك و نیز اوره و 
سولفات کلسیم قبل از گلدهی به منظور افزایش درصد میوه های صدیك، کاهش درصد ریزش میوه توصیه می گردد. 
درختان انجیر در خاك هاي ضعیف پرورش یافته و کم توقع مي باشند، در صورت کاربرد مناسب و دقیق محلول 
پاشی اوره، سولفات روی، سولفات کلسیم و اسید بوریك، عملکرد و کیفیت به مقدار قابل توجهی بهبود مي یابند که 

نقش برجسته ای در اقتصاد منطقه داراست. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از كشت انجير و ميوه های آن در استان فارس
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان:امکان جبران خسارت ناشی از تاخیر در کاشت کلزا با استفاده از مقادیر مختلف کودهای نیتروژنی

یافته منتج از پروژه شماره:  84025- 0000- 00- 181200– 043- 3  مدت اجراي پروژه:  2سال و 6 ماه
مجری مسئول: علیرضا جعفرنژادی                                                  رتبه علمي: دانشیار پژوهش

arjafarnejady@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از مهمترین عوامل موثر در افزایش عملکرد کلزا رعایت تاریخ کاشت مناسب و مصرف کودهاي شیمیایي به ویژه 
نیتروژن مي باشد. تأخیر در کاشت کلزا و تأثیر منفي بر عملکرد امري کاماًل مشخص و ثابت شده است. قرار گرفتن 
کلزا در تناوب با محصوالتي مانند ذرت باعث مي شود تا بخشي از سطح زیرکشت در تاریخي خارج از دامنه توصیه 
شده کشت گردد. نتایج تحقیقات در این زمینه نشان داده است که تأخیر 10-20 روز در کاشت کلزا منجر به افت 
عملکرد )نسبت به تاریخ کشت توصیه شده( به ترتیب برابر 30-50 درصد مي شود. از طرف دیگر کشت این محصول با 
توجه به شرایط ویژه استان خوزستان با تاخیر کشت مي شود. هدف از اجراي این تحقیق پاسخ به این پرسش است که 
آیا مقادیر بیشتر کود نیتروژنی، در تاریخ های تأخیری، قادر به افزایش محصول و جبران افت عملکردکلز ا خواهد بود؟.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصرف کود نیتروژنی بر اساس آزمون خاك )حداکثر تا 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره به صورت دو 
تقسیط، یك سوم قبل از کشت به صورت نواری و دو سوم هنگام ساقه رفتن به صورت کود آبیاری( و رعایت حداکثر 

تاریخ کاشت تا 20 آبان و عدم کشت خارج از بازه تاریخ کشت و نیز عدم مصرف بیش از اندازه کودهای نیتروژنی.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
افزایش عملکرد محصول کلزا در واحد سطح )افزایش 20 تا 40 درصد عملکرد(  

جلوگیری از خسارت به کشاورزان )کاهش خسارت عملکرد تا 80 درصد و به طور میانگین 40 درصد(  
جلوگیری از مصرف بیش از انداره کودهای نیتروژنی  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: میزان مناسب کود پتاسیم در کشت برنج در استان خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره:  3-110-151800-00-0000-82076     مدت اجراي پروژه:  2سال و 6 ماه 
مجری مسئول: علیرضا جعفرنژادی                                               رتبه علمي: دانشیار پژوهش

arjafarnejady@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تغذیه بهینه گیاه و مصرف متعادل عناصر غذائی نقش بسیار موثری در افزایش محصوالت کشاورزی و پایداری 
خاك دارد. با توجه به روند یکنواخت مصرف کودهای شیمیایی و عدم توجه به وضعیت عناصر غذائی خاك مسائلی 
از جمله کاهش کیفیت محصوالت و تخریب منابع وجود دارد. از سوی دیگر عدم توازن عناصر غذائی منجر به ایجاد 
شرایط نامطلوب در جذب سایر عناصر دارد. با توجه به نقش عنصر پتاسیم در کیفیت و کمیت محصول برنج و تاثیر 
این عنصر در جذب سایر عناصر به ویژه ریزمغذی ها و از سوی دیگر جایگاه تغذیه ای این عنصر در سبد غذائی جامعه 

انجام این پژوهش اهمیت ویژه ای داشت

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از کودهای پتاسیمی با توجه به شرایط خاك و میزان پتاسیم خاك متغیر است. بنابراین استفاده از کود 
سولفات پتاسیم  به میزان 50 تا 100 کیلوگرم در هکتار )و یا بر اساس آزمون خاك( برای ارقام مختلف برنج و به 
صورت نواری در 10 سانتیمتری عمق و در کنار بذر قبل از کشت محصول قابل توصیه است. میزان قابل توصیه برای 

ارقام پرمحصول در این پژوهش تا 100 کیلوگرم در هکتار و برای ارقام محلی تا 75 کیلوگرم در هکتار می باشد.
در حال حاضر با توجه به وجود کودهای پتاسیمی قابل حل در آب مصرف این کودها در مراحل انتهایی رشد گیاه 

به منظور افزایش تحمل گیاه به تنش قابل توصیه است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به شرایط خاك،   افزایش عملکرد محصول برنج در واحد سطح حداقل 5 درصد )در حال حاضر   

            تغییرات اقلیمی و نوع کودهای موجود بیش از 10 درصد افزایش تولید قابل انتظار است(
افزایش کیفیت دانه برنج از نظر جذب عناصر ریزمغذی  

جلوگیری از تخلیه پتاسیم و تخریب خاك  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: اثر بخشی مصرف  بور و روي برای بهبود عملکرد  کمي و کیفي پنبه رقم ورامین 

یافته منتج از پروژه شماره: 3-100-152400-00-0000-82105          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محسن سیلسپور                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: عباداله بانیانی، محمدرضا نائینی
mseilsep@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مقدار بور در خاك هاي آهکي به مراتب بیشتر از خاك هاي اسیدي است، ولي به دلیل برهمکنش هاي موجود در 
خاك هاي آهکي با بور و حاللیت کم آن، مصرف کودهاي محتوي بور در این خاك ها ضروري است. طبق تحقیقات 
انجام شده در استان هاي مختلف کشور، مقدار بور در 27 درصد از خاك هاي مورد مطالعه کمتر از 0/4 و در30 درصد 
خاك ها بیشتر ار 1/2 میلي گرم در کیلوگرم بوده و این در حالي است که حد کمبود این عنصر در خاك 0/5 و حد 
مسمومیت آن 2 میلي گرم در کیلوگرم مي باشد. از طرف دیگر، بور نقش مهمی در انتقال کربوهیدرات ها داخل گیاه 
دارد، در حالی که افزایش فسفر جذب بور توسط گیاه را کاهش مي دهد. هم چنین با افزایش غلظت کلسیم، از میزان 
جذب بور کاسته مي شود. بنابراین در راستای تغذیه بهینه پنبه در خاك های آهکی، مصرف بور با توجه به آزمون 
خاك ضروری است. کمبود روی نیز یکي از شایع ترین کمبودهاي عناصر غذایی در پنبه مي باشد. عالئم کمبود روي 
در جمهوري هاي تازه استقالل یافته شوروي، کالیفرنیا، تگزاس، زامبیا، بنگالدش و ایران گزارش شده است. در ایران 
به علت مصرف بي رویه کودهاي فسفاته در گذشته و حاکمیت شرایط آهکي، جذب روي توسط گیاهان در بسیاري از 
خاك ها با مشکل مواجه است و نتایج آزمایشات مختلف نشان مي دهد که گیاه پنبه و سایر محصوالت زراعي، نسبت 

به مصرف روي واکنش مثبت نشان مي دهند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای دستیابی به حداکثر عملکرد وش پنبه و ارتقای کیفیت الیاف پنبه، مصرف بور از منبع اسید بوریك با غلظت 
پنج در هزار  و مصرف روی از منبع سولفات روی با غلظت پنج در هزار به صورت برگ پاشی در دو نوبت، 30 روز 

پس از کاشت و هنگام گلدهي )75 روز پس از کاشت( توصیه می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد وش پنبه به میزان 35 درصد.

افزایش طول الیاف پنبه به میزان 7/5 درصد.   
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افزایش ظرافت الیاف پنبه به میزان 16 درصد.   

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مقايسه غوزه پنبه برگپاشی شده با بور و روی )سمت چپ( در مقايسه با شاهد )سمت راست(

NPKNPK+Zn+B
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاك و آب  
عنوان: افزایش عملکرد و پروتئین نخود دیم با تلقیح بذور با باکتری ریزوبیوم و محلول پاشی اسید بوریك
یافته منتج از پروژه شماره: 83037-000-00-182300-052-3           مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول: محمدحسین سدری                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش
مجریان: وفا توشیح و محمدکوهسار بستانی

Sedri_mh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
  نخود یکی از لگوم های دانه ای مهم در مناطق نیمه خشك و یکی از منابع مهم پروتئین گیاهی در رژیم غذایی 
مناطق فقیر در جهان محسوب می شود. در کردستان ساالنه، حدود 112500 هکتار از اراضي دیم، به کشت ارقام 
نخود، اختصاص دارد. نخود، به دلیل جذب نیتروژن هوا توسط باکتري های موجود در غده ریشه، نیتروژن هوا را 
تثبیت و خاك را از این عنصر، غني مي سازد. نخود پس از فرآیند تثبیت نیتروژن هوا، با اضافه شدن بقایای ریشه و 
اندام های گیاهي، ذخیره مناسبي از نیتروژن براي زراعت هاي بعدی در تناوب ایجاد می کند. نخود در کشور معموالً 
در تناوب با گندم، قرار مي گیرد. نخود در مناطق غرب و شمال غرب کشور، به عنوان یك نبات بهاره، غالباً به صورت 
دیم کشت شده و با استفاده از رطوبت ذخیره شده در پروفیل خاك، چرخه زیستي خود را تکمیل مي کند. نخود، قادر 
است در هر هکتار، حدود 100 کیلوگرم نیتروژن، به خاك اضافه نماید. آغشته کردن بذر نخود با باکتري ریزوبیوم 
قبل از کاشت، نیتروژن مورد نیاز این گیاه، را تامین مي نماید. از بین عناصر کم مصرف، روي و بور در اغلب اراضي دیم 
استان، در حد کمبود است. محلول پاشی برگی عناصر غذایی، با اسپری کردن، راه سریعی برای رهایی از عالئم استرس 
و جلوگیری از کاهش محصول می باشد. محلول پاشی برگی، عناصر اصلی و میکرو در مواقعي که جذب عناصر غذائی 
از طریق ریشه به دالیلی، محدود می شود و یا در مواقعي، خصوصاً در مناطق نیمه-خشك، که قسمت سطحی خاك 
خشك است، بهترین روش است. کمبود بور و کلسیم در محیط ریشه، موجب پیدایش انشعابات خشبي و از بین رفتن 
قسمت رأس ریشه ها، مي شود. عدم نفوذ عمقي ریشه ها در برخي از خاك ها، پیش از آن که، به دلیل مقاومت مکانیکي 
و یا تهویه ناکافي باشد، به کمبود مواد غذایي، مرتبط است. گیاهان دولپه ای، در مقایسه با غالت، به بور بیشتری، نیاز 
دارند. نیاز نخود، حدود 7 برابر گندم است. کمبود بور، سبب کندی رشد و تاخیر در گلدهی، ایجاد مشکل در فرآیند 
تقسیم سلولی، جلوگیری از تشکیل گل و میوه، تحلیل و تخریب سلول های دیواره پارانشیم می شود. بدون سطوح 
کافی بور، ممکن است رشد و اضافه شدن تعداد برگها در گیاهان ادامه داشته باشد، ولی تولید میوه و دانه در آن ها 

متوقف شود. تامین مداوم بور برای رشد و عملکرد بهینه محصول، الزامی است. 
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دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1.  نمونه برداری خاك )تهیه نمونه خاك مرکب( از عمق 30-0 سانتی متری 

انجام آزمایش خاك    .2
توصیه کودی بر اساس آزمون خاك و مشخص شدن کمبود عناصر غذایی در خاك  .3

تذکر 1: در صورتی که انجام آزمون خاك، به هر دلیل برای کشاورز، مقدور نباشد، مصرف 50 کیلوگرم کود فسفره 
از منبع سوپرفسفات تریپل به عالوه 20 کیلوگرم اوره، به عنوان شروع کننده رشد و کود پایه در کشت نخود دیم، 

توصیه می شود.
تهیه کودهای پایه و مصرف خاکی )به استثنای کود اسید بوریك( به هنگام کشت نخود   .4

تهیه محلول یکنواخت 10% شکر با آب و اضافه نمودن باکتري ریزوبیوم با نسبت دو درصد وزن بذر   .5
6.  اضافه کردن محلول تهیه شده )شکر و باکتری ریزوبیوم( به کیسه نایلونی محتوی بذور نخود )تلقیح کردن 

بذر با باکتری(، به نحوی که قشر نازکي از محلول شکر و باکتری در اطراف بذور نخود، قرار گیرد.
کیسه نایلونی محتوی بذور نخود تلقیح شده را کاماًل باز کرده و در سایه قرار داده تا بذور نخود، به طور   .7

نسبی خشك شوند.
اقدام به کشت، بالفاصله پس از خشك شدن بذور تلقیح شده نخود  .8

تذکر 2: بهتر است، اقدامات فوق، در بعد از ظهر و در سایه انجام گیرد، تا باکتري های ریزوبیوم، صدمه ندیده و 
کارآیی باالیی، داشته باشند.

مزرعه نخود قبل از تشکیل گل، با کود اسید بوریك، با غلظت دو درهزار، در بعد از ظهر محلول-پاشی شود.  .9
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد دانه نخود دیم به میزان حداقل 15 درصد  

افزایش میزان پروتئین نخود دیم  
افزایش کارایی تثبیت نیتروژن هوا   

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

          شكل 1- محل اجرای پروژه شكل                                 شكل 2- بوته نخود در مرحله تشكيل غالف
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شكل3- مقايسه ريشه بذور تلقيح شده با باكتری 
مزوريزوبيوم در سمت چپ )با گره های متراكم و انبوه 
حاوی باكتری( و تاثير منفی مصرف 60 كيلوگرم كود 

نيتروژنی

شكل 4- نخود ديم رقم كابلی
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تاثیر مثبت زراعت گلرنگ بر عملکرد گندم و کلزا در تناوب زراعی در سیستان 

یافته منتج ازپروژه 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. منافع ایجاد شده در تناوب با ایجاد تنوع 
در تولید محصوالت زراعی دارای سابقه طوالنی است. در حال حاضر بسیاری از کشاورزان حاصلخیزی خاك 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. در اغلب مناطق کشور گلرنگ همانند کلزا در 
تناوب با غالت 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 
خاك، اصالح خاك، جلوگیری از فرسایش خاك، کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد، افزایش فعالیت های زیستی 
و حفظ محیط زیست از مزایاي تناوب زراعي مي باشد. بسیاری از گیاهان زراعی را می توان بعد از گلرنگ کشت نمود. 
نفوذ ریشه اصلی گلرنگ به اعماق خاك ، نفوذپذیر ساختن آن و افزایش مواد آلی خاك می تواند شرایط مطلوبی را در 

خاك فراهم کند و اثرات مفیدی را بر گیاه زراعی بعدی داشته باشد.

دستورالعمل بکارگیري 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.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تناوب  از  بیشتر  قرار داشتند عملکرد آن ها  با کلزا  تناوب کشت  زمانی که گلرنگ و گندم در  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.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:  ارزش و سودآوری  پذیرش تکنولوژی برای  تولید گندم آبی 

یافته منتج از پروژه شماره:  84046-8301-00-125300-100-  4     مدت اجراي پروژه:18 ماه
مجری مسئول: هرمز اسدی                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: علی ناظری، محمد شریف الحسینی، مژگان رضایی، ابراهیم رضایی، حسین فراغتی
hormoz.asadi3@gmail.co m:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اهداف اصلی انتشار تکنولوژی های اصالح شده بخش کشاورزی، افزایش دسترسی زارعین به این تکنولوژی ها می 
باشند. البته منافع اقتصادی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج، بستگی به سطح پذیرش تکنولوژی از طرف زارعین 
دارد. محدودیت پذیرش تکنولوژی عمدتا در اثر فقدان موثر اطالعات ترویجی است. نکته قابل توجه اینکه، منابع 
اصلی رشد بهره وری گندم در مناطق، افزایش کاربرد تکنولوژی ها بر اساس مقدار توصیه شده می باشد. بنابراین، 
ادامه تحقیقات مشترك با بهره برداران در تاکید روی عملیات حداقل پذیرش تکنولوژی ها ضروری بنظر می رسد و 
بایستی بررسی های بیشتر عوامل اقتصادی-اجتماعی و ترویجی جهت تعیین پذیرش تکنولوژی ها بر روی محصوالت 
بویژه محصوالت استراتژیك در مناطق انجام گیرد. چراکه با کمك مروجین می توان با شناخت بیشتر عوامل تا حد 

امکان در مناطق، تنگناهای موجود را در کاربرد تکنولوژی ها بر طرف نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بکارگیری و استفاده مطلوب در مصرف نهاده های کشاورزی از جمله نهاده آب آبیاری، بذر اصالح شده، کود، 
نیروی کار و سموم در تولید محصول طبق نتایح ترویجی-اقتصادی و مزایای مدیریتی و تحقیقاتی-ترویجی حاصل از 
بکارگیری توصیه ها در مناطق مورد هدف می تواند باعث افزایش درآمدزایی و کاهش ریسك بهره برداران در تولید 

محصول گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
به منظور افزایش ارزش تولید محصول  در اثر بکارگیری نهاده ها و افزایش سودآوری تولید گندم تحت تکنولوژی 

های مختلف، مزایای حاصل از بکارگیری دستورالعمل در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی شامل: 
افزایش ارزش تولید محصول به میزان 37200 ریال در اثر  افزایش بکارگیری یك هکتار زمین   -1

افزایش ارزش تولید محصول به میزان 6500 ریال در اثر  افزایش بکارگیری یك کیلوگرم بذر اصالح شده  -2
افزایش ارزش تولید محصول به میزان 420 ریال در اثر  افزایش بکارگیری یك واحد نیروی کار  -3
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افزایش ارزش تولید محصول به میزان 3100 ریال در اثر  افزایش بکارگیری یك کیلوگرم کود فسفات  -4
افزایش ارزش تولید محصول به میزان 126600 ریال در اثر  افزایش بکارگیری یك متر مکعب آب آبیاری  -5

افزایش سود خالص فعالیت گندمکاری تحت تکنولوژی مدرن نسبت به  تکنولوژی سنتی به میزان 58/4 درصد   -6
شاخص عملکرد محصول در گروه با تکنولوژی مدرن به میزان 115 درصد    -7

افزایش سود خالص تولید گندم آبی در برداشت ماشینی در گروه بیمه شده نسبت به  گروه بیمه نشده به   -8
میزان377927 ریال در هکتار 53/3 درصد  

افزایش سود خالص تولید گندم آبی در برداشت ماشینی نسبت به  برداشت دستی در گروه بیمه شده به   -9
میزان 289973 ریال در هکتار )36/4 درصد(

نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری در تکنولوژی مدرن نسبت به تکنولوژی سنتی به میزان 114/5 درصد  -10
در شهرستان نظرآباد استان البرز شامل: 

افزایش ارزش تولید محصول به میزان 47400 ریال در اثر  افزایش بکارگیری یك هکتار زمین   -11
افزایش ارزش تولید محصول به میزان 18700 ریال در اثر  افزایش بکارگیری یك کیلوگرم بذر اصالح شده  -12

افزایش ارزش تولید محصول به میزان 38200 ریال در اثر  افزایش بکارگیری یك واحد نیروی کار  -13
افزایش ارزش تولید محصول به میزان 1100 ریال در اثر  افزایش بکارگیری یك کیلوگرم کود اوره  -14

افزایش ارزش تولید محصول به میزان 370600 ریال در اثر  افزایش بکارگیری یك واحد سم  -15
شاخص عملکرد محصول در گروه با تکنولوژی مدرن در گروه بیمه نشده به میزان 103 درصد    -16

نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری در تکنولوژی مدرن نسبت به تکنولوژی سنتی به میزان 74/5درصد  -17
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بازده اقتصادی تحقیقات ارقام گندم و جو معرفی شده در دهه 70  

یافته منتج از پروژه شماره:  81213-12-107                               مدت اجراي پروژه:12 ماه
مجری مسئول: هرمز اسدی                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

hormoz.asadi3@gmail.co m:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از عوامل مهم ذر رابطه با تحقیقات غالت آبی که نقش بسزایی در افزایش رشد و توسعه کشاورزی کشور 
دارد، مطالعه هزینه و منافع تحقیقات ارقام می باشد، بطوریکه این بررسی ها پایه و اساس الزم برای توجیه منطقی 
سرمایه گذاری تحقیقاتی و اساس الزم در استفاده موثرتر از منابع اعتباری تخصیص یافته به امر تحقیقات خواهد شد. 
بنابراین به دلیل اهمیت غالت آبی و لزوم افزایش بهره وری و نقش بسزای دستاوردهای تحقیقاتی آن موجب گشته 
که در این پژوهش به اهداف مهمی شامل بررسی هزینه، منافع و بازده تحقیقات ارقام گندم و جو آبی معرفی شده 
در دهه 1370پرداخته شود. البته این مسولیت در قالب پژوهش های مختلف به نژادی، به زراعی، پاتولوژی، کیفیت 
و تحقیقی-ترویجی با کمك محققین و کارشناسان در مراکز و ایستگاه های تحقیقات کشاورزی در کشور طی سال 
های مختلف به انجام رسیده است. در این بررسی ارقام گندم آبی معرفی شده در دهه 70  شامل ارقام تجن، اترك 
و شیرودی )مناسب کشت در اقلیم گرم و مرطوب ساحل خزر و دشت مغان(، ارقام الموت، زرین و الوند )مناسب 
کشت در مناطق سردسیر کشور(، ارقام مهدوی، نیك نژاد و مرودشت )مناسب کشت در مناطق معتدل کشور(،ارقام 
داراب 2 و چمران )مناسب کشت در مناطق گرم جنوب و جنوب غربی کشور( و رقم کویر )مناسب کشت در مناطق 
گرم و معتدل با تنش خشکی و شوری( بوده است. ارقام جو آبی معرفی شده در دهه 70  شامل جو دشت )مناسب 
کشت در اقلیم ساحل خزر و دشت مغان(، رقم جو ماکویی )مناسب کشت در مناطق سردسیر کشور(، ارقام ریحان و 
ترکمن )مناسب کشت در مناطق معتدل گرم و زمستان های مالیم و بهار نسبتا کوتاه(،رقم جو جنوب )مناسب کشت 

در مناطق گرم جنوب کشور( می باشند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از سرمایه گذاری تحقیقاتی در تحقیقات ارقام گندم و جو  آبی دهه 70 شامل: 

به ازای یك ریال در سرمایه گذاری در تحقیقات ارقام گندم نان آبی مهدوی، نیك نژاد، اترك، تجن، الموت،   
زرین، الوند، داراب 2، مرودشت، کویر، چمران و شیرودی به ترتیب 5/3، 2/5، 10/1، 45/8، 7/2، 2/8، 9/1، 1/5، 13، 

4/4، 18/1، و 9/1 ریال منافع به همراه داشته است. 
نرخ بازده سرمایه گداری در تحقیقات ارقام گندم نان آبی مهدوی، نیك نژاد، اترك، تجن، الموت، زرین،   
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الوند، داراب 2، مرودشت، کویر، چمران و شیرودی به ترتیب 61/7، 55/2، 91/5، 137/3، 68/4، 53/1، 70/2، 35/6، 
69/2، 55/5، 192/2، و 150/5درصد برآورد شد. 

به ازای یك ریال در سرمایه گذاری در تحقیقات ارقام جو آبی ماکویی، دشت، ترکمن، ریحان و جنوب به   
ترتیب 34/5، 1/3، 10/4، 5/2، و 1/6 ریال منافع به همراه داشته است.  

نرخ بازده سرمایه گداری در سرمایه گذاری در تحقیقات ارقام جو آبی ماکویی، دشت، ترکمن، ریحان و   
جنوب به ترتیب 94/8، 23/4، 66/4، 58/6، و 27/9 درصد برآورد گردید

به ازای یك ریال در سرمایه گذاری در تحقیقات 12رقم گندم نان آبی و پنج رقم جوآبی معرفی شده در   
دهه 1370 به ترتیب 25/8، و 14/9 ریال منافع به همراه داشته است.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
به منظور افزایش ارزش تولید محصول  در اثر بکارگیری نهاده ها و افزایش سودآوری تولید گندم تحت تکنولوژی 

های مختلف، مزایای حاصل از بکارگیری دستورالعمل در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی شامل: 
افزایش ارزش تولید محصول به میزان 37200 ریال در اثر  افزایش بکارگیری یك هکتار زمین   -1

افزایش ارزش تولید محصول به میزان 6500 ریال در اثر  افزایش بکارگیری یك کیلوگرم بذر اصالح شده  -2
افزایش ارزش تولید محصول به میزان 420 ریال در اثر  افزایش بکارگیری یك واحد نیروی کار  -3

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج  این گزارش  توجیه منطقی را برای سرمایه گذاری تحقیقاتی در بخش کشاورزی بویژه تحقیقات ارقام 
زراعی ارائه می کند. سرمایه گذاری و تخصیص اعتبار الزم از منابع اعتباری در کشور برای تحقیقات به نژادی گندم 

و جو آبی ضروری خواهد بود.



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2۸5

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: امکان کشت انتظاري ذرت در شرایط آب و هوایي خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 78293-12-128                    مدت اجرای پروژه:2 سال
مجری مسئول:عزیز آفرینش                                          رتبه علمی: استادیار پژوهش

  Aziz.Afarinesh@gmail.com:آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
رعایت تاریخ کشت هاي توصیه شده )بیست وپنجم تیر تا ده مرداد ماه( به علل زیر همواره ضروري بوده است. 
اول آنکه چنانچه زودتر از تاریخ کشت توصیه شده اقدام به کشت شود، موجب برخورد مرحلة گل دهي ذرت به 
گرماي شهریور ماه و در نتیجه عدم تلقیح مناسب مزارع خواهد گردید. دوم آنکه چنانچه دیرتر از تاریخ کشت توصیه 
شده اقدام به کشت SC704 گردد، دوره رشد آن به علت سرماي فصل پائیز طوالني تر و برداشت آن باد و باران 
هاي پائیز تالقي خواهد یافت که غالباً موجب خسارت مي شود. بعالوه ازآنجاکه غالب زمین هاي مورد استفاده براي 
غالت )گندم و جو( جاي ذرت است، فصل کشت غالت نیز با تاخیر خواهد افتاد. در صورت استفاده از کشت انتظاري 
مي توان از مدت ها قبل یعني اوایل تیر ماه اقدام به کشت ذرت نمود و جهت رعایت تاریخ کشت هاي توصیه شده 
نخستین آبیاري یا خاك آب را در زمان مناسب انجام داد. با استفاده از این روش ضمن در اختیار داشتن زمان بیشتر، 

از ادوات محدود موجود براي کشت سطح بیشتري نیز مي توان استفاده کرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
روش اجراي کشت انتظاري در حقیقت همان روش معمول کشت ذرت دانه اي در استان است، با این تفاوت که 
آبیاري اول یا به عبارت دیگر تاریخ کشت با تأخیر انجام مي گیرد. غالباً کشت ذرت در خوزستان با ماخار مزرعه که 
عبارت از آبیاري زمین به منظور نرم کردن خاك است، آغاز مي گردد. عملیات تهیه زمین عموماً شامل گاوآهن، دو 
دیسك عمود بر هم، ماله، کودپاشي، دیسك، پاشیدن علفکش، دیسك و در نهایت ایجاد جوي و پشته است. پس از 
کشت مزرعه اقدام به حفر جوي هاي آبیاري و زه کش و سپس آبیاري مزرعه مي شود. از آنجا که در این موقع از سال 
خاك مزرعه خشك است، بنابراین آبیاري اول یا خاك آب تاریخ کشت محسوب مي گردد. همانطور که در مقدمه گفته 
شد آبیاري اول به منظور جلوگیري از مشکالت بعدي بایستي در تاریخ کشت هاي توصیه شده )بیست و پنجم تیر 
تا ده مرداد ماه( صورت گیرد. خوشبختانه زمان اجراي این آبیاري یا به عبارت دیگر تاریخ کشت قابل کنترل است و 
مي توان آن را در زمان دلخواه انجام داد. بنابراین مي توان کلیه مراحل کاشت را حتي مدتي قبل از تاریخ کشت مقرر 
انجام داد و فقط آبیاري اول را به تاریخ کشت هاي توصیه شده موکول کرد. انجام مقایسات آماري بر اساس عملکرد 

محصول نشان داد که به راحتي مي توان تا یك ماه کشت انتظاري انجام داد و کاهش عملکردي نداشت. 



2۸6

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
کشت انتظاري روشي مؤثر جهت توسعه سطح زیر کشت ذرت و استفاده بهتر از ادوات کشت آن در استان مي 
باشد. این روش با کشت معمول ذرت هیچگونه تفاوتي نداشته و تنها فرق آن در زمان انجام آبیاري اول )خاك آب( 
است بدین ترتیب مي توان تمامي سطح زیر کشت ذرت استان را در تاریخ کشت توصیه شده )بیست و پنجم تیر 
تا ده مرداد ماه( کشت نمود و از مشکالت مربوط به تأخیر در تاریخ کشت آسوده گردید. مدت انتظار تا یك ماه نیز 

قابل تمدید است. 

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه آزمايشی بررسي امكان كشت انتظاري ذرت در شرايط آب و هوايي خوزستان



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2۸7

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: برگ زدایي ذرت و تاریخ هاي مختلف آن در شرایط خوزستان  

یافته منتج از پروژه شماره: 81209-12-128                    مدت اجرای پروژه:2 سال
مجری مسئول:عزیز آفرینش                                          رتبه علمی: استادیار پژوهش

  Aziz.Afarinesh@gmail.com:آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به منظور خشك شدن سریعتر  تلقیح مزرعه  از سپري شدن دورۀ   از کشاورزان استان خوزستان پس  بسیاري 
محصول و همچنین برداشت علوفةتر، اقدام به سرزني ذرت از ناحیه باالي بالل مي کنند، به طوري که هیچ برگي 
باقي نماند. این روش بدون آگاهي از اثرات آن بر عملکرد دانة ذرت به سرعت و در سطح وسیع در حال شیوع است. 
بر اساس قسمتي از منابع، عمل سرزني گیاه ذرت از طریق حذف برگ هاي باالي بالل مي تواند با کاهش آسیمیالت 
جاري حاصل از فعالترین برگ ها در کاهش عملکرد دانه مؤثر باشد. از طرف دیگر بر اساس بعضي از منابع و نتایج 
حاصل از آنها، سرزني ذرت عالوه بر اینکه در کاهش عملکرد مؤثر نیست، مي تواند باعث مقاومت به خوابیدگي و 
همچنین کوتاهي دورۀ رشد گیاه ذرت و در نتیجه زودرسي آن نسبت به گیاهان بدون سرزني شود. این امر عالوه بر 
تولید میزان قابل توجهي علوفه جهت مصرف دام از نظر کاهش خسارت هاي حاصل از باران هاي زودرس پاییزه مي 
تواند با اهمیت باشد. به منظور بررسي جوانب مختلف این روش در منطقه و قابل توصیه و یا غیرقابل توصیه بودن 

آن، تحقیق حاضر اجراء گردیده است.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج، سرزني ذرت تأثیر چندانی بر زودرسي هیبرید SC 704 ندارد. سرزني موجب کاهش یك تني 
عملکرد دانه می گردد و به عالوه بهترین تیمار براي کسب علوفة بیشتر و زودرس تر کردن محصول تیمار قطع کامل 
به میزان 18 درصدکاهش  دانه است. عمل سرزني  براي حفظ عملکرد  تیمار  بدترین  باالي بالل است که  از  بوته 
درعملکرد دانه و وزن هزاردانه در پي دارد. اگرچه در اثر سرزني کامل بوته، درحدود 6/57 تن در هکتار علوفه حاصل 
مي گردد، اّما کاهشي معادل 1/79 تن در هکتار براي عملکرد دانه را نیز در پي دارد و بنابر این توصیه نمي گردد. 
اّما چنانچه هدف از کشت، عالوه بر تولید دانة ذرت، علوفه تر نیز باشد، بهترین زمان قطع بوته جهت دست یابي به 

عملکرد باالي علوفه ضمن حفظ عملکرد دانه، قطع در پایان و یا ده روز پس از پایان گرده افشاني است.



2۸۸

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
بطور کلی در خوزستان بهترین زمان قطع بوته جهت دست یابي به عملکرد باالي علوفه ضمن حفظ عملکرد دانه، 

قطع در پایان و یا ده روز پس از پایان گرده افشاني همراه با باقي گذاشتن دو برگ باالي بالل است. 

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه آزمايشی بررسي و مقايسة تيمارهاي برگ زدايي ذرت و تاريخ هاي مختلف آن در شرايط خوزستان



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2۸9

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بهار، رقم جدید گندم نان، مناسب جهت کشت در مناطق معتدل کشور

مجری مسئول: گودرز نجفیان                                            رتبه علمي: استاد پژوهش 
مجریـان: محمـد دادآییـن، احمـد حیـدري، عظیـم اکبري، محسـن اسـماعیل زاده مقـدم، رامبد جـوکار، غالمرضا 
نیکوسرشـت، محمدابراهیـم پژومنـد، محمـود ناظـري، عبدالرئوف پاکـدل، اکبر قندي، غالمحسـین احمـدی، بهمن 
شـعبانزاده، هدایـت حـاج آخونـد میبـدي، حسـن عبـدي، سـید علـي طباطبایـي، مسـعود قدسـي، محمـد شـریف 

الحسـیني، محسـن آرزمجو،کیومـرث نظـري، فـرزاد افشـاری و عبدالکریـم ذاکري
najafiang@spii.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
وجود بارندگي هاي نسبتاً فراوان در بهار و درجه حرارت هاي مناسب در برخي از مناطق اقلیم معتدل شرایط را 
براي استقرار برخي از بیماري هاي مهم نظیر زنگ زرد فراهم مي نمایند. این بیماري در اقلیم معتدل از جنبه اهمیت 
تنش هاي زنده مکان اول را به خود اختصاص داده است. بیماري هاي زنگ قهوه اي، سپتوریاي برگي گندم و سفیدك 
پودري در برخي سال ها و مناطق شایع بوده و از این جنبه در مکان هاي بعدي اهمیت قرار دارند. تنشهاي غیر زنده 
در مناطق معتدل عمدتاً خشکي آخر فصل، شوري و در برخي سالها سرمازدگي در بهار مي باشند. عمده اهداف به 
نژادی در این اقلیم شامل تهیه ارقام با تیپ رشد بهاره مقاوم به سرما ویا تیپ رشد بینابین، زودرس تا متوسط رس، 
پرپتانسیل، کودپذیر )مقاوم به ورس(، داراي کیفیت نانوایي باال، با خصوصیت عدم حساسیت زیاد به تاریخ کاشت، 
متحمــــل به شوري و خشکي آخر فصل)محدودیت آب(، متحمل به زنگ زرد گندم و زنگ قهوه اي مي باشند. 
با هدف پاسخگویی به چالش های فوق برنامه به نژادی گندم آبی در اقلیم معتدل کشور رقم بهار را به کشاورزان 

معرفی نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
گندم بهار هم پتانسیل عملکرد مطلوب و هم تحمل خوبی به کم آبی و گرمای آخر فصل دارد و معرفی اولیه آن 
به کشاورزان با اجرای پروژه های تحقیقی – ترویجی در مزارع زارعین مناطق مختلف انجام شده است. همزمان با 
قرارگرفتن در چرخه رسمی بذر کشور که راه اصلی و رسمی توسعه رقم می باشد و نیز مزارع نمایشی و الگویی کار 
ساز بوده و موجب آشنایی بیشتر کشاورزان با این رقم می گردد. به صورت غیر رسمی نیز زارعین با شناخت رقم با 

ابتیاع بذر از یکدیگر موجب توسعه رقم می شوند. 
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نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
اگر چنانچه رقم بهار با نسبت تنها 30%  جایگزین ارقام قدس و مهدوی گردد با در نظر گرفتن اختالف عملکرد 
حداقل 500 کیلوگرم در هکتار این رقم باعث افزایش تولیدی در حدود 25000 تن گندم خواهد گردید که ارزش 
ریالی آن با احتساب هر کیلوگرم 1850 ریال برابر 46250 میلیون ریال خواهد بود. در خصوص ارقام مرودشت، شیراز 
و پیشتاز با در نظر گرفتن نسبت جایگزینی تنها 10% سطحی معادل 47000 هکتار پیدا خواهد نمود که با احتساب 
حداقل 300 کیلوگرم افزایش عملکرد به طور متوسط در مقابل سه رقم فوق تولیدی معادل 14000 تن گندم حاصل 
خواهد شد که ارزش ریالی این قسم از بهره وری این رقم برابر 25900 میلیون ریال خواهد بود. با توجه به خصوصیات 
خوب این رقم از جمله مقاومت به ریزش دانه، کیفیت نانوایی خوب، مقاومت به بیماری مطلوب و تحمل به خشکی 
آن انتظار می رود نسبت جایگزینی آن در مورد ارقام مرودشت و شیراز قطعاً بیشتر از 20 تا 30 % و در مورد پیشتاز 

بیشتر از 10 درصد باشد و در نتیجه اعداد فوق الذکر بسیار بیشتر خواهند بود.

عکس/ عکس های شاخص از یافته:



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: دنا، رقم جدید گندم دوروم، مناسب جهت کشت درمناطق معتدل و گرم جنوب کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 77270-12-100                                 مدت اجراي پروژه: 7 سال
مجری مسئول:  عباس شاهباز پورشهبازی                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریــان: احمدعلــي خواجــه عطــاري، جبارآلــت جعفربــاي، عبدالرئــوف پاکــدل، محمــد بهــاري، حســین اکبــري 
ــان،  مقــدم، علــي اکبرامینــي، غالمعبــاس لطفعلــي آیینــه، ابراهیــم پژومنــد، محمــد علــي دهقان،محمــد  ناظری
ســید طــه داد رضایــي، وفــا مردوخــي، حســن رســتمي، کاووس رشــمه کریــم، محمــد رضــا مهــرور، احمــد حیدری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مجموع ظرفیت تولید گندم آبي در اقلیم هاي معتدل و گرم جنوب کشور در حدود هشت میلیون تن بر آورد 
مي گردد. باتو جه به میزان بذر توزیع شده ارقام مختلف گندم دوروم شامل آریا، کرخه، یاواروس و سیمینه در اقلیم 
هاي مختلف کشور حدود 10% کل سطح زیر کشت گندم کشور به ارقام گندم دوروم اختصاص دارد که علت آن 
از یك سو  وجود پدیده خشکي و خشك سالي در سال هاي اخیر در کشور واز طرف دیگر 10% برتري قیمت دانه 
گندم دوروم نسبت به گندم نان مي باشد. این میزان سطح کشت در چند سال اخیر جایگزین گندم نان شده و در 
حال افزایش است. نیاز صنایع ماکاروني سازي کشور به سمولینا حدود یك میلیون تن است که از دانه گندم دوروم 
حاصل مي گردد، ایجاب مي نمایدکه الین ها و ارقام با پتانسیل باال، خصوصا سازگاري وسیع و پایداري عملکردمورد 
توجه قرارگیرد. قابلیت برخي از ارقام گندم دوروم که مي توانند بخوبي در شرایط متفاوت محیطي رشد و نمو نمایند 

سالیان دراز است که مورد توجه اصالح کنندگان نبات قرار گرفته است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به سیستم ریشه گندم، این گیاه نیازي به اجراي شخم عمیق ندارد و عمق شخم 25-20 سانتی متر براي 
تهیه زمین آن کافي به نظر مي رسد. این گندم بسته به شرایط محیطي باید زماني کشت گردد که  قبل از شروع 
یخبندان مرحله پنجه زني خود را طي نموده باشد، چنانچه زودتر کشت شود ممکن است قبل از وقوع یخبندان وارد 
مرحله ظهور ساقه شود که در آن صورت گیاه دچار سرمازدگي خواهد شد و ساقه هاي بسیار جوان آن از بین خواهند 
رفت. به طور کلي تاریخ کاشت مناسب در اقلیم معتدل نیمه اول آبان و در اقلیم گرم جنوب نیمه اول آذر  مي باشد 
فاصله ردیف هاي کاشت حدود 15-10 سانتیمتر و عمق کاشت با بذرکار ردیفي نباید از 6-5 سانتیمتر بیشترباشد. 
الزم است که کودهاي پتاس، فسفر و روي در زمان تهیه بستر کاشت به زمین داده شود و کود ازت به صورت تقسیط 
و به صورت سرك در مراحل نمو ظهور ساقه،سنبله و دانه بندي به مزرعه داده مي شود که در صورت رعایت توصیه 
هاي کودي عالوه بر تضمین برداشت محصول بسیار خوب، کیفیت دانه تولید شده هم بسیار مطلوب خواهد شد. 
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میزان بذر مصرفي در یك هکتار در اقلیم معتدل 210 و اقلیم گرم 200 کیلو گرم توصیه مي گردد. کاشت میزان بذر 
توصیه شده و تقسیط کود ازت از مهمترین عوامل افزایش عملکرد تولید گندم دوروم است. 

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
نتایج نشان داد که رقم دنا از نظر سازگاري و پایداري عمکرد و میانگین عملکرد دانه در سالها و مناطق برترین 
ژنوتیپ بود. میانگین عملکرد دانه آن )3 سال × 9 منطقه( 6/800 تن در هکتار بود. در مناطق معتدل نسبت به 
شاهدهاي آریا، کرخه  و گندم نان تجارتي بترتیب 200، 300 و500 کیلو گرم در هکتار افزایش عملکرد نشان داد. 
درصد پروتئین رقم دنا،13/2% است که با توجه به مقیاس هاي موجود در حد بسیار خوبي است و پروتئین این 
گندم نیز از کیفیت خوبي برخودار است.در صد گلوتن این رقم در حد کافي بوده و االستسیته آن مطلوب مي باشد. 
56% وزن دا نه آن را سمولینا تشکیل مي دهد که در مقایسه با سایر ارقام گندم دوروم میزان آن بسیار مناسب است. 
رنگ آن زرد و درجه رنگ مناسبي دارد. اندیس پخت ماکاروني این الین برابر 28 است که نشان دهنده کیفیت خوب 
آن مي باشد. بطورکلي با توجه به نتایج فوق و استاندارد هاي بین المللي، این رقم گندم دوروم از لحاظ صفات کیفي 
جهت تولید سمولینا و پخت ماکاروني از کیفیت خوبي برخودار مي باشد. در چند سال اخیر میانگین سطح زیر کشت 
رقم یاواروس 83495 ، آریا 2770 و کرخه 37230 هکتار گزارش شده است در صورت جایگزینی رقم دنا به جای 
ارقام فوق،  با در نظر گرفتن سطح زیر کشت آنها و برتری الین جدیدو قیمت محصول در سال مورد مطالعه در آمد 
ناخالص  به میزان 1243/2 میلیون ریال در مورد جایگزینی رقم آریا و 48037/8میلیون ریال در صورت جایگزینی 

رقم کرخه خواهد بود که در مجموع 49281 میلیون ریال خواهد بود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:معرفی رقم گل دشت گلرنگ جهت کشت در مناطق گرم و معتدل سرد

یافته منتج از پروژه شماره: 86175                          مدت اجراي پروژه: 11 سال
مجری مسئول: امیر حسن امیدی                              رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان:  محمدرضا شهسواري،  ابوالقاسم الحاني، عباس جهان بین
omidixyz@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
امکان  آوردن  فراهم  منظور  به  و  کشور  در  موجود  ژنتیکي  تنوع  از  استفاده  براي  بومي  هاي  توده  آوري  جمع 
سلکسیون ژنوتیپ هاي مطلوب جهت اصالح  از اولین قدم هاي اساسي براي ایجاد ارقام اصالح شده وپر  محصول 
گلرنگ  است. به همین منظور اکثر توده هاي بومي گلرنگ کشور از سال 1372 جمع آوري و بررسي بر روي آنها 
آغاز و طي آن الینهاي با ارزشي  انتخاب شدند. باید توجه داشت که کشت پائیزه ارقام بهاره گلرنگ در مناطق گرم  
با رشد بیش ازحد رویشي ارقام بهاره  موجود و طوالني تر شدن طول دوره رشد مواجه مي شود، لذا لزوم یافتن 
ارقامي جدید با طول دوره رشد کمتر و نسبتا پا کوتاه)جلوگیري از ارتفاع  بیش از حد( ضروري می باشد، به همین 
منظور  بررسي هاي گوناگوني  به خصوص برروي توده هاي بومي گلرنگ کشور صورت پذیرفت و طي آن رقم گل 

دشت معرفی گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جایگزینی رقم گل دشت بجای ارقام قدیمی و توده های بومی گلرنگ بویژه در مناطق گرم و معتدل سرد   
تاریخ کاشت مناسب: اواسط شهریور ماه تا اواخر مهرماه )کشت پاییزه( مناطق معتدل سرد، اواسط تا اواخر   

آذر ماه )کشت پاییزه( مناطق گرم، اواسط اسفندماه تا اواسط فروردین ماه )کشت بهاره( مناطق معتدل سرد
سرد  معتدل  مناطق  در  بوشهر(،  ایرانشهر،  جیرفت،  )خوزستان،  گرم:  مناطق  در  کشت  مناسب  مناطق   

استانهاي: )تهران، فارس، کرمانشاه، خراسان، اصفهان، آذربایجان شرقي،  زنجان، کردستان، مرکزي(

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
عملکرد دانه باال و طول دوره رشد نسبتا کوتاه که باعث ترغیب کشاورزان برای توسعه کشت گلرنگ می   

شود
عدم ریزش و وجود غوزه هاي درشت با گلچه هاي قرمز)نسبت به رقم محلي اصفهان(  

سازگاري باال با شرائط آب و هوائي مناطق معتدل سرد و گرم کشور   
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توانائی تولید 200-150 کیلو گرم گل  با کیفیت باال که می تواند در افزایش در آمد زارعین گلرنگ کار   
موثر باشد

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

نمايی از بوته های گلرنگ رقم گل دشت در مرحله گلدهی )به بی خار بودن بوته ها توجه فرماييد(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:  معرفی رقم نخود بینالود

مجری مسئول: جالل رستگار                                           رتبه علمي:  استادیار پژوهش 
 jalalrastegar@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به افزایش جمعیت، به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، عمده ترین مشکل این کشورها تأمین مواد غذایي 
به خصوص مواد پروتئیني خواهد بود. از طرفي گسترش ارقام پرمحصول و سازگار به عنوان کلید افزایش تولید نخود 
در آینده مطرح است  ، از این رو انتخاب از میان ژرم پالسم هاي دریافتي از خارج وجمع آوري شده از مناطق مختلف 
که سازگاري خوبي با شرایط متفاوت و متغییر اقلیمي نشان دهند و تحمل خوبي به سرما و بیماري داشته باشند ، 
یکي از راهکارهاي برنامه ملي تحقیقات در مناطق خشك و نیمه خشك به شمار مي رود. مطالعات انجام شده در این 
خصوص نشان داده است که ترکیب مناسبي از پروتئین نباتي مي تواند سوء تغذیه و کمبود پروتئین را در این کشورها 
جبران کند. از طرف دیگر توانایي تثبیت ازت در این گیاهان و قرار گرفتن آنها در تناوت، به پایداري سیستم هاي 
زارعي کمك مي کند، از جمله اهمیت نخود در تناوب با دیگر محصوالت در جلوگیري از بروز بیماري هاي شایع 
مانند بیماري پوسیدگي و پژمردگي ریشه است که در مناطق عمده تولید نخود، مانند شبه قاره هندوستان به خوبي 

شناخته شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کشت رقم بینالود در مناطق نخودکاری با امکان یك آبیاری تکمیلی یا کشت آبی

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
رقم بینالود با داشتن مقاومت در برابر عامل بیماری برق زدگی و تحمل به سرما از این نظر دارای ویژگی خاصی 

است. تیپ بوتة این رقم به دلیل فاصلة مناسب از سطح زمین، امکان برداشت مکانیزه را فراهم میکند.

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

                         فرم بوته نخود رقم بينالود                                                      نخود رقم بينالود
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین ارقام شبدر و بهترین تاریخ کاشت جهت کشت در شرایط مختلف آب و هوایی
یافته منتج از پروژه شماره: 82139-0000-00-120000-011-2  مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول: محمد زمانیان                                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 
مجریان: ناصر ظریفی نیا، اسماعیل دزفولیان، مسعود ترابی

m_zamaniyan@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بر اساس اعالم دفتر نباتات علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی ساالنه حدود 3 میلیون تن ماده غذایی قابل هضم از 
خارج وارد می شود. یکی از راهکارهای اصولی جهت رفع این کمبود علوفه، افزایش تنوع گونه های شبدر در مناطق 
شبدر خیز کشور است. در راستای همین سیاست در سال های اخیر با توجه به اینکه در کشور فقط گونه شبدر ایرانی 
و برسیم کشت می شود مطالعات وسیعی در جهت شناسایی و امکان کشت گونه های جدید شبدر ازجمله شبدر الکی 
در کشور شده است. شبدر الکی در مقایسه با دیگر گونه های شبدر نتایج قابل قبولی داشته و می تواند در شرایط 
مختلف محیطی سازگاری و تولید علوفه نماید؛ بنابراین مطالعه بیشتر و تعیین سازگاری اکولوژیکی و پتانسیل تولید 
علوفه شبدر الکی در مقایسه با گونه های رایج در شرایط مختلف آب و هوایی افزایش تنوع گونه های شبدر و افزایش 

سطح زیر کشت و تولید علوفه ضروری می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاشت شبدر برسیم برای مناطق گرم و شبدر ایرانی و برسیم برای منطقه معتدل قابل توصیه می باشد. در حالی که 
رقم الکی، شبدری تك چینه، زودرس و متحمل به سرماست و برای کشت در دوره های کوتاهی که زمین خالی است 
توصیه می شود. بهترین تاریخ کاشت برای حصول حداکثر عملکرد در ارقام شبدر در شرایط مختلف آب و هوایی 15 

شهریور می باشد.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
از بین سه گونه شبدر موردمطالعه، شبدر برسیم به علت سریع الرشد بودن، ارتفاع مناسب و تعداد چین برداری 
باال، ثبات تولید در چین ها سازگاری بیشتر به مناطق کاشت، توانست با 79/49 تن علوفه تر و 11/90 تن در هکتار 
علوفه خشك و ارتفاع 68/30 سانتی متر نسبت به دو گونه دیگر برتری نشان دهد، هرچند در مناطق سرد و معتدل 
مثل کرج و اصفهان بین شبدر برسیم و ایرانی تفاوت معنی داری مشاهده نشد در مناطق گرم مانند دزفول گونه شبدر 
برسیم به علت خصوصیات مورفولوژیك مناسب نسبت به دو گونه دیگر برتری محسوسی دارد. شبدر الکی به علت 
یك چینه بودن عماًل عملکرد کمتری نسبت به شبدر ایرانی و شبدر برسیم تولید نموده و با توجه به متحمل بودن 
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به سرما و امکان کشت آن در آخرین تاریخ کاشت های پاییزه زودرسی و امکان تولید علوفه تازه در اوایل فصل، نیاز 
کمتر به آب می تواند سوژه مناسبی برای گپ های زراعی باشد. از طرفی با مجموع عملکرد علوفه در تاریخ اول شهریور 

بیشتر از بقیه تاریخ کاشت ها گزارش شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بهترین نسبت کشت مخلوط یونجه و اسپرس

یافته منتج از پروژه شماره: 82129-0000-00-120000-102-2          مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: کامبیز خوارزمی                                                       رتبه علمي:  محقق

kambizkharazmi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشت مخلوط به دالیلی همچون افزایش عملکرد نسبت به تك کشتی، حفاظت خاك، حاصلخیزی خاك، استفاده 
مؤثر از آب موجود در خاك، حداکثر استفاده از منابع کاهش خطرات احتمالی کاهش آفات و امراض گیاهی کنترل 
مشکل  همچون  معایبی  اما  کرده  متمایز  تك کشتی  به  نسبت  را  روش  این  سرما  و  باد  از  حفاظت  هرز  علف های 
مکانیزاسیون، متفاوت بودن نیاز آبی، کودی و سموم افزایش رقابت به دلیل انتخاب صحیح گیاهان و اثرات آللوپاتیك 
در کشورهای صنعتی طرفدار چندانی ندارد؛ بنابراین انتخاب صحیح روش کاشت و انتخاب دو گیاه اهمیت بسزایی 
دارد برای حصول عملکرد بیشتر از گیاهانی در کشت مخلوط استفاده می شود که از نظر ریشه ارتفاع، فرم اندام هوایی، 

زمان رشد و نمو و رسیدگی با یکدیگر اختالف داشته باشند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور حصول حداکثر عملکرد علوفه و سود اقتصادی، توصیه می شود از کشت مخلوط اسپرس و یونجه )با 

نسبت 75 درصد اسپرس + 25 درصد یونجه( استفاده شود.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
بیشترین میزان عملکرد یونجه تر )76620 کیلوگرم( و یونجه خشك )20750 کیلوگرم( مربوط به تیمار 75 
درصد اسپرس و 25 درصد یونجه و کمترین میزان آن ها مربوط به تیمار کشت خالص یونجه به ترتیب )50670 
باشد. همچنین بیشترین  افزایش رقابت درون گونه ای در تك کشتی  به دلیل  و 12810 کیلوگرم( بود که می تواند 
عملکرد تر و خشك اسپرس مربوط به کشت خالص اسپرس و کمترین میزان آن ها مربوط به تیمار 25 درصد اسپرس 
75 درصد یونجه بود. این به این دلیل است که زمان رشد رویشی یونجه خیلی سریع تر از اسپرس بوده و باعث افزایش 
رقابت برون گونه ای می گردد. نسبت برابری زمین برای عملکرد علوفه در مخلوط 75 درصد اسپرس+25 درصد یونجه 
1/13 بوده که مبین حصول بیشترین سودمندی از این مخلوط نسبت به تك کشتی می باشد. به عبارت دیگر 13 درصد 

سودمندی بیشتر را برای مخلوط یونجه و اسپرس نسبت به تك کشتی را نشان می دهد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین نسبت در کشت مخلوط یونجه و لولیوم

یافته منتج از پروژه شماره: 82212-0000-00-120000-108-2    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  سید جلیل نوربخشیان                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش 

jnoorbakhshian@yahoo.com    :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سطح زیر کشت یونجه در استان چهارمحال و بختیاری در حدود 14 هزار هکتار در سال 83 گزارش شده که 
متوسط عملکرد علوفه خشك آن حدود 8/5 تن در هکتار بود. با توجه به اینکه کشت مخلوط به عنوان جنبه ای از 
کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست عنوان شده است و با در نظر گرفتن این نکته که در اکثر موارد کشت مخلوط 
گیاهان علوفه ای عملکرد بیشتری از تك کشتی تولید نموده اند و تا حدودی باعث کنترل آفات و بیماری ها گردیده 
است. معموالً ترکیب مناسب بین لگوم و گراس می تواند منجر به افزایش عملکرد پروتئین و مواد قندی در علوفه 
گردد. انتخاب گونه ها درکشت مخلوط بسته به شرایط و اهداف تولید متفاوت است. لذا بررسی نسبت های مختلف 

کشت مخلوط یونجه با گراس ها از جمله لولیوم و تأثیر آن ها بر عملکرد علوفه حائز اهمیت می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور دستیابی به بیشترین عملکرد علوفه تر و خشك توصیه می شود از کشت مخلوط یونجه و لولیوم )با نسبت 
60درصد یونجه+ 40 درصد لولیوم( استفاده شود. عالوه بر این بر اساس شاخص برابری زمین نسبت 80 درصد یونجه 

و 20 درصد لولیوم نیز قابل توصیه می باشد.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
نتایج نشان داد بیشترین عملکرد  علوفه تر و علوفه خشك از تیمار 60 درصد یونجه 40 درصد لولیوم به ترتیب 
به میزان 41/540 و 13/190 تن در هکتار حاصل شد. از تیمارهایی با نسبت کمتر لولیوم حاصل گردید لذا افزایش 
تراکم لولیوم منجر به کاهش تراکم یونجه می شود. همچنین بر اساس مقایسه میانگین عملکرد علوفه تر و خشك 
در سال اول و دوم بیشترین عملکرد علوفه خشك از چین دوم )3/34 تن در هکتار( و سوم )3/216 تن در هکتار( 
حاصل شد. بیشترین میزان نسبت برابری زمین )1/315( در تیمار 80 درصد یونجه و 20 درصد لولیوم حاصل شد.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

كشت مخلوط يونجه و لوليوم
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: ارقام مناسب ذرت برای تولید حداکثر عملکرد دانه در خاك های شور

یافته منتج از پروژه شماره: 782412-0000-00-120000-110-5    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  الیاس دهقان                                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري:  احمد نادری
elyas_dehghan@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گوناگون  محدودیت های  دارای  اراضی خوزستان  از  بخشی  که  می دهد  نشان  مطالعات خاك شناسی خوزستان 
به ویژه شوری قرار دارند. برخی مدیریت های زراعی در مناطق شور انتخاب گیاهان مقاوم به شوری، برگزیدن روش 
کاشت مناسب، تهیه بستر بذر به صورت شیب دار، انتخاب روش آبیاری مناسب،استفاده از زیرشکن و غیره بوده لیکن 
مؤثرترین راه مقابله با پدیده شوری استفاده از گیاهان مقاوم می باشد. ذرت از گیاهان نیمه حساس به شوری می باشد 
بیشتری نشان داده و عملکرد  به شرایط شوری خاك و آب تحمل  بتوانند نسبت  ارقامی که  یافتن  این اساس  بر 

اقتصادی بیشتری داشته باشند از اهمیت زیادی برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای دستیابی به حداکثر عملکرد دانه ذرت در خاك های شور توصیه می شود از هیبریدهای 704 و 711  استفاده 

 شود

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
نتایج به دست آمده نشان داد که اعمال آبیاری با آب شور ds/m 8 به صورت مقطعی در مراحل کاشت تا قبل از 
گلدهی، گلدهی و گرده لفشانی و پر شدن دانه نسبت به شاهد )آبیاری با آب معمولی  ds/m 2 در تمام دوره رشد( با 
میانگین عملکرد 5/87 تن در هکتار به ترتیب باعث کاهش عملکرد دانه به میزان 25، 24 و 14 درصد شد. به طورکلی 
در ارقام موردبررسی کمترین تحمل نسبت به آبیاری با آب شور و بیشترین کاهش در عملکرد دانه به میزان 25 درصد 

در مرحله کاشت تا استقرار بوته قبل از گلدهی به دست آمد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: افزایش راندمان مصرف آب در کشت ذرت با آبیاری یك در میان فاروها

یافته منتج از پروژه شماره: 83029-0000-00-122200-053-3            مدت اجرای پروژه:  دو سال   
مجری مسئول: حمید نجفی نژاد                                                             رتبه علمی: استادیار  پژوهش 

مجری: مسعود فرزام نیا
hnajafinezhad@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 به دلیل بحران کم آبی و خشکسالی های پی در پی، میزان تولید و سطح زیر کشت گیاه ذرت علی رغم نیاز روز 
این محصول طی سال های اخیر روند کاهشی داشته است. کاهش سطح کشت ذرت در پی بروز  به  افزون کشور 
خشکسالی و نیاز ذرت به آب زیاد از دالیل اصلی کاهش تولید این محصول طی سال های اخیر در کشور اعالم شده 
است. با توجه به عدم امکان افزایش سطح کشت و کاهش منابع آبی لزوم توجه به شیوه هاي نوین به زراعی و مدیریتی 
در راستای افزایش کارآیی مصرف آب و کاهش مصرف آب بیش از گذشته احساس می شود. برای کاهش مصرف آب 
در زراعت ذرت راهکارهای مدیریتی متعددی وجود دارد که یکی از راهکارها کم آبیاری است. شیوه های مختلفی 
برای اعمال کم آبیاری در زراعت ذرت وجود دارد که یکی از آنها تغییر در نحوه آبیاری فاروها است. آبیاری یك در 
میان فاروها یا حذف یك در میان فاروها نقش موثری در کاهش حجم آب مصرفی در زراعت ذرت دارد. توسعه این 
شیوه آبیاری در زاعت ذرت تابستانه می تواند نقش موثری در کاهش تلفات تبخیر از سطح خاك، کاهش حجم آب 

مصرفی و افزایش راندمان مصرف آب داشته باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور دستیابی به باالترین کارایی مصرف آب در کشت ذرت توصیه می شود از  آبیاری یك در میان فاروها 
استفاده شود. برای اجرای این روش کلیه عملیات خاك ورزی شامل عملیات شخم، دیسك، لولر و کودپاشی و کاشت 
با استفاده از دستگاه بذرکار پنوماتیك مشابه روش مرسوم انجام می شود و تنها تفاوت مربوط به نحوه آبیاری فاروها 
است که به صورت یك در میان تا پایان فصل آبیاری می شوند. برای اجرای این شیوه آبیاری در مزارع با سطوح وسیع 
بهتر است که فاصله خطوط کاشت دستگاه بذرکار 75 سانتی-متر تنظیم شود ولی فاروهای دستگاه در زمان کاشت 

به صورت یك در میان حذف شوند. 

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
براساس نتایج بدست آمده تیمار آبیاری با حذف یك در میان فاروها اگر چه از عملکرد دانه کمتری برخوردار 
بود اما بیشترین کارآیی مصرف آب را در مقایسه با روش مرسوم و سایر روش های مورد مطالعه داشت. حجم آب 
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مصرف شده در تیمار آبیاری با حذف یك در میان فاروها در مقایسه با روش مرسوم آبیاری 32 درصد کمتر بود که 
قابل توجه می باشد. از دیگر محاسن این شیوه کشت، کاهش اثر شوری خاك و عدم تجمع نمك در محدوده توسعه 
ریشه گیاه است. با توجه به شرایط کم آبی و افت قابل توجه سفره های آب زیر زمینی منطقه با توسعه این شیوه 
کشت می توان فشار وارد شده به منابع آب موجود را تا حدی کاهش داد ضمن اینکه بهره وری آب نیز به مقدار قابل 

توجهی افزایش می یابد. 

عکس/عکس های شاخص از یافته:

تصوير مزرعه ذرت در شرايط آبياری با حذف يک در ميان فاروها
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین تاریخ کاشت و بهترین زمان چین برداري در مزارع شبدر برسیم بذري در خوزستان 

یافته منتج از پروژه شماره: 84210-0000-02-121000-048-2   مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: احمدعلی شوشی دزفولی                                      رتبه علمی: استادیار پژوهش

aashoushi@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
منطقه خوزستان با سطح زیر کشت باالي 1000 هکتار شبدر بذري، مهمترین منطقه تولید بذر شبدر برسیم در 
ایران مي باشد. توسعه سطح زیر کشت این محصول عالوه بر منافع اقتصادي براي کشاورزان منطقه، به دلیل اثرات 
مطلوب شبدر بر حاصلخیزي خاك و لزوم وجود یك گیاه علوفه ای در تناوب منطقه از اهمیت باالیي برخوردار است. 
یکي از مهمترین عوامل مؤثر در توسعه سطح زیر کشت یك گیاه قرار گرفتن آن گیاه در تناوب زراعي یك منطقه 
مي باشد. وجود کشت هاي تابستانه همچون ذرت و کنجد در اراضي آبي منطقه شمال خوزستان و برداشت این 
محصوالت در آبان ماه کشت محصوالت زمستانه مانند شبدر برسیم را در تاریخ کشت توصیه شده )15 مهرماه( با 
مشکل مواجه مي کند لذا در این تحقیق به بررسی تاریخ کاشت های دیرتر جهت کشت شبدر برسیم بذری پرداخته 

شده است

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور امکان قرار گیری شبدر برسیم در تناوب منطقه خوزستان توصیه می شود زمان کاشت این گیاه تا 30 
آبان به تاخیر بیافتد و به منظور دستیابی به حداکثر عملکرد علوفه، آخرین چین برداری در 10 فروردین ماه انجام 

شود.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
بطور کلی با توجه به نتایج این تحقیق میتوان در خوزستان با مدیریت صحیح مزرعه بالفاصله بعد از برداشت 
محصوالت تابستانه، کشت شبدر برسیم را تا تاریخ 30 آبان ماه به تاخیر انداخت بدون اینکه کاهشی در عملکرد بذر 

نسبت به تاریخ کشت توصیه شده )15 مهرماه( ایجاد شود و بدینوسیله این گیاه را در تناوب منطقه قرار داد.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

مزرعه شبدر برسيم بذري كشت شده در تاريخ 30 آبان ماه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:تعیین مناسب ترین تاریخ انتقال نشاء 4 رقم کاهو در خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 84006-0000-05-120000-043-2            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: غالمعباس مشرف  قهفرخي                                                  رتبه علمي: محقق 

abbasmosharraf@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کاهو از نباتات فصل خنك است، یعني براي رشد و تولید عملکرد بهتر به آب و هواي خنك احتیاج دارد. در 
فصل گرما قبل از رشد و نمو کافي برگ ها، شاخه گل دهنده ظاهر شده و بوته کاهو بذر مي دهد. در این موقع برگ ها 
طعم تلخ زننده پیدا مي کنند. در نواحي معتدل و سرد شمالي جهت تولید محصول پائیزه و زمستانه بذر کاهو در 
اواخر شهریور و یا اوایل پائیز کشت مي شود و براي تولید محصول بهاره کاهو کاشت بذر در اسفند ماه انجام مي شود. 
بنابراین در نواحي معتدل، سرد و تا اندازه اي مرطوب بهترین نتیجه از کاشت این محصول به دست مي آید. مع هذا با 
کاشت بذر در فصولي که رشد گیاه به گرماي شدید برنخورد در کلیه نواحي مي توان اقدام به تولید این گیاه کرد. لذا 
براي تعیین بهترین تاریخ انتقال نشاء در مناطق جنوبي استان خوزستان نشا این تحقیق ضروري به نظر مي رسید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مناسب ترین تاریخ انتقال نشاء در مناطق جنوبي استان خوزستان بین 30 مهر تا 30 آبان ماه توصیه شده و رقم 
کاهو سوري با عملکرد کمي بهتر و رقم کاهوپیچ اهوازي از نظر کمي و کیفي و بازارپسندي قابل توصیه هستند. 

همچنین کاهو دزفولي نیز داراي عملکرد اقتصادي قابل قبولي است.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
 نتایج دو ساله نشان داد که از نظر عملکرد اختالف معني داري بین تاریخ انتقال نشاء مشاهده نشد ولي از نظر ارقام 
اختالف معني  دار است و سه رقم کاهوي سوري، اهوازي و دزفول عملکرد اقتصادي خوبي داشته و بهترین زمان جهت 
انتقال نشاء بین 30 مهر تا 30 آبان ماه است. کاهو در خوزستان در مدت زمان نسبتاً طوالني انتقال نشاء مي شود که 
این مسأله برروي خصوصیات کمي و کیفي محصول کاهو اثر مي گذارد. لذا تعیین اثرات این مسأله و مطالعه برروي 

ارقام مختلف جهت بدست آوردن محصول کمي و کیفي بهتر از نتایج این تحقیق است.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: اثر آبیاري قطره ای و آبیاری نشتی  بر عملکرد هندوانه در خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 84097-0000-00-221200-048-3   مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول:  ناصر ظریفی نیا                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش  

zarifinian@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
هندوانه یکی از سبزیجات پرمنفعت است که قبل از احداث شبکه آبیاری دز در سطح وسیعی از مزارع شمال 
خوزستان کشت می شود. معموال کشاورزان از دو رقم رایج هندوانه به نام های کریمسون سوئیت و چارلستون گری با 
عملکرد حدود 60 تا 70 تن در هکتار استفاده می کنند. در خوزستان در اواسط تیرماه و به روش جویچه ای کشت 
می شود. نیاز فراوان این گیاه به آب به خصوص در شرایط ابتدایي دوره رشد، که مقارن با ماه هاي گرم سال است،از 
یك طرف و گسترش سامانه آبیاری قطره ای  با وجود یارانه  های دولتی به ویژه در سال های اخیر باعث شده تا مطالعات 
مزرعه ای آبیاري قطره اي در نقاط مختلف خوزستان از جمله دزفول، شوش و شوشتر مورد توجه قرار گیرد. با دور 
آبیاری هر روز و یك قطره چکان براي هر بوته، عملکرد و بهره وری مصرف آب نسبت به سایر تیمارها به طور قابل 
مالحظه اي افزایش یافته است. حال آنکه خصوصیات فیزیکی میوه مانند ضخامت پوست میوه، درصد آب موجود در 

گوشت میوه، نسبت گوشت به وزن میوه و درصد ماده جامد محلول تحت تاثیر تیمارهای آبیاری قرار نگرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جهت کشت موفقیت آمیز هندوانه با پتانسیل باال می توان با استفاده از آبیاری قطره ای  تیپ با تامین 125 درصد 
نیاز آبی گیاه بر اساس روش تشتك تبخیر برای ارقام کریمسون سویت و چارلستون گری در شرایط اقلیمی خوزستان 
و اراضی با بافت خاك نسبتا سنگین استفاده نمود. اما در شرایطی که در طول دوره رشد محدودیت آب وجود داشته 
باشد تیمار تامین 75 درصد نیاز آبی گیاه قابل توصیه است، بدون آنکه عملکرد میوه کاهش معنی داری داشته باشد.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
 که آبیاری قطره ای  با تامین 125درصد نیاز آبی برای کشت هندوانه در شرایط بدون محدودیت آب و 75 درصد 
نیاز آبی در شرایط محدودیت آب برای اراضی با بافت نیمه سنگین و شرایط اقلیمی مشابه با محل انجام این تحقیق 

قابل توصیه است.



30۸



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

309

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند   
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: روش و مدت نگهداری چغندرقند در سیلو ی کنار مزرعه  

یافته منتج از پروژه شماره: 012-83-03-11-010-2          مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه 
مجری مسئول: محمد عبداللهیان نوقابي                             رتبه علمي: استاد پژوهش  

anoghabi@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در کشت بهاره چغندرقند ظرفیت کارخانه هاي قند کشور کم تر از میزان چغندرقندي است که به صورت روزانه 
برداشت مي شود. در مواقعی که در فصل پاییزه  هوا مناسب است، بسیاری از کشاورزان به منظور کشت به موقع 
گندم، اقدام به برداشت چغندرقند می کنند. در این شرایط، کشاورزان به ناچار ریشه های برداشت شده را به صورت 
کپه های کوچك در مزرعه ذخیره مي  کنند و از تهیه سیلو در کنار مزرعه، به جهت هزینه بر بودن خودداري مي کنند. 
چنانچه در این دوره بارندگي هاي فصلي شروع شود، مدت زمان نگهداری ریشه های برداشت شده در مزرعه طوالني تر 
می شود. در نتیجه، احتمال یخ زدگي ریشه ها وجود داشته و از طرفی حمل آنها به کارخانه قند و نگه داری در سیلوی 
کارخانه باعث افزایش ضایعات مي شود. تهیه اصولی سیلو در کنار مزرعه و پوشاندن آن به منظور جلوگیری از یخ زدن 
چغندرقند می تواند موثر واقع شود. پوشش عالوه بر جلوگیری از نفوذ سرما به داخل سیلو با متعادل نمودن دمای 

سیلو ضایعات قند را کاهش می دهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بهتر است برداشت چغندرقند به گونه ای برنامه ریزی شود که ریشه ها بالفاصله پس از برداشت و در کم ترین 
زمان ممکن به کارخانه تحویل داده شود. چنانچه به هر دلیلی امکان تحویل ریشه ها در دو هفته پس از برداشت فراهم 
نشد، با توجه به عدم اختالف قابل مالحظه  در میزان ضایعات وزنی بین مدت نگه داری چهار تا شش هفته، ریشه ها 
باید در مناسب ترین شرایط از لحاظ دما و رطوبت نگه داری شوند )شکل(. برای این منظور، ریشه ها در مکانی مسطح 
و خشك به ابعاد ارتفاع دو متر. عرض 2/5-2 متر و طول سه متر یا بیشتر انباشته شوند و جهت آن ترجیحاً شمالی 
ـ جنوبی و نزدیك به محل دسترسی در نظر گرفته شود. پوشش های مختلفی برای حفظ سیلوهای کنار مزرعه به کار 
گرفته شده اند که از آن جمله می توان به کلش گندم، بقایای اندام هوایی چغندرقند و پوشش پالستیکی اشاره کرد. 
پوشش پالستیکی با ضخامت 0/55 میلی متر و کاه و کلش با ضخامت 15-10 سانتی متر به دلیل ضایعات قندی کمتر 
مناسب تر است و با کمك این پوشش ها مي توان تا حدود دو ماه چغندرقند را در کنار مزرعه به طور سالم نگه داري کرد.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
در روش نگهداری مرسوم کاهش وزن ریشه ها نسبت به روش سیلو کردن ریشه در زیر پوشش پالستیکی و یا 
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کلش گندم 2/6 برابر بیشتر بود. بیشترین مقدار کاهش وزن و ضایعات شکر در دو هفته اول اتفاق می افتد. در صورتی 
که در نظر است ریشه های چغندرقند بیش از نه روز در کنار مزرعه نگهداری شود، با توجه به اقتصادی بودن تهیه 
سیلو با پوشش پالستیکی یا کلش گندم، انجام آن توصیه می گردد و می توان تا حداکثر هشت هفته در این شرایط 

ریشه ها را نگهداری و سپس به کارخانه قند منتقل نمود. 

عکس/عکس های شاخص از یافته:

      شکل (1) شمایی از روش نگهداری ریشه ها             شکل (2) شمایی از روش نگهداری ریشه ها به
    به صورت کپه ای در مزرعه مطابق روش کشاورز            روش سیلوی توصیه شده در کنار مزرعه

 

       شكل )3( پوشش سيلوی كنار مزرعه با كلش گندم                      شكل )4( پوشش سيلوی كنار مزرعه با بقايای                
                                                                                                                  اندام هوايی چغندرقند

شكل )5( پوشش سيلوی كنار مزرعه با گونی پالستيكی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: کاهش ضایعات چغندرقند در سیلو با استفاده از شیرآهك

مدت اجراي پروژه:2 سال و 6 ماه  یافته منتج از پروژه شماره: 2-010-11-03-83-010 
مجری مسئول: بابك بابایی                                    رتبه علمی: مربی پژوهش 

 babak_babaee@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ریشه  قندي  ضایعات  است.  اجتناب ناپذیر  و  متداول  امري  قند  کارخانه  یا  مزرعه  کنار  در  چغندرقند  سیلوی 
چغندرقند در سیلو در اثر فعالیت میکروارگانیسم ها ـ باالخص قارچ ها ـ افزایش می یابد. آمار بهره برداری کارخانه های 
قند کشور نشان می دهد میانگین ضایعات چغندرقند در مرحله سیلوي کارخانه هاي قند و شکر کشور طي برنامه های 
اول )73-1369( و دوم )78-1374( توسعه کشور به ترتیب معادل 218892 و 152769 تُن چغندر بوده است. این 
ضایعات در سال 1381 در حدود 258716 تن ریشه که معادل 4/2 درصد کل چغندر خریداري شده و معادل 42688 
تن شکر و ارزش اقتصادي آن 180 میلیارد ریال بوده است. استفاده از ترکیبات شیمیایی ارزان و قابل دسترس به 
صورت  پوشش  بر روی ریشه های سیلو شده یکی از راه های کاهش  ضایعات چغندرقند در سیلو می باشد که در 

این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای کاهش ضایعات و کاهش فعالیت  قارچ ها در سیلوی چغندرقند کنار مزرعه و یا سیلوی کارخانه قند می توان از 
ترکیب شیمیایی شیر آهك با غلظت سه درصد استفاده کرد. بدین ترتیب که به ازای هر لیتر آب 30 گرم آهك در 
نظر گرفته شود. پس از تهیه این محلول می توان آن را روی ریشه های چغندرقند در زمان ایجاد سیلوی کنار مزرعه 

یا در کارخانه قند هنگام تخلیه چغندرقند روی نوار تخلیه و قبل از سیلو، پخش نمود.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
نتیجه این آزمایش می تواندتا 8 درصد از کاهش وزن ریشه چغندر قند در سیلو با میانگین دمای 3-5 درجه 
سلسیوس جلوگیری کند و تا 13 درصد آلودگی های قارچی چغندرقند را در سیلوی کنار مزرعه و حتی سیلوی 

کارخانه قند کم کند. 



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

313

عکس/عکس های شاخص از یافته:

 شكل )1( نمونه شاهد )باال( و چغندرقند پوشش داده شده با شيرآهک سه درصد )ب(
 پس از60 روز نگهداری در سيلوی كنار مزرعه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنـوان: کاهـش خسـارت بیمـاری ریزومانیـا بـا کاشـت رقـم مقـاوم و تغییـر دور و مقـدار آب آبیـاری در زراعـت 

چغندرقنـد
مدت اجراي پروژه:2 سال  یافته منتج از پروژه شماره: 113-13-7801-81-008 

مجری مسئول: محسن بذرافشان                                    رتبه علمی:استادیار پژوهش
مجری: سعید دارابي 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در کنترل بیماری ریزومانیا عالوه بر استفاده از رقم مقاوم، مدیریت زراعی را باید به نحوی انجام داد که از انتشار و 
شدت بیماری کاسته شود. زیرا رقم هاي مقاوم موجود نسبت به بیماری ریزومانیا مصون نیستند. اما با اعمال مدیریت 
مناسب در شرایط آلوده، این رقم ها قادر به تولید عملکرد های باال می باشند. از جمله اقدامات توصیه شده براي 
کم کردن فشار بیماري در مزارع آلوده، پرهیز از انباشت رطوبت زیاد در خاك است که شرایط مساعد براي توسعه 
بیماري را فراهم مي سازد.  آبیاري نامناسب مي تواند خسارت بیماري را تشدید و آلودگي زود تر و افزایش دو تا سه 
برابري گیاهان آلوده را سبب شود. یکي از عملیات زراعي پیشنهادي براي کاهش وقوع و شدت ریزومانیا یا محدود 

کردن گسترش آن، کم کردن زمان آبیاري و افزایش دفعات آن است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 به منظور کاهش شدت بیماری، افزایش عملکرد ریشه و کارایی مصرف آب توصیه می شود که بعد از خاك آب و 
پي آب )آبیاری اول و دوم( و اطمینان از سبز شدن و استقرار بوته هاي چغندرقند، در صورتی که در منطقه فاصله 
بین دو آبیاری 10 روز می باشد، فاصله بین دو آبیاری را به 5 روز کاهش داد و چنانچه در روش معمول 10 ساعت 
آبیاری به طول می انجامد، زمان آبیاری را به 5 ساعت تقلیل داد. در این روش اگرچه آب مصرفی تغییری نمی کند، 

اما باعث افزایش عملکرد و کاهش شدت بیماری می گردد.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
با نصف کردن دور آبیاري عملکرد و کارآیي مصرف آب معادل 28 درصد و مقدار قند و قند سفید هفت درصد 
قابل  افزایش است. بنابراین، در شرایط آلوده عالوه بر کاشت رقم مقاوم می توان از طریق بهبود مدیریت آبیاری نیز 

میزان خسارت ناشی از بیماری ریزومانیا را کاهش داد. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

رقم حساس (سه ردیف میانی) و دو رقم مقاوم (راست و چپ رقم حساس) در زمین آلوده به ریزومانیا
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: مدیریت زراعی علف هاي هرز چغندرقند پاییزه

یافته منتج از پروژه شماره: 003-82-13-128             مدت اجراي پروژه:2 سال 
مجری مسئول: محمدرضا اوراضی زاده                                رتبه علمی:استادیار پژوهش

مجری: مصطفی حسین پور 
hoseinpour@sbsi.ir :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
چغندرقند پاییزه در استان خوزستان به دلیل طوالنی بودن دوره رشد و شرایط متنوع آب و هوایی در طول فصل 
رشد، با علف های هرز متنوعی روبرو می باشد. به همین دلیل، کنترل علف های هرز بخش قابل توجهی از هزینه های 
تولید چغندرقند را به خود اختصاص می دهد. برای مبارزه با علف های هرز به طور معمول از روش های شیمیایی و 
مکانیکی استفاده می شود. در روش مکانیکی، عمدتاً از کولتیواتور تیغه ای و دوار و از وجین دستی به  عنوان عملیات 
تکمیلی استفاده می شود. در نظر گرفتن مواردی از قبیل، مرحله رشدی گیاه، رطوبت خاك، تنظیم بودن دستگاه، 

شکل تیغه ها و تیز بودن آنها بر عملکرد کولیتواتور بسیار تاثیر گذار است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در کشت پاییزه چغندرقند فاصله بین ردیف های کاشت 61 سانتی متر است. بنابراین، بخش عمده ای از  علف های 
هرز این فاصله را می توان به وسیله کولتیواتور از بین برد. برای این منظور توصیه می شود در دو زمان نسبت به کاربرد 
کولتیواتور،یك مرحله در زمان 6-4 برگی و مرحله بعد در زمان 8-6 برگی چغندرقند اقدام کرد. الزم است فاصله 
تیغه های کولتیواتور از ردیف های کاشت کمتر از پنج سانتی متر نباشد و عمق کار تیغه ها در حدود پنج سانتی متر 
قسمت سطحی خاك تنظیم شود. به منظور کارکرد بهتر کولتیواتور، رطوبت مزرعه بایستی در اندازه ای باشد که ضمن 

جلوگیری از فشردگی خاك، منجر به ایجاد کلوخ های بزرگ نشود.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر کولتیواتور بر عملکرد چغندرقند تنها از طریق کنترل علف های هرز می باشد 
و  نقش آن در بهبود عملکرد از طریق بر هم زدن خاك بین ردیف های کاشت قابل توجه نمی باشد. کاربرد یك و دو 
بار کولتیواتور به تنهایی عملکرد ریشه را نسبت به شاهد با علف هرز به ترتیب در حدود 57 و 94 درصد افزایش داد. 
البته اضافه عملکرد ناشی از دو بار کولتیواتور نسبت به یکبار در حدود 23 درصد بود. همچنین میزان عملکرد یك و 
دو بار کولتیواتور نسبت به شاهد بدون علف هرز به ترتیب 50 و 62 درصد بود. کاربرد کولتیواتور درصد قند را تحت 

تاثیر قرار نداد و تنها از طریق افزایش عملکرد ریشه موجب افزایش عملکرد شکر شد )جدول 1(. 
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تاثير كاربرد كولتيواتور بر عملكرد كمی و كيفی چغندرقند پاييزه در منطقه دزفول

درصد قندعملكرد شكرعملكرد ريشهتيامر

تن در هکتار

17/42/415/3هرز شاهد با علف

54/47/816/0هرز شاهد بدون علف

27/33/915/8بار کولتیواتور یک

53/37/515/9بار وجین دستی بار کولتیواتور+ یک یک

33/74/615/5دو بار کولتیواتور

عکس/عکس های شاخص از یافته:

مقايسه قبل و بعد از كولتيواتور )چپ( و حذف بخش عمده ای از  علف هرز در 
فاصله بين رديف های كاشت توسط كولتيواتور )راست(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان:کاهش مصرف آب آبیاري در اواخر دوره رشد در چغندرقند پاییزه بوسیله آبیاری قطره ای

یافته منتج از پروژه شماره: 006-83-8101-02-11-048-2       مدت اجراي پروژه:2 سال 
مجری مسئول: مصطفی حسین پور                                         رتبه علمی:استادیار پژوهش

hoseinpour@sbsi.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در حال حاضر مهم ترین چالش بخش کشاورزی کمبود منابع آب قابل استفاده و پایین بودن راندمان مصرف آب 
آبیاری است. این عامل سبب شده است که سطح زیرکشت چغندرقند بهاره به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. از طرفی، 
توسعه کشت پاییزه چغندرقند به دلیل باال بودن عملکرد شکر، کمتر بودن نیاز آبی و بهره برداری از بارندگی های فصلی 
برای جبران کاهش سطح زیرکشت بهاره چغندرقند و تأمین شکر مورد نیاز کشور مورد توجه قرار گرفته است. در 
کشت پاییزه چغندرقند در منطقه خوزستان، آبیاری به روش نشتی و به صورت جوی و پشته انجام می شود. در این 
روش، مصرف آب زیاد و راندمان آبیاری پایین است. از این رو الزم است ضمن افزایش راندمان این روش آبیاری، هر 

چه سریع تر نسبت به توسعه روش های آبیاری تحت فشار به ویژه آبیاری قطره ای اقدام نمود.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور استفاده از روش آبیاری قطره ای به روش تیپ پس از تهیه زمین و مصرف کودهای شیمیایی، اقدام به 
ایجاد جوی و پشته به فاصله 120 سانتی متر می گردد. پس از مسطح کردن پشته به وسیله دستگاه شیپر، پشته ای 
به عرض 70 سانتی متر بدست می آید و بر روی این پشته دو ردیف کاشت به فاصله 60 سانتی متر کشت می گردد 
به طوری که فاصله هر ردیف کاشت پنج سانتی متر باشد. پس از کاشت لوله های آبیاری قطره ای در بین دو ردیف 
کاشت قرار داده می شود به طوری که فاصله آن از هر ردیف کاشت 30 سانتی متر باشد. آبیاری اول باید تا زمانی 
ادامه داشته باشد که رطوبت به طور کامل به محل کاشت بذر رسیده باشد. آبیاری دوم  به فاصله 4-3 روز از آبیاری 
اول انجام می شود. تا زمان شروع بارندگی ها از اواسط آبان به بعد الزم است این دور آبیاری حفظ شود. بنابراین در 
فصل پاییزه و تا شروع بارندگی آبیاری باید تمام نیاز آبی چغندرقند تامین گردد به طوری که با تنش رطوبتی مواجه 
نگردد. از اواخر اسفند در صورتی که رطوبت خاك به حدود 41-12 درصد وزنی رسیده باشد، اقدام به شروع مجدد 
آبیاری می گردد و تا زمان برداشت آبیاری با فاصله 4-3 روز انجام می شود. در این آزمایش با کاربرد یکسان آب در 
اوایل فصل و مصرف مقادیر مختلف آب در اواخر فصل نتایج تقریبا مشابهی بدست آمد به طوری که در اواخر فصل 

به میزان قابل توجهی می توان مصرف آب را کاهش داد. 
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نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
بر اساس نتایج این تحقیق افزایش مصرف آب در اواخر فصل عملکرد ریشه را افزایش داد، اما درصد قند و عملکرد 
شکر را نسبت به کمترین سطح مصرف آب افزایش نداد و از طرفی موجب کاهش کارآیی مصرف آب آبیاری  برای 
تولید ریشه و شکر گردید. افزایش مصرف آب از 1240 مترمکعب به 6094 مترمکعب در هکتار در اواخر فصل  تنها 
عملکرد ریشه را به میزان هشت تن در هکتار افزایش داد، در حالی که عملکرد شکر در هر دو تیمار به یك اندازه بود. 
بنابراین، بر اساس این نتایج در کشت  پاییزه چغندرقند در استان خوزستان با استقاده از آبیاری قطره ای  به میزان 
قابل توجهی می توان در مصرف آب به خصوص در آواخر فصل صرفه جویی کرد، بدون اینکه عملکرد ریشه کاهش 
یابد. مصرف کمتر آب- 1240 متر مکعب در هکتار - در اواخر فصل درصد قند را نسبت به شرایط نرمال- 4932 
متر مکعب در هکتار- درصد قند را یك درصد افزایش و عملکرد ریشه را در حدود هشت تن در هکتار کاهش داد. 
از طرفی مصرف آب بیشتر نسبت به حالت نرمال، نه تنها عملکرد ریشه را افزایش نداد بلکه درصد قند را 0/4 درصد 
کاهش داد. بنابراین مصرف آب کمتر و بیشتر از حالت نرمال درامد در هکتار را در حدود چهار درصد کاهش می دهد. 

عملكرد كمي و كيفی چغندرقند پاييزه تحت تأثير مقادير مختلف آب آبياری به روش قطره ای

 مجموع آب
مصرفی

 آب مصرفی
 در اواخر

فصل

 آب مصرفی
 در اوایل

فصل

 عملکرد
شکر

 عملکرد
ریشه

کارآیی مصرف آب
 درصد(کیلوگرم بر مترمکعب)

قند

ریشهشکرتن در هکتارمتر مکعب در هکتار

16/42/618/710/576409912402859
15/91/914/610/278537625172859
15/81/612/210/679652536662859
15/41/410/910/784779149322859
15/01/29/410/583895360942859
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان : روش مناسب کاشت چغندرقند در خاك های شور

یافته منتج از پروژه شماره: 012-82-03-78-13-100         مدت اجراي پروژه:2 سال و 6 ماه 
مجری مسئول: مصطفی حسین پور                                    رتبه علمی: مربی پژوهش

مجریان: کیوان فتوحی و حسنعلی شهبازی
jahadakbar@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در حدود 44 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی ایران شور هستند. مدیریت این اراضي، ازطریق احیا زهکشي 
یا استفاده از سیستم هاي پیشرفته آبیاري اغلب هزینه هنگفتي را طلب ميکند. در خاك های شور به علت کم شدن 
آب قابل استفاده براي گیاه، ایجاد مسمومیت توسط برخي از امالح، عملکرد کاهش و در نهایت گیاه از بین مي رود. 
برای امکان پذیر ساختن کشت بذر در زمین های شور، از روش های مختلفی که باعث کاهش غلظت امالح در محل 

کاشت بذر می شود، استفاده می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه مرحله استقرار گیاهچه های چغندرقند، به عنوان حساس ترین مرحله رشد نسبت به شوری می 
باشد، در نتیجه توصیه می شود که کشت در اولین زمان ممکن، - اوایل فروردین، انجام شود تا سبز شدن و استقرار 
گیاهچه های چغندرقند از اثرات تنش شوری مصون بمانند. زیرا گرم شدن هوا و افزایش تبخیر، شوری خاك را 
افزایش و به دنبال آن بدسبزی را به دنبال خواهد داشت.  همچنین تهیه بستر باید به  نحوی صورت گیرد که شوری 
در محل کاشت بذر تجمع پیدا نکند. به همین منظور، می توان از روش کشت دو ردیف کاشت روی پشته استفاده کرد. 
برای این منظور پشته ها را به گونه ای باید ایجاد کرد که فاصله بین دو خط کاشت بر روی پشته بین 60-50 سانتی 

متر باشد. به طوریکه در زمان آبیاری امالح به دور از محل کشت بذر و در فاصله بین دو ردیف کاشت تجمع یابد. 

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
کشت در اوایل فروردین نسبت به اواخر اردیبهشت عملکرد ریشه، شکر و درصد قند را به ترتیب 26، 29 و دو 
درصد افزایش می دهد. همچنین کشت دو ردیف بر روی پشته نسبت به کشت یك ردیفه عملکرد ریشه و شکر را به 
ترتیب 25 و 12 درصد افزایش و درصد قند را در حدود سه درصد کاهش می دهد. بنابراین توصیه می شود کشت 

در اولین زمان ممکن و به صورت دو ردیف بر روی پشته با فاصله 60-50 سانتی متر انجام شود. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان : زمان مناسب قطع آبیاری قبل از برداشت چغندرقند بهاره

یافته منتج از پروژه شماره: 021-83-02-10-54-2                مدت اجراي پروژه:2 سال 
مجری مسئول: جهانشاه بساطی                                       رتبه علمی: استادیارپژوهش

مجری: علی جلیلیان
alijalilian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با خنك شدن هوا در آخر فصل رشد چغندرقند، خیلی از کشاورزان آبیاری را قطع می کنند. این در حالی است که 
هنوز گیاه به آب نیاز دارد. قطع آبیاری زودهنگام در آخر فصل رشد، گیاه را در معرض تنش خشکی قرار می دهد و 
از افزایش بیشتر عملکرد و عیار جلوگیری می شود و از طرفی در اثر تنش خشکی، برخی ناخالصی های ریشه افزایش 
می یابد که درصد استحصال قند را کاهش می دهد. در مزارع چغندرقندی که آبیاری آخر فصل آنها زودتر از موعد 
قطع می شود، چنانچه امکان تحویل فوری آنها به کارخانه قند فراهم نباشد و در کنار مزرعه برای مدتی نگهداری 
)سیلو( شوند، به دلیل تنش واردشده سیلوپذیری پایین تری خواهند داشت و زودتر دچار پوسیدگی می شوند. لذا با 
عنایت به موارد فوق تأمین نیاز آبی گیاه چغندرقند تا زمانی که گیاه به آب نیاز دارد و می تواند به رشد ادامه دهد، 

ضروری است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
توصیه می شود آبیاری آخر فصل تا 20-15 روز قبل از برداشت ادامه یابد و از  قطع زودهنگام آبیاری آخر فصل 

به دلیل تاثیر منفی که بر عملکرد ریشه و ضریب استحصال شکر دارد، خودداری شود.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
قطع آبیاری آخر فصل از 25 تا 40 روز قبل از برداشت به ترتیب عملکرد ریشه را چهار و هشت تن در هکتار 
کاهش می دهد. بنابراین توصیه می شود آبیاری آخر فصل تا زمان 20-15 روز قبل از برداشت ادامه یابد. ادامه آبیاری 
چغندرقند در آخر فصل اثر مثبت بر عیار قند هم دارد، اما این اثر مثبت قابل توجه نیست. قطع زودهنگام آبیاری 
آخرفصل، سیلوپذیری در کنار مزرعه را کاهش می دهد و هرچقدر آبیاری زودتر قطع شده باشد، امکان اُفت عملکرد 
و پوسیدگی ریشه در اثر نگهداری در کنار مزرعه بیشتر خواهدشد. نگهداری در سیلوی کنار مزرعه به مدت 30 روز 
می تواند تا 25 درصد اُفت در وزن ریشه ایجاد کند. بنابراین توصیه می شود تا حد امکان برداشت به تأخیر افتد تا 

فاصله زمانی بین برداشت و تحویل به کارخانه حداقل باشد و آبیاری آخر فصل نیز زودتر از موعد قطع نشود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه  بذر چغندرقند
عنوان : روش کنترل بیماری سفیدك پودری)سطحی( چغندر قند

یافته منتج از پروژه شماره: 020-82-04-78-13-100              مدت اجراي پروژه:2 سال و6 ماه 
مجری مسئول: جهانشاه بساطی                                       رتبه علمی: استادیارپژوهش

مجریان: جمشید سلطانی، محمدحسین عزیزپور،علی جلیلیان و مهیار شیخ االسالمی
alijalilian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماري سفیدك پودري از بیماریهاي قارچي شایع در کشت بهاره چغندرقند است. در اثر بیماري، وزن ریشه و 
میزان قند کاهش مي یابد و هر چه زمان آلودگي زودتر و شدت آلودگي بیشتر باشد، کاهش عملکرد ریشه و میزان 
قند بیشتر خواهد بود. علیرغم انجام پژوهش هایی در مورد تولید ارقام متحمل و مقاوم بر علیه این بیماری در ایران، 
هنوز هم استفاده از قارچکش های شیمیایی مهمترین و رایج ترین روش کنترل این بیماری می باشد. در صورت 
سم پاشي به محض ظهور اولین عالئم بیماري، عملکرد ریشه و میزان قند نیز افزایش مي یابد. کاهش عملکرد در اثر 
بیماري سفیدك پودري به زمان و شدت آلودگي بستگي دارد. شروع آلودگي در اواسط دوره رشد یعنی )تیرو مرداد( 
میزان محصول را به مقدار قابل توجهی کاهش مي دهد. این کاهش گاهي تا حدود20%  محصول )عملکرد ریشه( یا 
بیشتر نیز مي رسد درمورد تأثیر بیماري درکاهش درصد قند نیز این کاهش تا حدود 1/5 درصد گزارش شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از قارچ کش  با استفاده  بار سمپاشی در مناطق معتدل کاشت چغندر قند نظیر کرمانشاه و مشهد  انجام یك 
مناسب مثل کالکسین، اپوس، رکس دو و ناتیوو به محض مشاهده اولین عالیم بیماری که معموال در دهه دوم و 
یا سوم تیرماه می باشد، توصیه می گردد. آلودگی های انتهای فصل رشد اهمیت چندانی ندارند و نیازی به مبارزه 
شیمیایی نیست. در کشت پاییزه چغندرقند خسارت سفیدك پودری به دلیل اینکه در اواخر فصل ظاهر می شود، 

قابل توجه نمی باشد.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
در صورت وجود آلودگی چغندرقند به سفیدك پودری، انجام سمپاشی می تواند میزان آلودگی به بیماری را  8 

تا 16 درصد کاهش و عملکرد ریشه را 4 تا 18 درصد  افزایش دهد.



324

عکس/عکس های شاخص از یافته:

مقايسه تأثير سمپاشی در مقايسه با شاهد بدون سمپاشی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه  بذر چغندرقند
عنوان : حساسیت مراحل مختلف رشد چغندر بذری به تنش خشکی در فیروزکوه

یافته منتج از پروژه شماره: 003-83-8101-1118-010-3           مدت اجراي پروژه:2 سال 
مجری مسئول: محمدعلی چگینی                                            رتبه علمی: دانشیار پژوهش

مجریان: سعید غالبی، شهرام خدادادی
Kh.agronomist@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شروع   )2( ساقه روی،  شروع  تا  ریشه چه  کاشت   )1( مرحله  چهار  شامل  بذری  چغندر  توسعه  و  رشد  مراحل 
ساقه روی تا شروع گلدهی، )3( شروع گلدهی تا پایان گلدهی و )4( پایان گلدهی تا رسیدگی بذر است. ارزیابی تأثیر 
تنش خشکی در هریك از مراحل مختلف رشد چغندرقند بذری و متعاقب آن، تأثیر بر کمیت و کیفیت محصول بذر 
اهمیت به سزایی دارد. با تعیین درجه حساسیت مراحل مختلف رشد چغندر بذری نسبت به تنش خشکی، سهم وقوع 

تنش در هریك از مراحل چهارگانه رشد بر کاهش عملکرد و کیفیت بذر تعیین می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
وقوع تنش خشکی در مراحل اول )کاشت ریشه چه تا شروع ساقه روی( و پایانی )پایان گلدهی تا رسیدگی بذر( 
رشد چغندر بذری در مقایسه با مراحل دوم و سوم )شروع ساقه روی تا پایان گلدهی(، عملکرد دانه را کمتر تحت تأثیر 
قرار می دهد. وقوع تنش در مرحله توسعه )شروع ساقه روی تا اوایل گلدهی( به واسطه افزایش سریع میزان ضریب 
تعرق گیاهی، موجب توقف تولید غنچه و یا عدم انتقال مواد غذایی به غنچه های تشکیل شده خواهدشد که درنهایت، 
کاهش عملکرد بذر و افزایش پوکی را به دنبال خواهد داشت. عالوه بر این، نیاز آبی چغندر بذری در سال های گرم و 

خشك تا بیش از 5000 مترمکعب در هکتار تعیین شد.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
با به کارگیری نتایج این تحقیق، می توان ضمن کاهش میزان مصرف آب، در مراحل حساس رشد گیاه آب کافی 

در اختیار گیاه قرار داد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان : معرفي رقم های جدید چغندرقند مقاوم به پوسیدگي ریزوکتونیایي ریشه

یافته منتج از پروژه شماره: 021-85-011-86-02-02-0         مدت اجراي پروژه:2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: سیدباقر محمودی                                       رتبه علمی: دانشیار پژوهش

مجریان: علیرضا قائمی، عادل پدرام، محمدعلی جواهری، مسعود احمدی
mahmoudi@sbsi.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در عمده مناطق چغندرکاری کشور در کشت بهاره دو بیماری ریزومانیا و پوسیدگي ریزوکتونیایي ریشه و طوقه 
موجب ایجاد خسارت می شود. درصد بوته های از دست رفته طی فصل رشد در برخي از مزارع کشور تا 45 درصد 
برآورد شده است. از آنجایي که مبارزه با این دو بیماري خاك زاد کاري مشکل و بغرنج است و روش هاي زراعي از جمله 
تناوب زراعی، تاریخ کاشت و غیره براي کنترل آن چندان کارساز نیست، استفاده از رقم های مقاوم در مزارع آلوده از 

اهمیت ویژه اي برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در بین 20 رقم که در چهار منطقه با آلودگي طبیعي )تربت جام، میاندوآب، شیراز و کرمان( به مدت دو سال 
مورد بررسی قرار گرفته ارقام آذر، ایوانو، کوالیتا و زانوبیا نسبت به بقیه رقم ها برتري داشته و از رقم های شاهد مقاوم 

آزمایش، برتر بوده و برای کشت در این مناطق و مناطق مشابه توصیه می شوند. 

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
در جدول زیر میانگین نتایج رقم ها از نظر عملکرد شکر سفید و سایر صفات در مقایسه با میانگین رقم های شاهد 
مقاوم نشان داده شده است. در مجموع و با در نظر گرفتن پایداري عملکرد، به نظر می رسد چهار رقم موجود در این 

جدول از نظر مقاومت به ریزوکتونیا از سایر رقم ها برتر بودند.
مقايسه ميانگين نتايج ارقام از نظر عملكرد، كيفيت و مقاومت به بيماري ريزوكتونيا

رقم

وضعیت نسبی عملکرد نسبت به میانگین ارقام شاهد مقاوم
عیار قند
(درصد)

 پوسیدگی
ریشه

نام شرکت(درصد) عملکرد شکر خالصعملکرد ریشه

تن در 
هکتار

درصد از 
شاهد مقاوم

تن در 
هکتار

درصد از 
شاهد مقاوم

Azar59.6590.349.42103.6918.130.21Sesvanderhave
Ivano66.78101.149.48104.3517.743.42Syngenta
Qualita60.1391.089.46104.1918.322.41Syngenta
Zanubia56.6585.8112.28135.2422.868.39Kuhn&Co
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نکات:
داده هاي جدول از اجراي آزمایش هاي مزرعه اي در سه منطقه آلوده به ریزوکتونیا به دست آمده است.  )1(

براي هر صفت عملکردي یا عیارقند، میانگین رقم های شاهد مقاوم به عنوان مبنا )100 درصد( درنظرگرفته   )2(
شده و داده هاي هر رقم به صورت درصد از میانگین ارقام شاهد مقاوم بیان شده است.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان : معرفي رقم های خارجي چغندرقند متحمل به بیماری لکه گرد برگ مناسب کشت پاییزه

یافته منتج از پروژه شماره: 84004-11-100-0                     مدت اجراي پروژه:1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: سیدباقر محمودی                                       رتبه علمی: دانشیار پژوهش

مجریان: حمید شریفی، محمدرضا اوراضی زاده
mahmoudi@sbsi.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خسارت بیماری لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند در استان خوزستان تا 11 درصد برآورد شده است. مدیریت 
این بیماری بر استفاده از رقم های مقاوم/متحمل و کاربرد قارچ کش های مختلف استوار است. مبارزه شیمیایی عالوه 
بر افزایش احتمال بروز نژادهای مقاوم قارچ عامل بیماری، پیامدهای سوء زیست محیطی نیز دارد. کاربرد رقم های 

مقاوم، ساده ترین روش مبارزه با این بیماري است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این تحقیق، 12 رقم خارجي به همراه سه رقم شاهد مقاوم و یك رقم شاهد حساس از نظر مقاومت به بیماری 
لکه گرد برگ چغندرقند در منطقه دزفول با آلودگي طبیعي مورد ارزیابي قرار گرفت. ارقام لیال، فلورس، پالما، کاناریا، 
پرشیا، لیستا و سزیرا از نظر عملکرد شکر نسبت به سایر رقم ها و شاهد مقاوم رسول و مونودورو نیز برتر بودند. به 
این ترتیب می توان از این رقم ها در استان خوزستان که بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در برخی از سال ها به صورت 

اپیدمی ظاهر می شود، بهره جست.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
ارقام لیال، پالما،کاناریا، پرشیا و سزیرا به طور میانگین حدود 10 تا 20 درصد عملکرد شکر سفید باالتری نسبت به 
رقم های شاهد مقاوم داشتند. بنابراین، رقم های مذکور براي کشت در خوزستان قابل توصیه هستند. با توجه به عدم 
کارآیی روش های زراعی و شیمیایی در کنترل بیماری لکه گرد برگ چغندرقند، کشت رقم های مذکور در این استان 

مي تواند از اُفت عملکرد و کیفیت محصول جلوگیري کرده و به افزایش درآمد زارع کمك کند.
نکات:

داده هاي جدول از اجراي آزمایش  مزرعه اي در سال زراعی 85-84 در دزفول به دست آمده است. 
براي هر صفت عملکردي یا عیار قند، میانگین ارقام شاهد مقاوم به عنوان مبنا )100 درصد( درنظرگرفته شده و 

داده هاي هر رقم به صورت درصد از میانگین رقم های شاهد مقاوم بیان شده است.
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مقايسه ميانگين نتايج ارقام از نظر عملكرد، كيفيت و مقاومت به بيماري ريزوكتونيا

رقم

وضعیت نسبی عملکرد نسبت به میانگین ارقام شاهد مقاوم
عیار قند
(درصد)

 نمره
 بیماری
 1: مقاوم

5:حساس
نام شرکت

عملکرد شکر خالصعملکرد ریشه

تن در 
هکتار

درصد از 
شاهد مقاوم

تن در 
هکتار

درصد از 
شاهد مقاوم

Leila60.02102.2110.43110.2518.462.4KWS
Flores55.8095.039.68102.3318.562.3Maribo
Palma68.80117.1711.35119.9817.772.0Fcdco
Canaria71.10121.0811.61122.7317.552.2Maribo
Persia65.51111.5610.56111.6317.412.5Syngenta
Lisetta62.92107.1510.38109.7317.702.1KWS
Cesira65.52111.5811.57122.3018.861.8KWS

عکس/عکس های شاخص از یافته:

رقم مقاوم و حساس به بيماری لكه برگی چغندرقند در خطوط كشت )سمت راست( و تک بوته )سمت چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان : اثر مدیریت هاي مختلف آبیاري بر کمیت و کیفیت چغندرقند

یافته منتج از پروژه شماره: 002-83-7803-13-100                   مدت اجراي پروژه:2سال و 6 ماه
مجری مسئول: رحیم محمدیان                                              رتبه علمی: دانشیار پژوهش

mahmoudi@sbsi.ir :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
چغندرقند مهم ترین گیاه تولیدکننده شکر در مناطق خشك و نیمه خشك نظیر ایران است. برخي خصوصیات 
چغندرقند مانند طوالني بودن فصل رشد، فقدان دوره بحراني زایشي و ریشه نسبتاً عمیق باعث شده است که این 
گیاه براي کاشت در مناطقی با محدودیت آب مورد توجه باشد. در این مناطق، چغندرقند غالباً در طول فصل رشد 
کم آبیاري مي شود یا در یك دوره از فصل رشد مانند اوایل و یا اواخر فصل رشد آبیاري نمي شود. تحت تنش خشکي 
برای کاهش خسارت تنش، تغییراتي در مقدار مواد محلول در ریشه چغندرقند به وجود مي آید. تجمع این مواد محلول 
با صدمه به ضریب استحصال شکر، مقدار عملکرد شکر سفید را کاهش مي دهد. بنابراین، باوجود نقش مهم این مواد 
محلول در مقاومت به خشکي، کیفیت چغندرقند به دلیل تغییرات بسیاري از این مواد محلول ممکن است تحت تأثیر 
قرار گیرد. تنش خشکي در مراحل مختلف فصل رشد، ممکن است اثرات مختلفي بر کمیت و کیفیت چغندرقند 
داشته باشد. بیشتر مطالعات انجام شده عمدتاً شامل بررسي اثرات تنش کمبود آب در یك مرحله رشد بر کیفیت و 
کمیت چغندرقند است. هدف اجراي این پژوهش ارزیابي اثرات مختلف تنش کمبود آب در اوایل فصل، طي فصل 

رشد و اواخر فصل  بر خصوصیات کمي و کیفي چغندرقند بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در شرایط کمبود آب در زراعت چغندرقند مي توان در دو مرحله رشدی، قطع آبیاری را اعمال کرد:

 مرحله توسعه گیاهی: مرحله توسعه برگ از انتهاي مرحله ابتدایي )حدود چهار برگی( تا زماني که گیاه به 
حداکثر رشد برگي )برگ ها حدود 70-80 درصد سطح زمین را مي پوشاند( می رسد، را دربر مي گیرد. این زمان 
مصادف با اواسط خرداد در کشت زودهنگام )فروردین( است. در این مرحله مي توان تا حدود 40 روز آبیاري را قطع 

کرد.
 مرحله نهایي رشد: مرحله نهایي رشد چغندرقند از انتهاي مرحله میاني )شروع رسیدگی تکنولوژیك( تا زمان 
اوایل  از  برداشت محصول )پایان زمان رسیدگي تکنولوژیك( است. شروع مرحله نهایي در کشت بهاره چغندرقند 
شهریور است. مدیریت صحیح قطع آب آبیاری زراعت چغندرقند در این زمان )حدود 30-20 روز قبل از برداشت( 

می تواند به دلیل محدود کردن بخش هوایی گیاه نتایج مطلوبی را در بر داشته باشد.
البته طول مدت قطع آبیاري هر دو مرحله ذکر شده مي تواند تحت تأثیر عوامل محیطي و زراعي تغییر یابد. با 
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توجه به صرفه جویي در مصرف آب در این شرایط و همچنین با در نظر گرفتن عوامل محیطي و زراعي خسارت کمي 
و کیفي ناشي از قطع آبیاري در این دو مرحله قابل اغماض است. عالوه بر این، از دورهای آبیاری طوالنی مدت و مداوم 

طی فصل رشد چغندرقند به دلیل خسارت های کمی و کیفی غیرقابل جبران باید خودداری شود.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق معلوم شد با اعمال تنش در مرحله توسعه گیاهی، حدود 20 و در مرحله نهائی 

رشد حدود 10 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود، بدون آنکه کاهش معنی داری در عملکرد قند حاصل شود.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

قطع آبیاری در مرحله توسعه گیاهی چغندرقند
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موسسه تحقیقات برنج کشور   
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنـوان: افزایـش بهـره وری  کود شـیمیایی فسـفره و عملکـرد برنـج دراثرکاربرد کـود بیولوژ یـك حـاوي باکتریهاي 

حل کننده فسـفر )بـارور2( 
یافته منتج از پروژه شماره: 85001-000-13-000-13-100-4       مدت اجراي پروژه:  1 سال
مجری مسئول: حسن شکری واحد                                                رتبه علمي: مربی پژوهش 

shokri_v@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مقدار زیادي از فسفر موجود در کودهاي شیمیایي فسفره بعد از ورود به خاك نامحلول می شوند. استفاده از 
میکروارگانیسم هایي بنام حل کننده هاي فسفات  مي تواند  براي تبدیل شکل نامحلول فسفر به شکل محلول مورد 
استفاده قرار گیرد. بیشترین درصد میکروارگانیسم های حل کننده فسفات را در خاك، باکتریها و قارچها تشکیل 
مي دهند . تعداد باکتري هاي حل کننده فسفات بیشتر به نوع کشت و نوع خاك بستگي دارد. این باکتري ها معموالً 
در اطراف ریشه مستقر شده و گیاه را در جذب عناصر همیاري مي کنند. کود بیولوژ یك حاوي باکتریهاي حل کننده 
فسفر، آلودگي زیست محیطي کودهاي شیمیایي را کاهش داده و موجب احیا و حفظ محیط زیست مي شود. در عین 
حال، افزایش محصول، کاهش بیماریها و بهبود ساختمان خاك را نیز به دنبال دارند. از آنجایي که نکات مثبت زیادي 
در رابطه با استفاده از کودهاي زیستي مطرح شده است، لذا ضروري است اثرات این کودها روي محصوالت زراعي 
مختلف مورد سنجش قرار گیرد. یکي از محصوالت مهم در کشور که همواره بخش قابل توجهي از کودهاي شیمیایي 

جهت تولید آن مصرف مي گردد، گیاه برنج مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کود بیولوژ یك حاوي باکتریهاي حل کننده فسفر )بارور 2( در هنگام کاشت نشا در زمین اصلی و یك ماه پس از 

انتقال نشا در زمین اصلی همراه با 50% کود شیمیایي فسفاته توصیه شده مصرف شود.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
- کود بیولوژیك حاوي باکتریهاي حل کننده فسفر )بارور 2( بعنوان مکمل مي تواند همراه با کود شیمیایي فسفره 

سوپر فسفات تریپل مصرف گردد.  
- کود بیولوژیك حاوي باکتریهاي حل کننده فسفر )بارور 2( با توجه به شرایط خاك و عوامل محیطي در مقادیر 

متفاوت موجب افزایش عملکرد و جذب فسفردر گیاه برنج مي گردد.
- افزایش عملکرد در نتیجه مصرف کود بیولوژیك حاوي باکتریهاي حل کننده فسفر )بارور 2( در  ارقام محلي برنج 
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بیشتر از  ارقام اصالح  شده مي باشد.
- کود بیولوژیك حاوي باکتریهاي حل کننده فسفر )بارور 2(حتي اگر موجب افزایش عملکرد نگردد، ولي از آنجایي 
که مي تواند جایگزین بخشي از کود شیمیایي شود، از جنبه هاي زیست محیطي اثرات مثبتي در پي خواهد داشت. 
البته در این رابطه باید هزینه تولید کود بیولوژیك را با توجه به هزینه نهاده هاي دیگر براي تولید برنج مورد توجه 

قرار داد.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

افزايش عملكرد در نتيجه مصرف كود بيولوژيک حاوي باكتريهاي حل كننده فسفر )بارور 2( در  ارقام محلي برنج
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: تقسیط کود اوره  برای کاهش میزان آبشویي ازت در شالیزار

یافته منتج از پروژه شماره:  82022- 0000- 00- 180000- 118- 2     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: تیمور رضوي پور                                                   رتبه علمي: مربي پژوهش

Razavi46@Yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نیتروژن یکي از عناصر غذایي است که بهمقدار نسبتاً زیاد براي رشد گیاهان عالي ضروري است و براي تأمین 
مقدار کافي آن در خاك، استفاده از کودهاي شیمیایي و آلي ضرورت دارد. اما مصرف بیش از حد و یا نادرست آن 
در طي دهههاي اخیر موجب شده است که در بعضي مناطق بهعنوان آالینده آبهاي سطحي و زیرزمیني ظاهر گردد. 
افزایش تولید نباید به بهاي تخریب محیط زیست و هدر دادن منابع طبیعي )آبهاي زیرزمیني و خاك( تمام شود. 
مصرف بیش از حد نهادههاي کشاورزي مانند کود و سموم شیمیایي در حال حاضر نیز زیانهاي فراواني به محیط 
زیست وارد کرده است. از مهمترین و غالبترین شرایطي که در خاکهاي غرقاب ایجاد میشود، بوجود آمدن تغییر 
و تبدیالت در پروسه نقل و انتقال و حرکت نیتروژن میباشد که البته بیشتر این فرآیند توسط میکروارگانیسمهاي 
خاك انجام میگیرد. در خاکهاي غرقاب نیترات سریعاً ناپدید میشود که احتماالً از طریق دنیتریفیکاسیون، آبشویي 
و جذب بوسیله گیاه میباشد. اوره بهعنوان قسمت عمده نیتروژن اوره هنگامي بوسیله برنج جذب میشود که اوره در 
آب هیدرولیز شده و بصورت کربنات آمونیوم درآید. اوره نسبت به یون آمونیوم کمتر بوسیله کلوئیدهاي خاك جذب 
میشود بنابراین اگرعمل هیدرولیز اوره به کندي صورت گیرد، تلفات آن در اثر آبشویي و رواناب بسیار زیاد خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
توصیه میشود که عناصر غذایي گیاه برنج بهویژه نیتروژن در هر مرحله از رشد به مقدار کافي در اختیار گیاه قرار 
داده شده و به خاك افزوده شود. زیرا مقدار زیادتر از توصیه شده، بدون استفاده گیاه در اثر آبشویي و یا تصعید از 
دسترس گیاه خارج میشود. مقداري از نیتروژن که در آبشویي خارج میشود وارد آبهاي سطحي و زیرزمیني شده و 
باعث آلودگي آنها میشود. همچنین توصیه میشود که مقدار کود نیتروژنه )حدود 120 کیلوگرم اوره در هر هکتار( 
در مراحل مختلف رشد برنج و در سه مرحله تقسیط کرده در شالیزار پاشیده شود. این مراحل شامل 40 کیلوگرم در 
هکتار در ابتدای نشاء همراه با کودهای فسفر و پتاسیم، 40 کیلوگرم در هکتار پس از وجین اول و 40 کیلوگرم در 

هکتار قبل از گلدهی و خوشه رفتن برنج می باشد. 
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نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
- کاهش تلفات کود

- کاهش آلودگي محیط زیست ناشي از مصرف بیرویه کودها
- افزایش راندمان بهرهبرداري از کودهاي شیمیایي بهویژه نیتروژن

عکس/عکس های شاخص از یافته:

روش اندازه گيری عناصر شستشو شده از عمق توسعه ريشه در شاليزار
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنـوان: کاهـش جمعیـت الرو هـاي زمسـتانگذران کـرم سـاقه خوارنـواري برنـج بـا کاربـرد قـارچ بووریـا پـس از 

برنج   برداشـت 
یافته منتج از پروژه شماره: 84120-2-79-00-101300-057-5                مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: فرزاد مجیدي شیل سر                                                   رتبه علمی: استادیار پژوهش

  majidi14@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
دراکوسیستم زراعي برنج حشرات زیان آور تحت تأثیر عوامل متعددي قرار مي گیرند که از مهمترین آنها مي توان 
عوامل بیمارگر حشرات بویژه قارچ بووریا را نام برد. که امروزه بعنوان یك عامل بیو کنترل علیه حشرات زیان آور 
زراعي و باغي مورد استفاده قرار مي گیرد. قریب به 50 سال است که کرم ساقه خوار نــــواري برنج بعنوان آفت 
خطرناك در مزارع برنج شمال کشور محسوب شده و در حال حاضر قسمت اعظم کنترل این آفت بوسیله سموم 
شیمیایي انجام مي گیرد. استفاده از سم، آثار و عواقب نامطلوب و زیانباري براي سالمتي جامعه و اکوسیستم زراعي 
را به دنبال داشته است. لذا به منظور کاهش مخاطرات ناشي از مصرف حشره کش هاي شیمیایي، امروزه متخصصان 
حشره شناسي کشاورزي عملیات کنترل آفات را طوري طراحي مي کنند که عوامل طبیعي زنده دخالت بیشتري 
داشته باشند. همچنین توجه به مالحظات زیست محیطي، اقتصادي و اکولوژیکي، قارچ هاي بیمارگر حشرات را به 
صورت حشره کش هاي میکروبي مورد تاکید قرار داده اند. قارچ بووریا  قادر است تمام مراحل زندگي آفت ساقه خوار 

شامل دستجات تخم، الرو، شفیره و حشره بالغ را مورد حمله و آنها را بیمار نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
باتوجه به اینکه الروهاي ساقه خوار نواري برنج درشرایط مزرعه اي و پس از برداشت معموالً جابجا مي شوند، یا 
از داخل مزرعه بر روي مرز یا اطراف مزرعه براي زمستان گذراني حرکت و مهاجرت مي کنند، در این فاصله زماني 
مي توان براي کاهش جمعیت الروهاي انتقالي براي سال بعد قارچ بووریا را به روش گرانول پاشي و با غلظت 108 
کنیدیوم در میلي لیتر یا به مقدار یك کیلوگرم اسپور خالص در هکتار با سبوس برنج مخلوط و بکار برد. در این ارتباط 
با توجه به درصد آلودگي کم الروهاي ساقه خوار به قارچ بووریا )بین 9 تا 11 درصد( در سطح مزرعه در فصل هاي 
پائیز و زمستان  که وجود دارد، با این روش مي توان شانس برخورد، آلودگي و مرگ و میر الروهاي ساقه خوار را به 

قارچ بووریا  در شالیزار افزایش داد.
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نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
روي  برنج  برداشت  از  پس  و  مزرعه اي  شرایط  در   B. bassiana قارچ   تأثیر  مي دهد  نشان  تحقیق  این  آنچه 
الروهاي زمستان گذران آفت ساقه خوار مي باشد. این عامل بیولوژیکي باعث مي شود جمعیت انتقالي کرم ساقه خوار 
در فصل زراعي سال بعدکاهش یابد. از طرف دیگر، باتوجه به اینکه این قارچ خاکزي مي باشد، در فصل هاي پائیز و 
زمستان عالوه بر اینکه روي الروهاي ساقه خوار برنج فعالیت مي کند، همچنین اسپور قارچ قادر است در عمق 2 تا 
5 سانتیمتري خاك  فعالیت نموده و اگر در شرایط مطلوب )رطوبت و دما و میزبان( و یا در سطح خاك و گیاه قرار 
گیرد مي تواند بوسیله باران، آب و باد حرکت کند و الروهاي زیادتري را آلوده نماید. نتایج نشان داد که این قارچ 
مي تواند در شراط طبیعي و در فصل غیرزراعي در ماههاي پاییز و زمستان تا 11 درصد آلودگي طبیعي ایجاد نماید. 
همچنین نتایج این بررسي نشان داد که غلظت 108 کنیدیوم در میلي متر از قارچ بووریا به روش گرانول پاشي قادر 
است جمعیت الروهاي زمستان گذران آفت ساقه خوار را در شرایط مزرعه اي تا 52 درصد کاهش دهد و باعث تلفات 
آن گردد. این غلظت از قارچ در مقایسه با سایر تیمارها از تأثیر بیشتري برخوردار بوده است. از طرفي قارچ بووریا  نه 
تنها قادر است الرو ساقه خوار نواري برنج را آلوده نماید بلکه، تمام مراحل زندگي آفت ساقه خوار شامل دسته هاي 

تخم، الرو، شفیره و حشره بالغ را مورد حمله و آنها را بیمار مي کند.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

الروهاي آلوده به قارچ بووريا جمع آوري شده در مزرعه آزمايشي
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: معرفی باکتریهاي همراه با پوسیدگي غالف برنج در استان مازندران

یافته منتج از پروژه شماره:  3-100-181100-00-0000-81149           مدت اجرای پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: مهدی رستمی                                                            رتبه علمي: مربی پژوهش

mros tamid @gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از عوامل محدود کننده کشت و تولید برنج، بیماري هاي باکتریایی آن هستند که در شرایط مساعد باعث 
ایجاد خسارت می شوند. بیماری پوسیدگی باکتریایی غالف بیماری چند عاملی بوده و قارچها و باکتری ها به صورت 
توام در ایجاد بیماری نقش دارند. مهم ترین خسارت ناشی از عوامل این بیماری، به صورت عقیمی و پوکی خوشه می 
باشد. بیماری در شرایط مساعد باعث کاهش شدید محصول می شود. با توجه به اینکه عوامل باکتریایی ایجاد کننده 
بیماری، پتانسیل باالیی جهت اپیدمی شدن و ایجاد خسارت اقتصادی دارند، لذا در وهله اول، شناسایی عوامل ایجاد 
کننده بیماری و مطالعه بیولوژي آن ها ضروری بنظر می رسد. بدین منظور تحقیق حاضر جهت شناسایی عوامل 

باکتریایی ایجاد کننده بیماری در استان مازندران صورت گرفت

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 Pseudomonas بر اساس نتایج حاصل از آزمون های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی، دو گونه بیماری زا بنام های -
syringae )59/6 درصد از جدایه ها( و Psedomonas fuscovaginae )4/3 درصد از جدایه ها( جداسازی و شناسایی 

شدند.
- نحوه شناسایی بیماری: عالئم بیماری به صورت لکه های کشیده و قهوه ای روی غالف مشاهده می شود. در 
آلودگی شدید، غالف پرچم کامال خشك و خوشه پوك خواهد شد. خوشه نیز دچار تغییر رنگ شده و قهوه ای می 

شود. معموال شلتوك ها پوك یا نیم بند می باشند. 
- معرفی  میزبانهای ثانویه عوامل بیمارگر: گندم، ذرت، یوالف، چاودار، سورگوم و ارزن به عنوان میزبانهای ثانویه 
 Pseudomonas  و میزبانهای مذکور و جو، بندواش و دم روباهی، میزبانهای گونه شبیه به ،P. syringae برای گونه

fuscovaginae تعیین شدند، که موید دامنه میزبانی وسیع این باکتری می باشد.
- مدیریت علف های هرز میزبان، باعث کاهش جمعیت عوامل باکتریایی بیمارگر و در نتیجه کاهش وقوع بیماری 

می گردد.
 -  با توجه به بذر زادی عوامل بیمار گر، استفاده از بذور سالم و عاری از عامل بیمار گر سبب کاهش بیماری 

می گردد. 
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نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
با شناسایی دقیق عوامل ایجاد کننده بیماری، با توجه به چند عاملی بودن آن، می توان باعث مصرف صحیح 
و بهینه سموم شد و از استفاده بی رویه و نابجای سموم جلوگیری نمود. به عبارتی در مدیریت بیماری، تصمیمات 

دقیق تری را اتخاذ نمود.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

عالئم بيماري پوسيدگي غالف برگ پرچم همراه با تغيير رنگ شديد خوشه در رقم ندا )راست(، عالئم بيماري ايجاد شده 
توسط باكتري عامل بيماري پوسيدگي غالف روی ميزبان ثانويه سورگوم )چپ(
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موسسه تحقیقات پنبه کشور 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات پنبه کشور
عنـوان:  پراکندگي بیمـاري بالیت باکتریایي پنبـه ناشـي ازXanthomonas axonopodis pv. malvacearum در 

مناطق پنبه کاري کشـور
یافته منتج از پروژه شماره: 055-80-01-80-11-24-100              مدت اجراي پروژه: 4 سال

مجری مسئول: فاطمه آزاد دیسفانی                                              رتبه علمي: استادیار پژوهش
مجري: اسفندیار ظهور

fa.azad@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماري )سوختگي( بالیت باکتریایي در اغلب ممالك پنبه خیز دنیا شیوع دارد و خسارت آن به قدري است که 
جزء سومین بیماري مهم پنبه به حساب مي آید. بدنبال مشاهده بیماري در سال 1379 در ناحیه عشق آباد مانه و 
سملقان )استان خراسان شمالي(  و به منظور شناسایي کانون هاي بیماري سوختگي باکتریایي پنبه بازدیدهاي مکرري 
از مرحله گیاهچه تا قوزه دهي از سال 1380 تا 1383 در مناطق مختلف پنبه کاري استان هاي گلستان، خراسان، 

فارس، مرکزي، قزوین و شهرستانهاي ورامین، گرمسار و مغان صورت گرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
شناسایي مناطق آلوده به بیماري به منظور امحاء بیماري و جلوگیري از گسترش آن و همچنین رعایت نکات 

قرنطینه اي دراین مناطق الزامی است.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
 Xanthomonas axonopodispv. بیماري  عامل  باکتري  وجود  گلخانه اي  و  آزمایشگاهي  بررسي هاي  نتایج 
malvacearum را در سال 1380 در ناحیه عشق آباد )منطقه مانه و سملقان( روي رقم ورامین و در سال 1383 در 
ناحیه فاضل آباد و هاشم آباد روي رقم بومي در محل طرح تحقیقي _اجرایي” بررسي و مقایسه خواص کمي و کیفي 
ارقام جدید پنبه و ارقام تجاري کشور “به اثبات رساند. در صورت مشاهده و اثبات بیماري در منطقه، مراتب جهت 
اطالع به مراکز کشاورزي مربوطه منعکس گردید. رعایت کلیه نکات بهداشتي در جلوگیري از گسترش بیماري نیز 

توصیه گردید.



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

345

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: کاربردنفتالین استیك اسید برای کاهش ریزش غوزه  پنبه تحت تنش خشکي

یافته منتج از پروژه شماره:004-82-24-109                   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حمید رضا مهرآبادی                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش

h.mehrabadi@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تعداد غوزه در هر بوته یکي از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد پنبه مي باشد. تعداد غوزه قابل برداشت در پایان 
فصل برآیند میزان رشد رویشی و زایشی گیاه و تاثیر عوامل زیستی و غیر زیستی بر گیاه و نهایتاً ابقاء و یا ریزش 
اندام های بارور شامل غنچه، گل و غوزه در بوته تا پایان فصل برداشت خواهد بود. در شرایط عادی گیاه پنبه درصدی 
از ریزش و خشکیدگی گل و غوزه را نشان می دهد. با این وجود مواجهه با تنش های محیطی چون تنش خشکی، 
شوری و تنش های دمایی منجر به افزایش این مقدار می شود. علیرغم تاثیر عوامل بیرونی بر میزان ریزش، با این وجود 
ریزش اندام ها در گیاه یك پدیده فیزیولوژیك و ناشی از افزایش و یا کاهش هورمون های گیاهی در پاسخ به عوامل 
بیرونی است. لذا بنظر می رسد استفاده از یك هورمون مناسب کاهش دهنده ریزش، همچون نفتالین استیك اسید 
)NAA( در زماني که گیاه داراي تعداد زیادي گل بوده و نیز هنگامي که در اثر افزایش ناگهاني مقدار آسبسیزیك 
اسید )ABA( دروني پس از تلقیح و یا  پس از مواجه شدن با دوره هاي  تنش )همچون تنش خشکي( تعداد زیادي 
از غوزه هاي جوان را ریزش مي دهد، سبب خنثي شدن اثر عمل هورمون هاي  تشدید کننده ریزش شده، در نتیجه 

میزان ریزش کاهش یافته و به طبع آن میزان عملکرد افزایش یابد.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از ماده نفتالین استیك اسید به میزان 40 پی پی ام )40ppm( به هنگام قبل از وقوع تنش و یا به هنگام 
مواجهه گیاه با تنش های محیطی در زمان اوج گلدهی و غوزه بندی گیاه. محلول پاشی ها ترجیحاً باید در ساعات اولیه 

صبح و یا ساعات پایانی روز باشد تا نور شدید آفتاب منجر به کاهش اثر محلول پاشی نشود. 

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
استفاده از نفتالین استیك اسید بویژه در غلظت های 40 و 50 پی پی ام منجر به کاهش ریزش غوزه نسبت به 
شاهد در تیمارهایی که دور آبیاری در آنها از 8 روز به 12 تا 16 روز افزایش یافته بود، گردید. میزان کاهش ریزش 
گل و غوزه در ارتباط با استفاده از نفتالین استیك اسید به 8/5 درصد در مقایسه با شاهد رسید. عالوه بر این بیشترین 
افزایش عمکرد پس از محلول پاشي با غلظت 40 پي پي ام نفتالین استیك اسید در سال اول، دوم و میانگین دو سال 

اجراي طرح به ترتیب به میزان 8/6، 13/2  و 12 درصد نسبت به شاهد بدست آمد.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

غنچه، گل و غوزه های ريزش يافته ناشی از تنش در گياه پنبه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: جستجوی منبع مقاومت به کرم غوزه ). Helicoverpa armigera )Hub در توده های بومی و ارقام 

تجارتی پنبه ایران 
یافته منتج از پروژه شماره:83006 -8301 -01 – 160000-015-2     مدت اجراي پروژه: 2سال و 6 ماه

مجری مسئول: ذکریا کریمیان                                                         رتبه علمي: مربی پژوهش
مجری: پریسا هروی

P_heravi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کرم غوزه پنبه یکی از آفات مهم پنبه در بسیاری از مناطق پنبه کاری ایران از جمله استان گلستان می باشد. 
استفاده مداوم از آفت کشها برای کنترل این آفت باعث توسعه مقاومت به سموم شیمیائی و آلودگیهای بیشتر زیست 
محیطی می گردد. لذا ضرورت کاربرد روشهای جایگزین در چهار چوب مدیریت کنترل تلفیقی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. استفاده از رقمها و واریته های مقاوم می تواند یکی از این روشها باشد. در این طرح میزان مقاومت  
هشت رقم پنبه بومی در مقابل دو رقم تجارتی مورد ارزیابی قرار گرفت. ارقام بومی عبارت بودند از بومی کاشمر» 
بومی سبزوار» بومی شاهرود» بومی سفید قم» بومی هاشم آباد» غوزه قرمز مهریز»  آریا و آربورئوم. دو رقم تجارتی 
نیز ساحل و ورامین بودند. در سال 1384 الروهاي 2-3 روزه کرم غوزه حاصل از تخمهاي جمع آوري شده از طبیعت 
در ماه شهریور از گیاه پنبه روي ده رقم مورد نظر در آزمایشگاه رها گردید. حداکثر وزن الروي و وزن شفیره حاصله 
پس از تغذیه روي این ارقام مورد محاسبه قرار گرفت. همچنین میزان جلب شدن الرو کرم غوزه به ارقام مختلف 
در شرایط قفس بررسي گردید. در سال 1385 الروهاي درشت کرم غوزه از طبیعت جمع آوري و در آزمایشگاه با 
تغذیه از برگهاي پنبه تبدیل به شفیره و پروانه گردید. از پروانه هاي حاصل در ظرفهاي مخصوص تخم گیري شد 
و الروهاي نئونات بدست آمده در آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت. وزن الرو کرم غوزه در مقاطع 15 و 20 روز 
پس از رهاسازي الروها تعیین و مورد تجزیه آماري قرار گرفت. میزان آلودگي ارقام به کرم غوزه در شرائط مزرعه نیز 

بررسي و میزان بقائ الرو در ارقام مختلف تعیین گردید
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نشان  ازخود  غوزه  به کرم  را  مقاومت  بیشترین  آربورئوم   رقم  و  بیشترین حساسیت  ورامین  و  رقمهای ساحل 
دادندکه در تحقیقات آتی باید مورد توجه اصالح گرهای پنبه قرار گیرد. همچنین میزان بقائ الروهای جوان کرم 
غوزه  هنگام تغذیه روی گیاه پنبه و میزان افزایش وزن الروی پس از تغذیه  دو شاخص مهم برای مقایسه حساسیت 

ارقام مختلف پنبه می تواند محسوب شود.



34۸

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
نتایج سال 84 نشان داد که که از نظر حد اکثر وزن الروي ارقام سفید قم، آریا و آربورئوم و از نظر وزن شفیره 
ها ارقام آربورئوم بومي سفید قم و شاهرود کمترین وزن را داشتند و به عبارتي مقاوم تر بودند. در مورد میزان جلب 
شدن الروهاي کرم غوزه به ارقام مختلف نتیجه روشن وم شخصي حاصل نشد. در نتایج سال 85 در مورد وزن کرم 
غوزه حاصل شده روي ارقام مورد آزمایش، 15 روز پس از شروع تغذیه کمترین وزن الروي بترتیب در ارقام  بومي 
آریا، آربورئوم، بومي سبزوار، بومي شاهرود و بومي کاشمر تشکیل گردید. اما 20 روز پس از تغذیه فقط رقمهاي آریا، 
آربورئوم و بومي سبزوار کمترین وزن الروي در آنها حاصل شد و در گروه مقاوم تر به کرم غوزه قرار گرفتند. کمترین 
میزان بقائ الروي در ارقام آربورئوم، بومي سبزوار و بومي سفیدقم مشاهده شد. در آزمایش مزرعه اي هیچکدام از 
ارقام بومي آلودگي قابل مالحظه اي از خود نشان ندادند و آلودگي فقط در دو رقم تجارتي دیده شد. در جمع کل 
آزمایشات پنبه آربورئوم )Gossypium arboreum( مقاومت بسیار خوبي از خود نشان داد و به عنوان بهترین منبع 
مقاومت به کرم غوزه در دو رگ گیریهاي آتي باید مورد توجه قرار گیرد. در بین گونه بومي  )G. herbaceum( رقم 
هائي چون آریا، بومي سبزوار، بومي شاهرود و بومي سفید قم مقاومت نسبي بیشتري در آزمایشات از خود نشان 
از گونه )G. hirsutum( هستند، بیشترین حساسیت را به کرم غوزه در تمام  دادند. رقمهاي ورامین و ساحل که 

آزمایشات نشان دادند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: آفات مهم روی ارقام متحمل به شوري پنبه 

یافته منتج از پروژه شماره:  00000-7902-00-240000-100-1         مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: روح اهلل فائز                                                            رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: عبدالرضا قرنجیکي،  قربان قرباني نصرآباد،  محمد سیرجاني
Faez0111@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از نظر اقلیمي، بخش عمده اي از مساحت کشور ما، جزو مناطق خشك و نیمه خشك محسوب مي گردد. در حال 
حاضر وسعت اراضي شور و شوره زارها در کشور حدود 15 تا 18 میلیون هکتار است. عملکرد نسبي گیاه در شرایط 
مشخصي از شوري تحت تاثیر عوامل مختلفي از جمله اقلیم، حاصلخیزي خاك، عملیات زراعي، آفات و بیماریها و 
امثال آن قرار مي گیرد. در تقسیم بندي مقاومت گیاهان نسبت به اثرات منفي شوري، پنبه از گیاهان نسبتاً مقاوم 
به شوري مي باشد. با وجود مقاومت فوق العاده پنبه در مقابل شوري، باز هم تاثیر سوء شوري در واریته هاي مختلف 
یکسان نیست و اختالف در تولید محصول مشاهده مي شود. شوري خاك در پنبه باعث تردي و آبدار شدن برگ و 
افزایش میزان اسید سیتریك در برگ مي گردد. در عین حال در بعضي از موارد شوري زیاد باعث تشکیل حلقه مرده 
در محل تماس ساقه و خاك مي شود. در این محل آوندهاي آبکش و چوبي مي میرند، ولي سایر انساج زنده خواهند 
ماند و این عوامل می توانند نقش تحریك کننده و یا عامل بازدارنده برای تغذیه آفات باشند. بنابراین به منظور افزایش 
راندمان در واحد سطح و افزایش سطح زیر کشت ارقام متحمل به شوري حاصل از پروژه های قبل، این ارقام از نظر 

آفات مهم مورد بررسي قرار گرفتند.    
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج تحقیق در گرگان نشان داد که از بین ارقام پنبه متحمل به شوري، سیندوز و ساحل بترتیب باالترین و 
پایین ترین جذابیت را براي آفات مکنده دارند. همچنین نتایج تحقیق در کاشمر نشان داد که از بین ارقام پنبه 

متحمل به شوري، ارقام ورامین حساس ترین و سوپراکرا متحمل ترین ارقام نسبت به آفات پنبه مي باشند. 

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
به شوري در منطقه کاشمر، رقم  ارقام متحمل  بین  این پژوهش در دو منطقه،  از  نتایج بدست آمده  براساس 
ورامین بیشترین و سوپر اکرا کمترین خسارت را نسبت به آفات داشته و در منطقه گرگان و در اراضی شور، ارقام 
ورامین حساس ترین و سوپر اکرا متحمل ترین ارقام نسبت به جلب آفات مهم مي باشند. لذا پیشنهاد می گردد 
که جهت کشت ارقام پنبه متحمل به شوری و آفت در این دو منطقه، رقم ساي اکرا در گرگان و رقم سوپر اکرا در 

کاشمر استفاده شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: مناسب ترین آرایش کاشت و تراکم بوته ارقام زودرس پنبه در کشت بعد از کلزا

یافته منتج از پروژه شماره: 83002-8303 -02-160000-015-2          مدت اجراي پروژه:2سال
مجري مسئول:عبدالقدیر قجري                                                        رتبه علمي: محقق

a.aghery@gmail.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اخیراً سالیانه حدود 30 ـ 20 هزار از اراضي استان گلستان به محصول کلزا اختصاص مي یابد که مي توان در 
این مزارع پس از برداشت کلزا مبادرت به جایگزیني کشت ارقام زود رس پنبه در کنار محصوالت زراعي رقیب مانند 
برنج و سویا به عنوان کشت دوم نمود.  براي معرفي این روش اولین قدم شناسائي روش های زراعي مؤثر در افزایش 
عملکرد تعیین آرایش کشت و تراکم بوته با توجه به نوع رقم از نظر زودرسي است. بر مبناي تحقیقات انجام گرفته 
کشت پنبه با استفاده از فاصله ردیف مناسب از طریق تغییر در فاصله، تغییر در میزان رقابت، توزیع نور و میزان نور 
دریافتي در واحد سطح باعث ایجاد خصوصیات متغیر کمي و کیفي مي شود و یك فاصله مناسب رقابت داخلي و 

بیروني بوته رشد رویشي و زایشي پنبه را تغییر داده و باعث افزایش عملکرد و زودرسي آن مي گردد 
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در پائیز محل کشت محصول زمستانه شخم شده سپس کلزا کشت می گردد. پس از برداشت کلزا اواخر خرداد ماه 
زمین مورد نظر بوسیله دیسك، کولتیواتور و ماله بستر کاشت آماده شده و سپس به قطعه محل کشت کود شیمیایی 
اضافه می گردد. برای مبارزه با علف های هرز قبل از کاشت از علف کش استفاده شد و. در اواخرخردادماه کشت پنبه 
بصورت ردیفی بعد از آبیاری انجام می گیرد. بعداز سبز شدن جهت تعیین تراکم مناسب تنك انجام شود. تنك کردن 

و سایر عملیات زراعی مانند  مبارزه با علفهای هرز، آفات و غیره به روشهای رایج انجام می گردد. 

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
با تغییر فاصله ردیف در تعداد قوزه، وزن قوزه، عملکرد کل و بیماری اختالف معنی دار مشاهده گردید. همچنین 
با کاهش فاصله بوته که با افزایش جمعیت گیاهي همراه است، ارتفاع بوته، طول شاخه رویا، طول شاخه زایا و تعداد 
شاخه زایا کاهش یافت. بمنظور حصول عملکرد باالی ارقام زودرس به ترتیب در مناطق کارکنده کردکوی و هاشم 
آباد، ارقام زودرس موتاژنز با آرایش کاشت 10 × 60 سانتـي متـر  با جمعیت گیاهی 166 هزار بوته در هکتار و رقم 
43259 با آرایش کاشت 20 × 60 سانتـي متـر با جمعیت گیاهی 83 هزار بوته در هکتار بهتر از سایر تیمارها بودند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان:  بهترین زمان برای آبیاری مزارع پنبه با روش آبیاری بارانی 

یافته منتج از پروژه شماره:  2-117-240000-00-0000-82005       مدت اجراي پروژه: 3 سال
نام مجري مسئول: برهان سهرابی                                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش 

b.sohrabi@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
علی رغم محدودیت منابع آب آبیاری در استان گلستان )پتانسیل کل آبهای سطحی و زیرزمینی استان حدود دو 
میلیارد مترمکعب است( کشاورزان پنبه کار از روش های نوین آبیاری )بارانی، قطره ای،...( استقبال چندانی نکرده 
اند. شك کارشناسان به ویژه در خصوص استفاده از سیستم های آبیاری بارانی برای آبیاری مزارع پنبه، به تردید 
کشاورزان دامن زده است. بر اساس مطالعات انگشت شمار جهانی، آبیاری بارانی موجب افزایش ریزش گل پنبه می 
گردد، اما در صورتی که آبیاری بعد از تلقیح گل انجام شود این اثر سوء به شدت کاهش می یابد. شروع گلدهی، زمان 
تلقیح و مدت زمانی که یك گل پنبه برای تکمیل فاز تلقیح نیاز دارد به رقم و اقلیم بستگی دارد. به همین دلیل بین 
محققان در مورد زمان تلقیح گل در شبانه روز، اختالف نظر وجود داشته و محققان به نژادی موسسه تحقیقات پنبه، 
اوایل صبح را بعنوان حساس ترین زمان تلقیح گل پنبه بشمار می آورند. محققان کشور آمریکا با این نظر موافق بوده 

ولی دانشمندان ترکیه ای بعد از ظهر را برای آبیاری بارانی پنبه نامساعد می دانند.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به تعداد زیاد گل های تولیدی توسط بوته های پنبه، زمان استفاده از سیستم های آبیاری بارانی تاثیری 
بر عملکرد پنبه در شمال ایران ندارد. در این مناطق کیفیت آب آبیاری مهمتر از زمان آبیاری است. با این حال در 
صورت خشکسالی شدید و نیاز به افزایش دفعات آبیاری، آبیاری شبانه بهترین گزینه برای استفاده از سیستم بارانی 

است.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
سیستم های آبیاری بارانی به دلیل سهولت نصب، سرعت نصب، هزینه کمتر نسبت به سیستم های آبیاری قطره 
ای، عدم نیاز به تسطیح مزرعه و راندمان باالی آبیاری گزینه مناسبی برای جایگزینی سیستم های آبیاری سطحی 

هستند. با این جایگزینی راندمان آبیاری حداقل 40 درصد نسبت به آبیاری ثقلی افزایش می یابد. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

شكل 1- نمای كلی از پروژه آبياری بارانی

شكل 2 – استفاده از آبپاش های قابل تنظيم برای آبياری كرت ها

شكل 3 – اندازه گيری شدت پاشش آبپاش



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

353

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: کم آبیاری در مراحل مختلف رشد پنبه

یافته منتج از پروژه شماره:82001 -0000-00-240000-117-2               مدت اجراي پروژه: 3سال
نام مجري مسئول: قربان قربانی نصرآباد                                                    رتیه علمي: استادیار پژوهش 

gh.ghorbani@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
   کم آبیاری یك استراتژی بهینه برای بعمل آوردن محصوالت تحت شرایط کمبود آب است که همراه با کاهش 
محصول مي باشد. هدف اصلي از اجراي کم آبیاري، افزایش راندمان کاربرد آب چه از طریق کاهش میزان آب آبیاری 
در هر نوبت و یا حذف آبیاریهایی است که کمترین بازدهی را دارند. پنبه گیا هی است که به زمان و مقدار آب آبیاری 
در مراحل مختلف رشد واکنش زیادي نشان مي دهد. بطوریکه ممکنست در بعضی از مراحل رشد به کم آبیاری 
حساس بوده یا در بعضی از مراحل اصاًل به آب نیاز نداشته باشد. به همین منظور برای تعیین میزان آب مصرفی و 
حساسیت پنبه به کم آبیاری در هر یك از مراحل رشد، مراحل آبیاری پنبه به سه مرحله گلدهی، اوج گلدهی و غوزه 

دهی تقسیم شد و در هر یك از مراحل، مقادیر آب آبیاری 0، 35، 70 و 100 درصد نیاز آبی اعمال شد..  
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
زمینی انتخاب شود که دارای شیب مناسب برای آبیاری جویچه ای باشد و بین ردیفهای پنبه جویچه ایجاد شده 
و نهر باالسری جهت آبیاری ایجاد شود.  آبیاری بر اساس کمبود رطوبت خاك در مراحل مختلف رشد صورت می 
گیرد. مراحل مختلف رشد از نظر آبیاری به سه مرحله گلدهی، اوج گلدهی و غوزه دهی تقسیم شده و در هر یك 
از مراحل، نیاز آبی را بر اساس کمبود رطوبت خاك  محاسبه نموده و مقادیر مختلف آب آبیاری 0، 35، 70 و 100 

درصد نیاز آبی در تیمارهای مختلف بر روی رقم سپید پنبه اعمال می شود. 
نتایج تجزیه مرکب سه ساله نشان داد که بین سالها از نظر عملکرد، درصد زودرسی، وزن غوزه و تعداد غوزه در 
بوته اختالف کامال معنی دار وجود داشت. بین تیمارهای کم آبیاری در مراحل مختلف رشد از نظر عملکرد اختالف 
کامال معنی دار اما از نظر درصد زودرسی، وزن غوزه و تعداد غوزه در بوته اختالف معنی دار وجود نداشت. در مجموع 
می توان گفت حساس ترین مراحل رشد پنبه از نظر تنش آبی مراحل گلدهی و اوج گلدهی مي باشند. بین مقادیر 
مختلف آب آبیاری از نظر عملکرد، درصد زودرسی، وزن غوزه و تعداد غوزه در بوته اختالف کامال معنی دار وجود 

داشت. 
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نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
بیشترین عملکرد در بین تیمارهای مقادیر مختلف کم آبیاری با 3412 کیلوگرم در هکتار، مربوط به آبیاری کامل 
بود که نسبت به تیمارهای دیم، 35 درصد نیاز آبی و 70 درصد نیاز آبی بترتیب 41/2، 10 و 4/7 درصد افزایش 

عملکرد داشت.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

آبياری جويچه ای تيمارها

آبياری بارانی تيمارها



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

355

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                           
عنوان: گلرنگ رقم سینا برای کشت در مناطق دیم سرد و معتدل سرد کشور

یافته منتج از پروژه شماره:  دوازده پروژه تحقیقاتی مختلف                 مدت اجراي پروژه: 8 سال 
مجری مسئول:  سید سعید پورداد                                                 رتبه علمي:  استاد پژوهش 

مجریـان: خشـنود علیـزاده، عـزار محمد راد دوجـی، مهدی جمشـید مقدم، مسـعود اسـکندری، عبداله شـریعتی، 
هوشـنگ نارکـی، مجیـد خیـاوی، حسـین مصطفایـی، مسـعود رفیعی، مهـدی پورسـیا بیدی و محتشـم محمدی 

spourdad@ ymail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
روغن هاي نباتي یکي از اقالم خوراکي مهم در جیره غذایي مردم بوده و در حال حاضر حدود 90 درصد از روغن 
نباتي مورد نیاز بصورت روغن هاي خام و یا دانه هاي روغني مختلف از خارج کشور تامین مي گردد. گیاه گلرنگ با نام 
علمي ).Carthamus tinctorius  )L(  متعلق به خانواده مرکبان یا آستراسه بوده و یکي از دانه هاي روغني و تنها 
محصول روغني بومي کشور ما محسوب مي شود. در گذشته از گلچه هاي این گیاه بعنوان رنگ خوراکي استفاده مي 
شده و بر روي نان و یا به غذاها اضافه مي شد همچنین بعنوان رنگ صنعتي براي رنگ آمیزي نخ در قالیبافي استفاده 
مي شده است. اما با وارد شدن رنگ هاي شیمیایي ارزان قیمت به بازار، کشت آن محدود شد و تنها بعنوان یك گیاه 
روغني مورد توجه قرار گرفت. بررسي هاي اولیه در موسسه تحقیقات کشاورزي دیم نشان داد که این گیاه به علت 
دارا بودن ریشه هاي قوي و عمیق، مقاومت باالي به خشکي و شوري خاك داشته و سایر ویژگی های مورفولوژی و 
فیزیولوژی آن سبب شده است تا این گیاه مناسب کشت در اراضی دیم و در تناوب با گندم و نخود تشخیص داده 

شود.  
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 

تاریخ کشت: بهترین تاریخ کشت پاییزه قبل از وقوع اولین بارندگي موثر پاییزه بوده که با توجه به نتایج بدست 

آمده از بررسي بلند مدت داده هاي هواشناسي در مناطق معتدل سرد دهه اول آبانماه بهترین تاریخ کشت است. برای 
مناطق سردسیر کشت بهاره زود هنگام )کشت در اسفند ماه یا اوایل بهار به محض امکان ورود به مزرعه(.  

عمق کشت: گلرنگ به کشت عمیق حساس بوده و مناسبترین عمق کشت آن 3-2 سانتیمتر است. 

میزان بذر مصرفی: در شرایط مناسب تهیه زمین و بافت سبك خاك و نیز کشت بهاره 15 کیلوگرم در هکتار و در 

خاکهاي سنگین و کشت های پاییزه 20 کیلوگرم در هکتار. 
نیاز کودی: فرمول کودي N60P30 در کشت پاییزه گلرنگ در مناطق دیم معتدل سرد با توجه به آزمون خاك 

مناسب است.
مبارزه با علفهای هرز: گلرنگ درمراحل اولیه رشد و قبل از به ساقه رفتن به علفهاي هرز حساس بوده لذا کشت با 
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فاصله ردیف 50 تا 60 سانتي متری و زدن پنجه غازي درمرحله 8-4 برگي مي تواند درکنترل علفهاي هرز موثرباشد. 
از علفکش سوپر گاالنت با غلظت  750 سی سی در هکتار نیز می توان در کنترل علفهای هرز باریك برگ استفاده نمود. 
مبارزه با آفات و بیماریها: گلرنگ در شرایط دیم دارای بیماری مهمی نبوده اما آفات آن مهم است. مگس گلرنگ 

مانند  سیستمیك  سموم  از  مي کند.  وارد  شدید  خسارت  ازسالها  ودربرخي  بوده  گلرنگ  مهم  ازآفات  غوزه  کرم  و 
متاسیستوکس و یا سموم نفوذی مانند دیازینون جهت مبارزه با الروهاي این آفات مي توان استفاده نمود. کشت 

بموقع و استفاده ازارقام خاردار درکاهش خسارت این آفت موثر مي باشد.
نحوه برداشت: باتوجه به اینکه اندازه و وزن دانه گلرنگ نزدیك به گندم بوده واین گیاه به ریزش دانه حساس نیست 

لذا بااستفاده ازکمباین هاي موجود براحتي قابل برداشت بوده وتنظیمات کمباین مشابه به تنظیمات آن براي برداشت 
گندم است. در صورت عدم وجود کمباین برداشت دستي این رقم امکان پذیر است. 

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
رقم سینا اولین رقم گلرنگ دیم در کشور بوده که زودرس،  با تیپ رشد بینابین، مقاوم به تنش خشکی، خاردار، 

دارای گلهای زرد-نارنجی با متوسط ارتفاع بوته103/5سانتیمتر و وزن هزاردانه 34/7 گرم مي باشد. 
میانگین سه ساله عملکرد دانه و روغن رقم سینا در مزارع زارعین بترتیب 1081/3 و 240 کیلوگرم در هکتار 
و این میانگین ها برای رقم زرقان279 )شاهد( بترتیب 850/2 و 187/1 کیلوگرم در هکتار بود. آزمایش تحقیقی-
تطبیقی در سه منطقة استان لرستان و در مزارع زارعین نیز مشخص نمود که رقم سینا برتر بوده و دارای میانگین 
عملکرد دانه و روغن بترتیب 1475 و 402 کیلوگرم در هکتار بود. بررسی این رقم به همراه ژنوتیپهای برتر در مزارع 
ایالم )مناطق  و  فاروج و بجنورد(  استانهای خراسان شمالی )مناطق شیروان،  آنفارم در  آزمایشات  زارعین بصورت 
ایوان و شیروان چرداول( نشان داد که در این مناطق رقم سینا از نظر عملکرد دانه و روغن جزء ارقام برتر بوده است. 
میانگین عملکرد دانه این رقم و رقم شاهد در آزمایشات آنفارم کشور بترتیب 1108/4 و 704/4 کیلوگرم در هکتار 

بود که دارای 57/3 درصد افزایش عملکرد دانه نسبت به شاهد بود.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

مزرعه گلرنگ رقم سينا در مراحل گلدهی و وضعيت قوزه آن
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                           
عنوان: افزایش عملکرد عدس از طریق کم خاك ورزی و کشت مکانیزه در شرایط دیم مناطق سرد و معتدل

یافته منتج از پروژه شماره:100-21-81-234           
مجري مسئول: رضا رحیم زاده                                                        رتبه علمی: استادیار پژوهش

مجری: فردین رنجبر 
rezarahimzadeh42@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
روش مرسوم برای کاشت عدس دست پاشی بذر و زیر خاك کردن آن با استفاده از گاوآهن برگرداندار است که 
بدلیل پایین بودن عملکرد و هزینه تولید باال عمال امکان کشت عدس در سطوح وسیع مقرون به صرفه نمي باشد. 
زراعت عدس مبتنی بر کشاورزی حفاظتی با استفاده از تکنولوژی جدید ضمن کاهش هزینه تولید موجب حفظ 
منابع تولید نیز می شود. عالوه بر آن سهولت انجام عملیات مختلف زراعی به صورت مکانیزه موجب گسترش سطح 
زیر کشت این محصول می گردد که اهمیت آن در تناوب با گندم در شرایط دیم به سبب مزایای آن در تثبیت ازت 

و اصالح خاك پوشیده نمی باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مناطق سرد: عملیات خاك ورزی اولیه در پاییز با استفاده از گاوآهن قلمی در عمق حدود 25 سانتی متر انجام 

شود. سپس کاشت بهاره با بذرکار با فاصله ردیف 25 سانتی متر انجام شده و کنترل دستی علف های هرز صورت 
پذیرد.

در مناطق معتدل: خاك ورزی اولیه در پاییز با استفاده از گاوآهن قلمی انجام شود. سپس کشت پاییزه با بذرکار با 

فاصله ردیف 25 سانتی مترانجام شده و کنترل دستی علف های هرز صورت پذیرد.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
اجرای عملیات کم خاك ورزی همرا با کشت مکانیزه عالوه بر حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از مواردی مانند 
فرسایش آبی و کاهش انرژی مصرفی، افزایش عملکرد را در پی دارد به طوری که روش توصیه شده در مناطق سرد، 
افزایش 20 درصدی عملکرد محصول در مقایسه با روش مرسوم )دست پاشی بذر و زیر خاك کردن آن با استفاده 
از گاوآهن برگرداندار( و در مناطق معتدل، افزایش 80 درصدی عملکرد محصول )انتقال کاشت بهاره به پاییزه و 
مدیریت زراعی( در مقایسه با روش مرسوم )دست پاشی بذر و زیر خاك کردن آن با استفاده از گاوآهن برگرداندار( 

موجب می شود.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

مقايسه كاشت مكانيزه و مرسوم عدس 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                           
عنوان: افزایش عملکرد نخود از طریق کم خاك ورزی و کشت مکانیزه در شرایط دیم مناطق سرد و معتدل

یافته منتج از پروژه شماره:100-21-81-233                   
مجري مسئول: رضا رحیم زاده                                                        رتبه علمی: استادیار پژوهش

مجری: فردین رنجبر 
rezarahimzadeh42@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
روش مرسوم برای کاشت نخود بصورت دست پاشی بذر و زیر خاك کردن آن با استفاده از گاوآهن برگرداندار 
می باشد که بدلیل پایین بودن عملکرد و هزینه تولید باال عمال امکان کشت نخود در سطوح وسیع مقرون به صرفه 
نمي باشد. زراعت نخود مبتنی بر کشاورزی حفاظتی با استفاده از تکنولوژی جدید ضمن کاهش هزینه تولید موجب 
حفظ منابع تولید می شود. عالوه بر آن سهولت انجام عملیات مختلف زراعی به صورت مکانیزه موجب گسترش سطح 
زیر کشت این محصول می گردد که اهمیت آن در تناوب با گندم در شرایط دیم به سبب مزایای آن در تثبیت ازت 

و اصالح خاك پوشیده نمی باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
روش اول: عملیات خاك ورزی اولیه در پاییز با استفاده از گاوآهن قلمی در عمق 25 سانتی متر، عملیات کاشت 

اواخر اسفند یا اوایل بهار به محض گاورو شدن زمین با بذرکار با فاصله ردیف 50-25 سانتی متر )تراکم 30 دانه در 
متر مربع( و کنترل مکانیکی علف های هرز بین ردیف های 50 سانتی متر با استفاده از تراکتور رینگ باریك انجام 

شود.
روش دوم:  در صورت عدم امکان کنترل مکانیکی علف های هرز )عدم دسترسی به تراکتور رینگ باریك( بعد از 

خاك ورزی اولیه با گاوآهن قلمی در عمق 25 سانتی متر، فواصل ردیف کاشت 25 سانتی متر در نظر گرفته شده و 
کنترل علف های هرز به روش شیمیائی یا دستی کنترل شود. 

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
در مناطق سرد: اجرای روش اول، عملکرد محصول را نسبت به روش مرسوم به میزان 33 درصد و اجرای روش 

دوم عملکرد محصول را نسب به شاهد به میزان 26 درصد افزایش می دهد.
در مناطق معتدل: اجرای روش اول عملکرد محصول را نسبت به شاهد به میزان 45 درصد و اجرای روش دوم 

عملکرد محصول را نسبت به شاهد به میزان 47 درصد افزایش می دهد.
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عکس /عکس های شاخص از یافته: 

كاشت مكانيزه و كنترل مكانيكی علف های هرز بين رديف های نخود در مراغه

مقايسه كشت مرسوم )سمت راست( كشت مكانيزه نخود در سرارود كرمانشاه )سمت چپ(
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موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنـوان: روش هـای مناسـب اسـتفاده از ذخیـره نـزوالت و بهتریـن دور آبیـاری جهـت اسـتقرار نهال هـای چش و 

کهـور محلی 
یافته منتج از پروژه شماره:04-0310107000-76       مدت اجراي پروژه: 5 سال              

مجري مسئول: علی اکبر عامری                                   رتبه علمی: استادیار پژوهش
مجریان: فرشاد حسن پور، مهدی افروزیان

aliakbarameri@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پتانسیل  باشد که  نوار ساحلی در حاشیه دریای عمان می  بلوچستان دارای محدوده وسیع  استان سیستان و 
عظیمی را برای رشد و توسعه استان فراهم آورده است. وجود دشتهای سوزان و فاقد پوشش گیاهی و شرایط سخت 
و خشن اقلیمی، استفاده از پتانسیل های موجود را با مشکل مواجه کرده است. همچنین اغلب اراضی زراعی و باغی و 
تاسیسات مختلف صنعتی، تجاری و حمل و نقل به علت وزش طوفان شن هر ساله دچار خسارت می شوند که ایجاد 
یك جنگل مصنوعی با استفاده از گونه های بومی و سازگار منطقه )به عرض حداقل 1 تا 2 کیلومتر( در سرتاسر نوار 

ساحلی جنوب استان می تواند شرایط را برای بهره برداری بهتر از منابع آبی و خاکی استان فراهم آورد.
به عالوه وجود جنگل در سواحل جنوب، با توجه به تولید بخشی از چوب الزم در صنایع لنج سازی، می تواند 
به رونق اقتصادی نوار ساحلی استان کمك نماید. عالوه بر این جنگل دارای فراورده های جانبی متعددی است که 
در مجموع به ایجاد فرصت های شغلی و رفع نیازهای ساکنین محلی نوار ساحلی جنوب استان کمك خواهد نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1-آماده سازی عرصه و احداث بندهای خاکی و سازه های هاللی: نتایج طرح نشان داد روش های ذخیره نزوالت 
برای کاشت و استقرار نهال ها شامل ایجاد بندهای خاکی و سازه های هاللی مناسب منطقه می باشند. برای ایجاد بند 
خاکی پس از انتخاب عرصه، اقدام به نقشه برداری عرصه برای تعیین جهت شیب زمین، تعیین محل و جهت احداث 
بندهای خاکی می نماییم. برای ایجاد بندهای خاکی، دیواره هایی عمود بر شیب زمین )در امتداد خطوط تراز( به 
طول 100 متر و ارتفاع 1/5 متر در سرتاسر عرصه ایجاد می نماییم. فاصله بین دو دیواره از یکدیگر بستگی به فاصله 
ردیف های کاشت می تواند از 6 متر تا 10 متر متغیر باشد.. برای ایجاد سامانه های هاللی نیز بایستی شیب منطقه 
محاسبه شده بطوری که دهانه سامانه های هاللی عمود بر جهت شیب باشد. ارتفاع سامانه های هاللی 6 تا 80 سانتی 
متر و قطر آنها 3 متر انتخاب می شود تا بتواند حجم مناسبی از بارش را در خود ذخیره نماید. پس از احداث بندهای 
خاکی، و یا سامانه های هاللی اقدام به حفر گودال جهت کاشت نهال ها به ابعاد 40×40×40 سانتی متر می نماییم. 
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2-آماده سازی خزانه و تولید نهال: گونه های سازگار برای کاشت در منطقه دشتیاری، گونه چش و کهور محلی 
می باشد. برای تولید نهال ابتدا درختان مادری مناسب جهت بذرگیری انتخاب و در زمان رسیدگی بذر اقدام به 
جمع آوری بذور مورد نیاز می گردد. با توجه به اینکه از هر گونه حدود 250 نهال برای یك هکتار الزم است )در 
روش فاصله نهال 6 متر(، بایستی برای هر هکتار اقدام به نهیه 300 گلدان پالستیکی بشود )50 گلدان اضافی برای 
اطمینان و موارد ضروری( و گلدان ها با مخلوط به نسبت 1:1:1 خاك زراعی، ماسه و کود حیوانی پوسیده پر شود. 
عملیات کاشت بذرها در گلدان در آذرماه انجام می شود. در هر گلدان 3 بذر قرار داده شده و روی آن خاك داده می 
شود. عمق کاشت در گلدان 2 تا 3 سانتی متر می باشد. پس از کاشت بذرها در گلدان ها و آبیاری آنها، گلدان ها 
مورد حفاظت و آبیاری طی 4 ماه قرار گرفته و علف های هرز گلدان ها نیز به طور دستی کنترل می شوند. طول دوره 
ابیاری با توجه به شرایط محیطی بین 5 تا هفت روز می باشند و ضروری است گلدانها در سایه درختان نهالستان 
قرار داده شوند. پس از سبز شدن نهال ها در گلدان ها و اظمینان از استقرار در گلدان ها یکی از نهال ها باقی مانده 

و دو تای دیگر در صورت سبز شدن با قیجی از ناحیه طوقه بایستی قطع شوند.
3-انتقال نهال ها به عرصه و کاشت نهال ها: در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، عملیات انتقال نهال ها به 
عرصه و کاشت آنها، انجام می گردد. در هنگام انتقال نهال ها سعی گردد گلدان ها دارای رطوبت کافی بوده و پس از 
جداسازی بخش پایینی گلدان پالستیکی، نهال ها در عمق مناسب در گودال ایجاد شده کشت گردند به طوری که 
یقه نهال در سطح خاك قرار گیرد و در اطراف گلدان تشتك مناسبی که حداقل 20 لیتر آب را در خود حفظ نماید 
ایجاد گردد. پس از کاشت نهال ها جهت استقرار اولیه نهال ها، شش دور آبیاری به فواصل 10 روز )به مدت دو ماه 
اعمال گردد( و سپس دور آبیاری 20 روز به مدت 4 ماه دیگر طی خشك ترین ماه های سال ادامه یابد. در ضمن 
عملیات حفاظت، مبارزه با علفهای هرز در محدوده تشتك ها و ترمیم آنها در طول دوره استقرار نهال ها بایستی 
انجام شود. عملیات آبیاری نهال ها در سال دوم نیز در ماه های فصل خشك سال با دوره 20 تا 30 روزه انجام می 
شود و پس از سال دوم نهال ها ریشه دوانده و مستقر می شوند و فقط با استفاده از اب ذخیره شده توسط بندهای 

خاکی به رشد خود در سالهای بعد ادامه خواهند داد.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
حفاظت خاك و احیاء جنگل های ساحلی و همچنین مشجر نمودن نوار ساحلی و ایجاد چشم انداز مناسب و آرام 
نمودن محیط خشن و ناسازگار نوار ساحلی جنوب با ایجاد پوشش درختی مناسب در مناطق فاقد پوشش گیاهی که 
در نهایت باعث توسعه صنعت اکوتوریسم در منطقه خواهد گردید از نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری این یافته 

در عرصه است.
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عکس /عکس های شاخص از یافته: 

نحوه احداث سامانه هاللی به منظور ذخيره نزوالت



یافته های قابل ترویج سال ۱۳۸6 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

367

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان: شوری عامل خشکیدگی درختان سرو نقره ای

یافته منتج از پروژه شماره: 000-0310128000-82                     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: حسین توکلی نکو                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریـان: عباس پورمیداني، علیرضا میربادین، سـیروس طهماسـبی افشـار، محمد هادي میرزاپور، سـید علی نجات 
سـاالری، احمد رحمانی، محمـد رضا نائینی

TavakoliNeko@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
انتخاب  منطقه،  امکانات  ارزیابي  و  شناسایي  از  پس  جنگلکاري  طرح هاي  اجراي  در  مرحله  مهمترین  و  اولین 
گونه درختي مناسب مي باشد، زیرا با انتخاب صحیح گونه درختي، ضمن اطمینان از حصول نتایج بهتر، هزینه هاي 

نگهداري و عملیات پرورشي جنگل نیز کاهش مي یابد.
ایران وارد شده و در جنگلکاري مناطق مختلف آب و هوایي کشت  به  نقره اي مدت زیادي است  درخت سرو 
مي گردد، گاهي با مسأله خشکیدگي در سنین باال مواجه مي شود. که با توجه به هزینه هاي انجام شده طي دوره 

کاشت و نگهداري، انرژي و هزینه زیادي را به هدر مي دهد.
با این تحقیق که در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي استان قم و با همکاري مؤسسه تحقیقات جنگلها و 
مراتع، اجرا شده است، به منظور علت یابي خشکیدگي تدریجي درختان سرو نقره اي در این منطقه و مناطق مشابه، 

بررسي ها و آزمایش هایي انجام گرفته است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
علت اصلي خشك شدن درختان سرو نقره اي در منطقه مورد مطالعه، نامناسب بودن خاك و شوري آب مي باشد. 
زیرا سرو نقره اي به خاك سبك و زهکش شده نیاز دارد و چون بافت خاك این منطقه سنگین است، درخت به تدریج 
ضعیف شده و پس از مدتي خشك مي گردد. از طرفي شوري آب و عدم آبشویي امالح به علت نامناسب بودن بافت 
خاك، باعث تجمع امالح و شور شدن بیش از حّد خاك مي گردد. با ضعیف شدن درخت و تشدید شرایط نامساعد 
که به مرور زمان روي مي دهد، عوامل ثانویه از جمله قارچ-های بیماري زا نیز گیاه را تحت تأثیر قرار داده و روند 

خشکیدگي درخت را تسریع و تشدید نموده  است.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
برگزاری کارگاه آموزشی در عرصه با حضور کارشناسان و دست اندرکاران طرح های جنگلکاری، بازدید میدانی از 
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مناطق مبتال به خشیکدگی درختان و تشریح نتایج طرح تحقیقاتی و دستاوردهای آن در خصوص مشاهده اثر شوری 
و عوامل ثانویه در خشك شدن درختان

 عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:      

نمايي از مراحل آغازين خشک شدن درخت سرو نقره اي )1382(

زخم هاي ايجاد شده در محل نفوذ قارچ و تراوش شيره گياه به علت مسدود شدن آوندها )1382(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان: چوب درخت صنوبر، ماده لیگنوسلولزی مناسب برای تولید انواع کاغذ 

یافته منتج از پروژه شماره: 79- 0310717000- 02            مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: عباس فخریان روغنی                                  رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان:  فرداد گلبابائي، حسین حسین خاني،سعید مهدوی .کامیار صالحی.امیر نوربخش
fakhryan@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بهره برداري گسترده از منابع چوبي کشور و روند رو به کاهش آن، استفاده از منابع جدید لیگنوسلولزي جایگزین 
منابع جنگلي را اجتناب ناپذیر کرده است. گونه هاي سریع الرشد صنوبر از کیفیت مناسب تکنولوژي برخوردار بوده 
و بعضي از آنها داراي برخي از نرمشهاي زراعي از جمله سلکسیون، تلقیح و تهیه پایه هاي سریع الرشد به منظور 
کوتاه نمودن دوره بهره برداري و افزایش تولید چوب مي باشند. همچنین امروزه با پیشرفت علم ژنتیك تهیه پایه 
هایي از درختان چوبي بخصوص درختان سریع الرشد که قابلیت استفاده از آنها در صنعت کاغذ قابل افزایش است، 
امکان پذیر مي باشد و ضروري است که مطالعات الزم درباره ویژگیهاي این منابع به عنوان ماده اولیه کاغذ سازي 

به مرحله اجرا گذاشته شود. 
استفاده از چوب صنوبر در کاغذ سازي داراي مزایایي است، از جمله اینکه صنوبر در بسیاري از نقاط کشور به 
صورت سنتي و صنعتي کشت مي شود. چوب آنها عمدتا نرم و سبك بوده و داراي رنگ روشن مي باشند و براي تبدیل 
آنها به خمیر کاغذ به انرژي کمتري )شیمیایي و مکانیکي( در مقایسه با پهن برگان دیگر نیاز مي باشد. صنوبرها بسیار 

سریع الرشد هستند و زمان رسیدن به قابلیت بهره برداري آنها در صنعت خمیر کاغذ کوتاه است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تهیه نمونه از چوب درخت صنوبر، تهیه خرده چوب و آرد چوب استاندارد از آن  

اندازه گیري ترکیبات شیمیائي، جرم مخصوص خشك و پایه، ابعاد الیاف و تعیین ضرائب کاغذ سازي   
تهیه خمیر کاغذ با روش کرافت    

 )CSF 350 اندازه گیري بازده خمیر کاغذ، انتخاب پخت هاي بهینه و پاالیش آنها )تا رسیدن به  درجه رواني  
ساخت کاغذ دست ساز   

اندازه گیري خواص مقاومتي کاغذ هاي دست ساز و مقایسه نتایج حاصل از آنها  
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نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
/1 میلیمتر، 6ساله  به طور متوسط 025  الیاف درخت 4 ساله صنوبر دلتوئیدس کلن 77/51   میانگین طول 
1/177 میلیمتر و 12 ساله 1/299 میلیمتر و میانگین قطر الیاف آنها به ترتیب 28/657 میکرون، 29/409 میکرون 
و 34/461 میکرون اندازه گیري شده است. ضخامت دیواره الیاف درخت 4 ساله به طور متوسط 3/993 میکرون، 6 
ساله 4/922 میکرون و 12 ساله 6/245 میکرون تعیین شده است. سلولز چوب درخت 4 ساله 51/32 %، 6 ساله 
52/84 % و 12 ساله 52/78 % و لیگنین آنها به ترتیب  فوق 23/46، 22/02 و 23/35 درصد اندازه گیري شده است. 
نتایج اندازه گیریها نشان مي دهد که چوب این درختان از الیاف با طول متوسط، سلولز نسبتا زیاد، لیگنین نسبتا 
کم و وزن مخصوص خیلي سبك برخوردار بوده و از آن به عنوان ماده اولیه مناسب در تولید خمیر کاغذ و کاغذ 
سازي میتوان استفاده کرد. بیشترین بازده خمیر کاغذ با 52/21 درصد مربوط به چوب درخت 12 ساله و کمترین 
بازده با43/83 درصد کاغذ مربوط به درخت 4 ساله است.عدد کاپاي این دو خمیر به ترتیب 30/48 و 14/85 اندازه 

گیري شده است.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:   

خرده چوب صنوبر                                                           

دايجستر)ديگ پخت(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان: روش کاشت مناسب برای استقرار نهالهاي بادام خوراکي )استان کرمانشاه(

یافته منتج از پروژه شماره: 02-01310104000-76          مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول: علی اصغر زهره وندی                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 

Ali.zohrevandi1@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
امروزه در نظر است با جنگلکاری درختان و درختچه های چند منظوره و بکاربردن روشهای جمع آوری و ذخیره 
سازی نزوالت جوی و آب در امر حفاظت خاك، آب و پوشش گیاهی همت گماریم تا در نهایت عالوه بر افزایش تولید 
ملی و درآمد مردم، مشارکت مردم را در امر حفاظت آب و خاك و پوشش گیاهی تشویق و ترغیب نمود. هدف از 
اجرای این آزمایش معرفي روش کاشت مناسب جهت جنگل کاري دیم بادام خوراکي مي باشد. کشت وکار بادام از 
دیر باز در دنیا و ایران رایج بوده است. ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین کشورهای تولید کننده بادام و زیستگاه 
بادامهای وحشی شناخته شده است. درخت بادام به عنوان یکی از مقاومترین درختان به خشکی و گرما در میان میوه 
جات مناطق معتدله شناخته می شود. با توجه به اینکه کشور ما یکی از کشورهای دارای آب و هوای خشك بوده و 

کمبود آب در کشور مطرح می باشد، توسعه کشت ارقام بادام در مناطق مناسب ضروری می نماید.
ایجاد جنگل و فضای سبز در مناطقی که میزان بارندگی ساالنه آن کمتر از 600 میلیمتر است قبل از هر چیز به 
آب نیازمند بوده و در حدود 95 درصد از سطح کشور فاقد این میزان بارندگی می باشد. بدین ترتیب ضرورت دارد 
روشهای آبیاری، کشت گونه های مقاوم به خشکی، راههای ذخیره آب در خاك و احتماال سایر روشها به طور دقیق 

مورد مطالعه قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات فوق، استفاده از روش کاشت مناسب )بانکت هاللی( که منجر به ذخیره بیشتر 
نزوالت جوی شود، تاثیر بسزایی در زنده مانی و استقرار نهالهای بادام تحت شرایط دیم دارد. در روش بانکت هاللی 
در هر خط 3  حوضچه هاللی طراحي شده و در هر حوضچه یك نهال غرس می-گردد و در واقع آب ذخیره شده 
در سطح کوچکتر حوضچه هاللی )نسبت به حوضچه خطی( فقط مورد استفاده یك نهال قرار میگیرد. هر حوضچه 
هاللی طراحی شده، نیم دایره ای با قطر دو متر و عمق 30 سانتیمتر است که دو کمان )هر کدام به عرض 20 
سانتیمتر( در جهت شیب به دو انتهای قطر عمود بر شیب حوضچه، متصل شده تا روان آب بهتر به داخل حوضچه 
هدایت شود. در واقع در این روش هر پالت از 9 حوضچه هاللي تشکیل شده است. پس از پایان فصل رویشی و پس 
از گود برداری در محل اجرای طرح، نهالها جهت کشت در بستر اصلی، طبق نقشه کاشت به منطقه منتقل و کار 

جنگلکاری شروع می شود.
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نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
با توجه به نتیجه حاصل از تجزیه واریانس برای صفت زنده مانی نهالها، روش کاشت در درصد زنده مانی و استقرار 
ژنوتیپهای بادام خوراکی کامال موثر بوده و روشهای کاشت بانکت خطی و بانکت هاللی زنده مانی بیشتری )از نظر 
آماری در سطح یك درصد( نسبت به روش کاشت معمولی دارند. ولی در تجزیه واریانس، تفاوت معنی دار و قابل 
بحثی بین دو روش کاشتی که منجر به ذخیره نزوالت جوی )روشهای کاشت بانکت خطی و بانکت هاللی( می شود، 
مشخص نشد. بنابر این تصمیم گرفته شد که عامل زمان را وارد محاسبات کرده و پایداری زنده مانی ژنوتیپ های بادام 
را مورد ارزیابی قرار دهیم. برای آنکه بدانیم کدام یك از دو روش کاشت بانکت خطی یا بانکت هاللی در زنده مانی و 
استقرار نهالهای بادام بهتر جواب می دهد به نتایج حاصل از تجزیه پایداری و استخراج مولفه های اول و دوم اثر متقابل 
روشهای کاشت طی سالهای مورد مطالعه استناد کرده و آن را مورد بحث قرار دادیم. بر اساس نتایج حاصل، در طی 
سالهای مختلف، زنده مانی ژنوتیپ ها در روش بانکت هاللی پایدارتر بوده و این روش برای زنده مانی مناسب تر است.

با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات فوق، استفاده از روش کاشت مناسب )بانکت هاللی( که منجر به ذخیره بیشتر 
نزوالت جوی شود، تاثیر بسزایی در زنده مانی و استقرار نهالهای بادام تحت شرایط دیم دارد.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:   

روش كاشت بانكت هاللی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان:شناسایی گونه ای از آویشن، مناسب برای استفاده در صنایع دارویی

یافته منتج از پروژه شماره:  86/712                  مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:محمد مهدی برازنده                               رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: مهدی میرزا، زیبا جمزاد
mbaraz@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گونه هاي آویشن از گیاهان دارویي بسیار مهمي هستند که به طور فراوان مورد استفاده قرار مي گیرند. کارواکرول 
و تیمول از عمده ترین ترکیب هاي انواع آویشن و منشأ اصلي خواص آن به شمار مي روند. اسانس گل و برگ آویشن، 
براي  اثر ضد اسپاسم، ضد نفخ، ضد روماتیسم، ضد سیاتیك و ضد عفوني کننده قوي است. در داروسازي  داراي 
تهیه محلول هاي دهان شویه و شربت هاي سرفه به کار مي رود. گونه ای از این جنس به نام آویشن کرمانی که با 
نام علمی Thymus carmanicus شناخته می شود به دلیل برخورداری از 77/6 درصد ترکیب کارواکرول، مناسب 

استفاده در صنایع دارویی کشور می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
این گونه از آویشن در استان کرمان پراکنده شده است. با توسعه کشت این گونه و اسانس گیری از آن با استفاده 
از شرایط مناسب اسانس گیری، اسانسی بدست می آید که دارای مقدار قابل توجهی از ماده مؤثره موجود در همه 

گونه های آویشن یعنی کارواکرول می باشد.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
با به کارگیری این یافته، تولید یك داروی گیاهی در کشور میسر خواهد شد که با توجه به پتانسیل کشور در 

کشت و توسعه گیاهان دارویی، امکان صادر نمودن این فراورده دارویی به خارج از کشور هم بوجود خواهد آمد.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:  

                                 گياه آويشن كرمانی 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان:  تولید خمیرکاغذ الیاف بلند از پوست گیاه کنف

یافته منتج از پروژه شماره: 84007-8001-07-170000-016-2       مدت اجرای پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: سعید مهدوی                                                             رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: کامیار صالحی، مسعودرضا حبیبي، عباس فخریان 
smahdavi@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
برای تأمین استحکام کاغذهای مختلف باید الزاماً بین 10 تا 20 درصد خمیرکاغذ الیاف بلند استفاده شود که این 
نوع خمیرکاغذ به دلیل دارا بودن الیاف بلند باید از خارج کشور وارد شود. این واردات مستلزم خروج قابل توجهی ارز 
از کشور گردیده و موجب وابستگی کشور می شود. یکی از گیاهان صنعتی تند رشد کنف می باشد که از گذشته های 
دور در ایران کاشته شده و الیاف آن در صنایع مختلف استفاده شده است. این گیاه به دلیل مقدار قابل توجه تولید 
در هکتار )نسبت به چوب( و نیز بلند بودن الیاف پوست برای ساخت کاغذهای محکم همواره مورد توجه بوده است. 
الیاف پوست حدود 30 درصد ساقه گیاه را تشکیل داده و خمیرکاغذ تهیه شده از آن با روشی که از نظر محیط زیست 

نسبت به تهیه خمیرکاغذ از چوب بهتر است، می تواند جایگزین الیاف بلند وارداتی کشور شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1-ساقه گیاه کنف پس از 6 ماه قطع میشود 2- پس از قطع، ساقه به مدت چند روز در حوضچههای آب قرار 
میگیرد تا پوست از ساقه جدا شود 3- پوست به اندازه کوچكتر )3 تا 4 سانتیمتر( بریده میشود. 4- پوست با 
استفاده از شرایط مناسب در دیگ پخت )سود سوزآور 20%+ اعمال حرارت 165 درجه سلسیوس+ مدت زمان 80 

دقیقه( به خمیرکاغذ تبدیل میشود.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
1- مناسب بودن عملکرد تولید کنف در هکتار نسبت به چوب )حداقل 3 برابر( 2- برداشت کنف پس از یك 
دوره 6 ماهه و بازگشت سریع سرمایه 3- تهیه خمیرکاغذ با روشی کم هزینه و با آلودگی کمتر 4- امکان جایگزینی 
خمیرکاغذ تهیه شده از پوست کنف با خمیرکاغذ الیاف بلند وارداتی 4- اشتغال زایی و تأمین ماده اولیه مورد نیاز 

برای صنایع کاغذسازی کشور
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:   

                                
                                       مزرعه كنف

         ساقه های قطع شده كنف كاليپتوس

                                  خميركاغذ كنف
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان:  چگونگی تقویت خاك و تغذیه بهینه در باغ ملی گیاهشناسی و مناطق مشابه )پارکها(

یافته منتج از پروژه شماره: 0310190000-79               مدت اجراي پروژه: 4 سال 
مجری مسئول: احمد رحمانی                                        رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: یحیی دهقانی شورکی، شهرام بانج شفیعی
arahmani39@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ایران و جهان در خود  از نقاط مختلف  را   با ارزش زیادي  ایران برخی گونه هاي گیاهي  باغ گیاهشناسي ملي 
جاي داده است که ساالنه مورد بازدید بسیاري از دانشجویان . محققین و دانش آموزان و مردم قرار گرفته و ارزش 
علمي بسیار زیادي دارد. ضعف و خشکیدگي بعضي از گونه هاي درختي یکي از مسائلي است که در سالهاي اخیر در 
این مجموعه با ارزش مشاهده مي شود. با توجه به اینکه حاصلخیزي خاك و وضعیت تغذیه گیاهان مي توانند یکي 
از عواملي باشند که در ضعف و خشکیدگي درختان موثر باشند. بررسي وضعیت تغذیه و تاثیر این عامل بر ضعف 
درختان یکي از درخواستهاي مسئولین باغ بوده که مورد بررسي قرار گرفته است و راه حلهای مناسب در این مورد 

ارائه شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
زیر رده و تحت  بوده و در  پروفیلي  تکامل  فاقد  باغ گیاه شناسي عمدتا  نتایج بدست آمده نشان داد که خاك 
گروههاي بزرگ انتي سول و در بعضي قسمتها اینسپتي سول قرار مي گیرد. خاك باغ داراي بافتي سبك و خیلي 
سبك با درصد زیادي سنگریزه است. از نظر مواد آلي فقیر بوده و داراي pH بین 7/6 تا 8/2  است. عناصر غذایي 
موجود در خاك بخصوص در افقهاي معدني کمتر از میزان بهینه است. تجزیه برگ درختان گونه هاي مختلف نشان 
داد که میزان عناصر غذایي در برگ گونه هاي مختلف بسیار متفاوت است، ولي در اکثر گونه ها میزان عناصر غذایي 
کمتر از میزان بهینه بوده و کمبود آن در وضعیت ظاهري و شادابي و همچنین در رشد درختان تأثیر داشته است. 

بر اساس اطالعات فوق دستورالعمل زیر تهیه و توصیه می-شود:
با توجه به اینکه مواد آلي خاك هم در بهبود شرایط فیزیکي- شیمیایي خاك و هم در افزایش حاصلخیزي   -1
خاك مؤثر است توصیه مي شود پوشش کف باغ از باغ خارج نشود و به هر نحو ممکن علوفه کف جنگل به خاك 
برگردانیده شود )قباٌل علوفه کف باغ به عنوان علف هرز برداشت و از زیر درختان خارج مي شد که خوشبختانه این 

توصیه در سال دوم اجراي این طرح به اطالع مسئولین باغ رسید که به آن عمل مي شود(.
و همچنین حاصلخیزي خاك  فیزیکي  بهبود شرایط  براي  به صورت چالکود  دامي  کود  از  االمکان  حتي   -2
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استفاده شود و مناطقي از باغ که درختان آن با کمبود بیشتري مواجه هستند در اولویت قرار گیرد.
برگها و سایر مواد آلي که در سطح باغ جمع آوري مي شوند در محل مناسبي به کودهاي آلي تبدیل شده   -3

که به صورتهاي مختلف مثل چالکود. پخش مستقیم و یا حتي به صورت مالچ در زیر درختان قابل استفاده است.
دادن کودهاي شیمیایي به صورت ترکیبي از کودهاي ماکرو و میکرو در مورد گونه هایي که نیاز غذایي   -4
باالیي دارند و کمبود شدید در آنها دیده مي شود و پاره اي از این گونه ها در این آزمایش مشخص شده قابل توصیه 

است.
به نظر مي رسد که عالوه بر مسائل تغذیه اي که رشد و شادابي درختان را تحت تأثیر قرار داده مسائل دیگري   -5
نیز در ضعف و خشکیدگي درختان مؤثر هستند که مي توان به مسئله کمبود آب و یا آبیاري نادرست اشاره کرد. در 
خصوص درختان )باعمر 30 سال( با توجه به اینکه قسمت عمده ریشه آنها در عمق یك متري خاك نفوذ داشته اند 

باید به نحوي آبیاري صورت گیرد که آب کافي در اختیار ریشه ها قرار گیرد و به آبیاري سطحي اکتفا نشود.
در کاشت درختان جدید به مسئله ضعف خاك توجه بیشتري شود و در این خصوص توصیه مي شود گودالهاي   -6

کاشت عمیق برداشته شود و خاك آن با مواد آلي، کود دامي و خاك رس مخلوط شده و سس نهال کاشته شود.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
جلوگیری از خشکیدگی درختان و بهبود وضعیت تغذیه درختان با تقویت خاك. 

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته:  

تصاوير بيانگر وضعيت پروفيل و برخی درختان می باشدا كه دارای فقر غذايی هستند. 
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مزرعه کنف

            

ساقه های قطع شده کنف کالیپتوس

خمیرکاغذ کنف

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان:  چگونگی کشت بادام تلخ به صورت دیم با استفاده از روشهای ذخیره آب باران

یافته منتج از پروژه شماره: 04- 0310110000-74                 مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول: ارسالن شکرچیان                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: کاوه شهیدی زندی، حسین سردابی، ناصر عربزاده، غالمحسین رحمانی
        arsalanshekar@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمبـود آب و فقرپوشـش گیاهـي از یـك طـرف باعـث بـروز مشـکالت زیـادي شـده و از طـرف دیگـر گاهـي در اثر 
بارندگـي انـدك بدلیـل شـیب زیـاد و فقر پوشـش گیاهـي رواناب به راه افتـاده و ایـن روانابها پس از جمع شـدن در 
یـك منطقـه باعـث بـروز سـیالب مـي گردد کـه خسـارات جانـي و مالي زیـادي را نیز بـه بار مـي آورد. بـا توجه به 
وجـود چنیـن مـواردي ایـن تصـور بـه وجود مـي آید که بایسـتي چـاره اي در این مـورد اندیشـید تا در حـد امکان 
روانابهـا را کنتـرل نمـود و از بـروز فرسـایش خاك جلوگیري کـرد. عدم وجود درختـان که بوسـیله عوامل طبیعي و 
انسـاني از بیـن رفتـه انـد، یکي از مشـخصات بارز نواحي خشـك و نیمه خشـك به شـمار مـي رود. بنابراین کاشـت 
درختـان جنگلـي و حفاظـت از آنهـا توسـط کشـت تلفیقـي درختـان جنگلـي و درختـان مثمـر بـا مشـارکت مردم 
یکـي از اهـداف بـزرگ در ایـن نواحـي، بـه شـمار مي رود بـا اسـتفاده از این دسـتاورد نه تنهـا از نزوالت آسـماني و 
روانابهـاي سـطحي کـه هـرز مـي رونـد جلوگیري شـده، بلکـه با کنتـرل آنهـا و هدایت آنها بـه پاي درختان کشـت 
شـده و روشـهاي ذخیـره نزوالت آسـماني سـعي شـده اسـت تـا بتوان بـا درختـکاري دیـم مناطق جنگلـي تخریب 

شـده را بـا هدف چنـد منظـوره دوباره احیـاء نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور بررسي امکان کاشت دیم بادام از طریق جمع آوري هرز آب و نزوالت آسماني روي دامنه ها با شیب 
تقریبی متوسط 10%  شبکه اي از کرتچه هاي هاللي شکل که بوسیله پشته هاي خاکي کوتاه بعنوان سطوح جمع 
آوري کننده هرز آب از یکدیگر تفکیك شده، احداث می گردد. در گوشه پایین دست هر کرتچه چاله هایي که با 
مخلوط خاك و کود پر شده براي کاشت یك اصله حفر می شود. نهالها در داخل آنها در زمستان کاشته شده و با 

فاصله پانزده روز در سال اول، آبیاری می گردند.
در ابتدا هرکدام از نهالها در یك چاله به قطر 1 متر و عمق 1 متر کاشته شده و فاصله هرکدام از نهالها از یکدیگر 
انتهاي قوس بانکت قرار می گیرد. بدین ترتیب نهال از حداکثر آب باران استفاده  5 متر خواهد بود. هر نهال در 
خواهد کرد و عالوه بر آن در چاله از سایه مناسبی نیز برخوردار خواهد بود. برای استفاده بیشتر از آب آبیاری و باران، 
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مزرعه کنف

            

ساقه های قطع شده کنف کالیپتوس

خمیرکاغذ کنف

پالستیکی به ضخامت پالستیکهای گلخانه ای به شکل مربع و ابعاد یك متر وسط آن را سوراخ کرده و ریشه نهال 
را در حین کشت نهال از وسط آن عبور داده و نهال را در عمق چاله یك متری کشت می نماییم و روی پالستیك را 
برای جلوگیری از آفتاب خوردگی با خاك می پوشانیم. به این ترتیب آبی که از چاله می خواهد تبخیر گردد با برخورد 

با پالستیك دوباره در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرد. 

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
با استفاده از نتایج یافته تحقیقاتی می توان عرصه های جنگلی مخروبه در مناطق نیمه خشك را که نابود شده 
اند، با گونه ای مانند بادام تلخ کشت نمود و آن را فقط در سال اول و یا دوم آبیاری کرد و از آن به بعد از محصول 
آن به صورت دیم استفاده نمود. این مناطق را می توان به صورت اجاره و یا واگذاری به افراد محلی سپرد و استفاده 

چند منظوره برد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان:  ویژگی های رویشگاهی و تکثیر برخی گیاهان دارویی استان هرمزگان

یافته منتج از پروژه شماره: 86/1530                                  مدت اجراي پروژه:4 سال
مجری مسئول: محمدامین سلطانی پور                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش

masoltanipoor@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به دست آوردن اطالعات کافي راجع به منابع ژنتیکي و حفاظت این منابع از مهم ترین مسائل روز مرتبط با زیست 
محیط در دنیاست. آگاهي یافتن از منابع موجود و در دسترس و حفاظت آن ها، توجه جهانیان را به خود جلب کرده 
و براي آن سرمایه گذاري کالن به عمل مي آید. معموالً اطالع یافتن از چند و چون مواد ژنتیکي براي زمان حال و 

آینده مفید است، در حالي که حفاظت از منابع بیشتر براي زمآن هاي آتي کاربرد دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
لیستي از گیاهان دارویي استان، مناطق پراکنش آن ها، گونه هاي شاخص و گونه هاي پرمصرف و گیاهان دارویي 
در معرض خطر انقراض تهیه شد. سپس بر اساس نوع گونه ها، محل پراکنش آن ها و مدت اجراي طرح نسبت به 
برنامه ریزي براي جمع آوري گونه ها از مناطق مختلف استان اقدام شد. براي تمام گونه های مورد جمع آوري، شامل 
)بذر، عضو  مورد جمع آوري  ماده  نام خانواده،  علمي،  نام  نام محلي،  فارسي،  نام  تاریخ جمع آوري،  مانند  اطالعاتي 
رویشي، نمونه گیاهي(، نوع کشت )آبي، دیمي(، نوع نمونه )وحشي، کاشته شده(، مشخصات محل جمع آوري )استان، 
شهرستان، منطقه، روستا(، محل برداشت نمونه )سطح صاف، قله، دامنه، قله محدب، شیب باال، شیب متوسط، شیب 
پایین، تراس، گودال باز، گودال بسته(، فرم زمین )باتالقي، دشت سیالبي، دشت مسطح، موج دار، غلطان، تپه اي، تپه 
اي تکه تکه، سراشیبي، کوهستاني(، عرض جغرافیایي، طول جغرافیایي، ارتفاع از سطح دریا، شیب )نوع و درجه(، 
نما یا منظره )جنگلي، منطقه زراعي، مرتعي، منطقه شهري، کوهستاني، منطقه صنعتي، بیاباني، ساحل(، مشخصات 
خاك محل نمونه برداري )واکنش، شوري، سنگي بودن، بافت خاك(، واکنش PH، زهکشي، مناطق اقلیمي پراکنش 
و رویشگاه اصلي گیاه )خشك، نیمه خشك، استپي، معتدل، کوهستاني، نیمه استپي، مرطوب، نیمه مرطوب(، چرخه 
تولیدمثل )یك ساله، دوساله، چندساله، تناوب بذردهي(، تیپ منطقه جمع آوري، وضعیت سالمتي نمونه )سالم، بیمار، 
آفت زده، نوع آفت یا بیماري(، قسمت هائي از گیاه که مورد استفاده قرار مي گیرد )ساقه، برگ، گل، میوه، بذر، ریشه، 

غده، ریزوم(، مصارف گیاهي )علوفه اي، صنعتي، دارویي( و مصارف درماني جمع آوری شد. 
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نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
در این بررسي ویژگی های رویشگاهی و تکثیر تعداد 98 گونه دارویی که به 74 جنس و 39 خانواده تعلق داشتند 
تهیه شد. این گونه ها بیشتر به خانواده های نعنا، گل ابریشم، چتریان، کاسنی، علف هفت بند و پروانه آسایان تعلق 
داشتند. تعداد 20 گونه از گیاهان دارویي استان به فرم درخت ، 20 گونه حالت درختچه اي ، 39 گونه حالت بوته اي  
و 19 گونه به فرم علفي دیده مي شوند. 9 گونه از گونه های انحصاری ایران هستند. 14 گونه از گیاهان دارویی در 
مناطق مختلف استان تشکیل تیپ می دهند. عالوه بر تعیین ویژگی های رویشگاهی، در خصوص تکثیر گونه ها نیز 
بررسی هایی انجام شد که بیش از 90 درصد گونه ها از طریق بذر تکثیر می یابند. مابقی گونه ها از طریق قلمه ریشه دار 

شدند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان: سازگاری و فنولوژی برخی از گیاهان دارویی استان هرمزگان

یافته منتج از پروژه شماره:86/1581                                  مدت اجراي پروژه:4 سال
مجری مسئول: محمدامین سلطانی پور                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش

masoltanipoor@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان هرمزگان داراي292  گونه گیاهي دارویي است که 172 گونه آن به صورت سنتي از قدیم االیام در درمان 
کلکسیون  ایجاد  گیاهان،  این  روي  بر  تحقیقي  مطالعات  انجام  عدم  به  توجه  با  دارند.  کاربرد  مختلف  بیماري هاي 
مي تواند بستر بسیار مناسبي جهت انجام طرح هاي تحقیقاتي باشد.  با دستیابي به روش هاي کشت و تکثیر و ایجاد 
کلکسیوني از این گیاهان بر جمع آوري گیاهان داروئي از نقاط دور افتاده و صعب العبور استان در یك مکان خاص، 
رسیدن به مواد اولیه داروئي، جلوگیري از انقراض برخي از گونه ها، قطع بي رویه و تخریب مراتع مي توان حرکتي بسیار 
موثر در جهت ایجاد مزارع گیاهان دارویي و بدنبال آن ایجاد اشتغال، بهبود و ضعیت اقتصادي خانوارهاي روستائي 

و همچنین ارزآوري انجام داد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
یافته  تحقیقاتي خاتمه  از طرح  اطالعات موجود  اساس  بر  استان هرمزگان  دارویي  از گیاهان  لیستي  تهیه   -1

جمع آوري و شناسایي گیاهان دارویي استان هرمزگان و برنامه ریزي جهت زمان بندي مناسب جمع آوري. 
ایستگاه آبخوان داري و پخش سیالب  انتخاب عرصه شامل قطعه زمیني به وسعت در حدود 7 هکتار در    -2

سرچاهان در محلي که از نظر حفاظت، مراقبت، آبیاري و دیگر موارد کامال مناسب باشد.
3- آماده سازي زمین شامل شخم، دیسك نقشه برداري، مشخص کردن محل چاله ها، گوده برداري و...

نهال هاي  آوردن  قلمه و در  پاجوش،  بذور،  پراکنش گونه ها و جمع آوري  به مناطق مختلف محل  4- مسافرت 
کوچك از عرصه ها.

5-  ایجاد نهالستان و برنامه ریزي تولید نهال. براي این منظور در اواخر تابستان نسبت به کاشت بذور، قلمه ها، 
پاجوش در گلدان هاي پالستیکي اقدام شد. عملیات مراقبت، وجین، آبیاري، مبارزه با آفات و بیماري ها و.. نیز انجام شد.

 6- کاشت نهال ها در عرصه محل اجراي طرح در اواخر پاییز. روش کاشت بدین صورت بود که تعداد 10 اصله 
نهال هاي سالم و شاداب درختان به فاصله 10 متر از یکدیگر، درختچه ها به فاصله 5 متر از یکدیگر، بوته ها به فاصله 

3 متر از یکدیگر و گیاهان علفي در کرت هاي 4 مترمربعي کاشته شدند.
7- مراقبت و محافظت از نهال ها، مبارزه با علف هاي هرز، جوندگان و برخي از آفات و بیماري هاي فصلي و آبیاري 
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در طول مدت اجراي طرح انجام شد.
8- یادداشت برداري هاي مراحل مختلف حیاتي )فنولوژي( در رابطه با پایه هاي کاشته شده انجام گردید. 

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
در این بررسي 108 گونه گیاهي در ایستگاه سرچاهان کاشته شد. این گونه ها به 47 تیره )2 تیره بازدانه، 42  
تیره دولپه اي و 3 تیره تك لپه اي( و 92 جنس تعلق دارند. تعداد 10 اصله نهال هاي سالم و شاداب از گونه های درختی 
به فاصله 10 متر از یکدیگر، درختچه ها به فاصله 5 متر از یکدیگر، بوته ها به فاصله 3 متر از یکدیگر و گیاهان علفي 
در کرت هاي 4 مترمربعي کاشته شدند. عملیات تولید نهال در ایستگاه سرچاهان انجام شد. از بین این 108 گونه 
دارویی، تعداد 42 گونه به فرم درخت ، 28 گونه حالت درختچه اي ، 26 گونه حالت بوته اي  و 12 گونه به فرم علفي 
بودند. از کلیه گیاهان عملیات مراقبت، آبیاری و مبارزه با آفات و امراض انجام شد. کلیه گیاهان کاشته شده استقرار 
یافتند و در طی 5 سال عالوه بر بررسی سازگاری گونه ها مراحل فنولوژی شان نیر یادداشت برداری شد. بدین منظور 
کلیه مراحل حیاتی هر ده پایه از گیاهان کاشته شده ثبت و یادداشت شد. در نهایت کلکسیونی از 108 گونه دارویی 
استان هرمزگان برای تهیه مواد اولیه گیاهی و اهداف مطالعاتی، تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی تهیه شد. تیره هاي 
Mimosaceae وLabiatae هرکدام با 8 گونه،  Papilionaceae با 6 گونه و Compositae با 5 گونه مهمترین تیره 

ها و جنسهاي Acacia با 4 گونه. Ziziphus  و Amygdalus هرکدام با 3 گونه بیشترین گونه هاي کلکسیون را 
تشکیل مي دهند. شکلهاي زیستي گیاهان کلکسیون فانروفیت با 50/9، کامفیت با 33/3 درصد، تروفیت با 9/3 و 
همی کریپتوفیت با 6/5 درصد مي باشد. بررسي پراکنش جغرافیایي این گیاهان نشان داد که 44/5 درصد گونه ها 
)85 گونه( به ناحیه صحارا سندي و 40/8 درصد گونه ها مشترك در این  ناحیه با عناصر نواحي دیگر است. 3/7 
درصد گونه ها )7 گونه( جهان وطن هستند. 2/6 درصد گونه ها )5 گونه( متعلق به ناحیه ایران توراني مي باشند 
اگرچه عناصر این ناحیه به صورت مشترك با سایر نواحي رویشي از جمله مشترك با ناحیه صحارا سندي )17/8 
درصد(، با  ناحیه مدیترانه اي )5/7 درصد( و  اروپا سیبري )0/5 درصد( دیده مي شود. 57 گونه عنصر مدیترانه اي 
به صورت مشترك با ناحیه صحارا سندي )11 درصد(، مشترك با ایران توراني )5/7 درصد(، مشترك با هر دو  ناحیه 
)8/4 درصد( نیز دیده مي شوند. از میان این گیاهان 61 گونه به صورت بومي در استان رویش دارند و 47 گونه بقیه 

نیز غیربومي بوده که از سالیان  پیش در استان کاشته شده و مي شوند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
 .Dracocephalum kotschy Boiss عنوان: کشت و اهلی کردن زرین گیاه

یافته منتج از پروژه شماره: 03110179-909- 2.                 مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: مهردخت نجف پور نوایی                               رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: مهدی میرزا، مصطفی گلی پور، محمد مهدی برازنده
   navaei@rifr-ac.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گونه دارد.  معطر  ساله  چند  و  یکساله  علفي  گونه   8 ایران  در   labiatae تیره  از    Dracocephalum  جنس 

 D. kotschyi یکی از گونه هاي چندساله و انحصاري ایران است. اثرات درمانی این گیاه شامل کاهش دهنده چربی 
برداشت  دلیل  به  باشد.  اس، می  ام  بیماری  درمان  در  موثر  و  آرامبخش، خاصیت ضد سرطانی  و  درد  خون، ضد 
بی رویه در معرض خطر انقراض قراردارد. این گونه  بیشتر در نواحي کوهستاني و سردسیر،صخره اي و سنگالخي و در 
ارتفاعات 3800- 1500 متري مشاهده مي شود. بسیار خوشخوراك است و توسط دام چرا مي شود. و نیز برداشت بی 
رویه و غیر اصولی انجام می شود. از آنجا که برداشت بی رویه باعث تخریب رویشگاههای طبیعی این گیاه می شود و 
نیز با توجه به اهمیت گیاه و امکان استفاده از آن در صنایع مختلف ارایشی دارویی، دستیابی به روش مناسب کشت 

آن ضرورت دارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کشت در بهار در ماههای فروردین یا اردیبهشت انجام شود. تکثیر گیاه از طریق بذر صورت می گیرد. بذور ابتدا 
باید تحت سرما )سرمای بین صفر تا چهار درجه یك ماه  و یا سرمای منهای پانزده درجه برای 10-15 دقیقه(  
اوایل رشد یك روز در  قرارگیرند و سپس کشت شوند. گیاه در خاکهای لومی رسی رشد بهتری دارد. آبیاری در 
گیاه  استفاده  مورد  قسمتهای  باشد.  داشته  وجود  در خاك  نمناکی  است  رویش الزم  در فصل  و  انجام شود   میان 

سرشاخه های گلدار است که بعداز آن که دوسوم گلها رسیدند، قابل برداشت هستند.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
با توجه به اهمیت گیاه و کاربردهای مختلف آن در صنایع دارویی و غذایی الزم است با کشت گیاه امکان افزایش 
محصول و تولید بیشتر را مهیا کرد. کشت گیاه از فشار برداشت از طبیعت می کاهد و امکان صادرات و ایجاد اشتغال 

را افزایش می دهد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

گياه و بذر زرين گياه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان: معرفی گونه های علوفه ای قابل کشت شبدر در شرایط اقلیمی ایران

یافته منتج از پروژه شماره: 5- 03105049-5                                مدت اجراي پروژه:  5 سال
مجری مسئول:مصطفی نعمتی پیکانی                                             رتبه علمي: مربی پژوهش

 paykanim@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
   کاهش شدید یا در برخی موارد نابودی گونه های خوشخوراك مرتعی در سطح مراتع کشور یکی از مشکالت 
عمده ای است که عشایر دامدار در نقاط مختلف با آن روبرو هستند. از سالهای گذشته تالشهایی برای معرفی گونه های 
مرتعی قابل کشت در سطح مراتع یا دیمزارهای کم بازده صورت گرفته است. در همین راستا برخی از گونه های شبدر 
در نقاط مختلف مورد کشت قرار گرفته اند. خشکسالی هایی که در سالهای اخیر در برخی نقاط رخ داده است موجب 
محدودیت کشت و اختصاص دادن زمینهای قابل کشت به محصوالت مهمتر از قبیل گندم و جو یا سایر محصوالتی 
که در تغذیه انسان به کار می رود، شده است. به همین جهت معرفی گونه های علوفه ای بومی که در شرایط طبیعی 
به صورت خوررو رشد می کنند، راهی مناسب برای انجام عملیات زیستی از قبیل بذر پاشی در سطح مراتع به منظور 
احیای مراتع و غنی سازی آنها از گونه های خوشخوراك است. از طرف دیگر کمبود عناصر ضروری در خاکهای مراتع 
کوهستانی به دلیل فرسایش شدید ناشی از چرای شدید دام و تخریب مراتع و جنگلها توسط انسان در اثر بهره برداری 

نامناسب و بی رویه باعث شده است که توان رویش گونه های خوشخوراك مرتعی در این مراتع بسیار کم شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در اینجا آسان ترین و کم هزینه ترین روش که همان بذر پاشی است در نظر گرفته شده است. به منظور دستیابی 
آسان به مقدار بذر الزم و همچنین رسیدن گونه های کشت شده به مرحله بذردهی در سال اول، گونه های یکساله 
شبدر زرد، شبدر نمدی و  شبدر ایرانی پیشنهاد می گردد. برای رسیدن به این هدف بایستی اقدامات زیر صورت گیرد:

1- در اواخر فصل بهار که بذرها به مرحله رسیدگی می رسند، بایستی اقدام به جمع آوری بذر نمود. در صورتی 
که بذر آماده تهیه شده از سایر نقاط، وجود داشته باشد از بذرهای آماده نیز می توان استفاده کرد.

ادرات  با توجه به هشدارها و آگهی های  بارندگی مؤثر آغاز می شود و  2- در فصل مناسب که به طور معمول 
هواشناسی بایستی در جاهایی که خاك مناسب برای رویش بذر وجود دارد، اقدام به بذر پاشی نمود. در مناطق گرم 
از شبدر نمدی و در مناطق معتدل و سرد از شبدر زرد استفاده شود. در مناطق مرطوب از شبدر ایرانی استفاده شود.
3- بهتر است که وسعت و جایگاه محل بذر پاشی شده به منظور پایش آن برای سالهای بعد و همچنین جلوگیری 

از دوباره کاری و بی نظمی با روشی مناسب ثبت گردد. تهیه عکس از محل نیز الزم است.
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4- چنانچه مراقبت الزم برای جلوگیری از ورود زود هنگام دام به مرتع صورت گیرد، گونه ها فرصت الزم برای رشد 
و بذر دهی برای سالهای آینده را خواهند یافت.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
یکی از نتایج مهم این روش دستیابی به علوفه قابل مصرف و مغذی جهت چرای دام در سطح مراتع است که در 
نهایت منجر به افزایش کمی و کیفی تولید گوشت و لبنیات می شود. در شرایط کنونی که اکثر مراتع ما با کمبود 
شدید گونه های خوشخوراك مواجه هستند و گونه های خاردار، سمی و مهاجم بیشتر سطح مراتع را اشغال کرده اند یا 
خاك مراتع به دلیل فرسایش شدید دچار فقر عناصر ضروری از قبیل ازت شده است، رویاندن گونه های شبدر که غنی 
از پروتئین هستند می تواند موجب بهبود و غنی شدن خاك از عناصر ضروری شود و زمینه را برای گونه های دیگر 
که مفید هستند، آماده می سازد. بنابر این غنای مراتع و بهبود خاك که بستر الزم را برای رشد و استقرار گونه های 

خوشخوراك چند ساله فراهم می سازد، دو مزیت مهم این روش است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل 1- نمايی از رويشگاه شبدر نمدی در 
منطقه گرمسيری استان كرمانشاه )عكس 

توسط نگارنده گرفته شده است(

شكل 2- شبدر ايرانی جمع آوری شده از 
بيستون در استان كرمانشاه )عكس توسط 

نگارنده گرفته شده است(

شكل 3- نمايی از يک مرتع طبيعی با پوشش 
شبدرهای يكساله  شامل شبدر زرد )عكس 

توسط نگارنده گرفته شده است(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
 )Artemisia persica( عنوان: روش تکثیر و کاشت گیاه دارویي جوشن

یافته منتج از پروژه شماره: 83069-0000-10-170000-086-2           مدت اجراي پروژه: 2 سال
نام مجری مسئول: پروین رامك                                                       رتبه علمي: استادیارپژوهش 

Ramak@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان  بسیار معطر  دارویی  از گیاهان  یکی  نام محلي جوشن  با   )Artemisia persica Boiss( ایراني    درمنه 
لرستان است که دارای ترکیبات با ارزشی چون داوانون و مشتقات آن )ارتدوگالسیا اکسید، السینیاتافورانون و...( 
است که به عنوان عطر های با ماندگاری باال  )Long- lasting perfume( در صنعت جهانی عطرسازی شناخته شده 
هستند. همچنین گیاه دارویی جوشن از زمان هاي قدیم به صورت سنتي در درمان ناراحتي هایي چون: تب،ماالریا، 
خونریزي، هپاتیت، انگل هاي روده اي، دردهاي عصبي، التیام زخم ها و اسپاسم مصرف مي شود. علی رغم مصارف 
سنتی و قابلیت استخراج مواد موثره گرانقیمت، تاکنون روش کشت و تکثیر این گونه با ارزش معرفی نشده است. 
ارزیابی روش های تکثیر این گونه به منظور ترویج کشت آن در اراضی تخریب یافته، توسعه کشت گیاهان دارویی 
در مناطق روستایی و نیز بهربرداری از مواد مؤثره این گیاه در صنایع دارویی، آرایشی-بهداشتی و غذایی از جمله 

رویکردهای اقتصادی-اجتماعی این طرح هستند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاشت و تکثیر گیاهان دارویی خودرو در مزارع کشاورزی با چالش های محیطی فراوانی مواجه است و موفقیت  
در این امر، مستلزم بکارگیری دانش و تکنیك های خاصی است. مساعد بودن شرایط اقلیمی، روش تکثیر و کاشت و 
تاریخ کشت از جمله مهمترین عوامل موثر در تکثیر و استقرار موفق گیاهان دارویی در شرایط زراعی است که البته 
برای هریك ازگونه های گیاهی، منحصر به فرد و اختصاصی است. گیاه دارویی جوشن را می توان در ارتفاعات بیشتر 
از 1500 متر که دارای متوسط بارندگی ساالنه 500-400 میلی متر هستند، کشت کرد. اواخر مهر زمانی مناسب 
برای تکثیر و کاشت این گونه دارویی است. مناسب ترین روش تکثیر این گیاه تقسیم بوته و تلقیح ریشه ها با مایه 

قارچ گلوموس موسائی )Glomus mosseae( است.
به این صورت که بوته ها از محل یقه به قطعات کوچك توام با ریشه تقسیم شده و ریشه ها پس از تلقیح با مایه 
قارچ گلوموس موسائی در چاله هایی متناسب با طول ریشه تاحدی که خاك قسمتی از یقه متصل به ساقه را نیز 
بپوشاند،کشت می شوند. خاك های لومی شنی بهترین گزینه برای کاشت این گیاه هستند. پس از کاشت، در هفته 
اول بهتر است سه روز یکبار مبادرت به آبیاری در حد ظرفیت مزرعه شود تا ریشه ها به خوبی در خاك مستقر و 
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جذب و انتقال مواد تسهیل یابد. در طول فصل سرد و با شروع بارش ها نیازی به آبیاری این گیاه نیست و در فصول 
دیگر نیز با توجه به اینکه ریشه ها با قارچ گلوموس موسائی تلقیح شده-اند و همزیستی میکوریزای در محیط ریشه 
این گیاه فعال است، نیاز آبی گیاه تا حدود زیادی کاهش یافته و بسته به میزان تبخیر منطقه، میزان آبیاری 7 الی 

10 روز یکبار کافی می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

روش تقسيم پاجوش و كاشت گياه دارويی جوشن

بوته های تكثير شده جوشن پس از يک سال
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
 )Thymus daenensis( عنوان:تراکم کاشت و زمان برداشت مناسب برای تولید بیشتر در گیاه آویشن دنایی

یافته منتج از پروژه شماره: 83065-0000-10-170000-069-2            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: بابك بحریني نژاد                                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: کریم باقرزاده، مسعود عسگرزاده، فرزاد شنبه دستجردي
b_bahreininejad@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 یکی از مهمترین گونه هاي دارویي و بومی ایران آویشن دنایي است که در برخی نقاط کشور بصورت خودرو دیده 
مي شود. این گیاه طی سالیان اخیر بدلیل تولید ترکیبات دارویی مهمی مثل تیمول و کارواکرول که دارای اثرات ضد 
میکروبی قوی می باشند، مورد توجه محققین قرار گرفت و بتدریج کشاورزان و تولیدکنندگان گیاهان دارویی عالقمند 
به کشت آن در مزارع خود شدند. بکارگیری روشهای صحیح زراعی در مزرعه می تواند در افزایش چشمگیر محصول 
در مزرعه اهمیت داشته باشد. باتوجه به اهمیتی که تراکم مناسب و صحیح کاشت در مزرعه در افزایش میزان تولید 
اندام های هوایی گیاه در واحد سطح دارد نیاز است تا در هنگام کاشت گیاه فواصل کشت به نحوی انتخاب شوند تا 
با کاهش رقابت بین بوته ها و افزایش بهره وری از واحد سطح در مزرعه بتوان به بیشترین عملکرد در مزرعه دست 
یافت. از سوی دیگر میزان اسانس در مواد گیاهی که هدف اصلی تولید می باشد بطور قابل مالحظه ای تحت تاثیر 
زمان برداشت محصول قرار می گیرد، لذا برداشت گیاه در زمان مناسب می تواند در افزایش میزان عملکرد اسانس در 

واحد سطح مزرعه نقش بسزایی داشته باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاشت گیاه آویشن دنایی در مزرعه اغلب بصورت کشت نشاء می باشد. به همین منظور الزم است 2 تا 3 ماه قبل 
از کشت گیاه در مزرعه اقدام به کشت بذر داخل گلخانه نمود تا در زمان انتقال نشاها به مزرعه اندام های هوایی و 
ریشه های گیاه جهت استقرار مناسب گیاه در مزرعه رشد کافی نموده باشند. با توجه به تحقیقات قبلی و تجارب 
بدست آمده طی سالها روی کشت گیاه آویشن دنایی، مناسبترین روش کاشت این گیاه کشت بوته ها روي پشته 
هایي به فاصله 50 سانتیمتر از یکدیگر می باشد. برای دستیابی به عملکرد مناسبی از اندام هوایی بویژه از همان سال 
اول کاشت، بهتر است بوته ها را با فاصله 15 تا 25 سانتیمتر از یکدیگر روی ردیف کشت نمود. در خصوص زمان 
برداشت و برای دستیابی به بیشترین عملکرد اندام هوایی و بیشترین درصد اسانس در ماده گیاهی توصیه می شود 
محصول را در مرحله گلدهی کامل برداشت نمود. در این مرحله عملکرد اسانس که شامل حاصلضرب عملکرد اندام 

هوایی در میزان درصد اسانس در اندام هوایی می باشد به حداکثر مقدار خود می رسد.
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نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
با کشت 8 تا 10 بوته از گیاه آویشن دنایی در متر مربع و برداشت گیاه در مرحله گلدهی )در مناطق معتدل امکان 
حداقل دو بار برداشت گیاه در مرحله گلدهی در طول سال وجود دارد( نه تنها بیشترین میزان سرشاخه گلدار حاصل 
می شود، بلکه می توان به حداکثر میزان اسانس در واحد سطح مزرعه دست یافت. این امر موجبات بهروری اقتصادی 
کشاورزان و تولیدکنندگان این محصول را به حداکثر می رساند. با ورود گیاه از مرحله رویشي به مرحله گلدهي بر 
میزان ارتفاع، تاج پوشش، وزن تر و خشك اندامهاي هوایي و درصد و عملکرد اسانس افزوده مي شود و این امر گویاي 
بهترین زمان برداشت گیاه آویشن دنایی در زمان گلدهي مي باشد. در رابطه با درصد اسانس چنین بنظر مي رسد که 
با افزایش تراکم به بیشتر از 10 بوته در متر مربع بر میزان سایه اندازي و در نتیجه کاهش میزان نور دریافتي توسط 
اندامهاي هوایي گیاه اثر گذاشته شود و با افزایش تراکم درصد اسانس کاهش خواهد یافت. این امر بیانگر نیاز باالي 
این گیاه به نور آفتاب به منظور تولید متابولیتهاي ثانویه مي باشد. در رابطه با عملکرد اسانس بدست آمده در واحد 
سطح آنچه قابل ذکر است قسمت عمده فاکتور تعیین کننده عملکرد اسانس در واحد سطح فاکتور وزن خشك گیاه 
است که بطور زیادي تحت تاثیر تراکم قرار داشت و با افزوده شدن تراکم بر مقدار آن نیز افزوده مي شد و لذا افزایش 
تراکم علیرغم کاهش اندك در درصد اسانس باعث افزایش بیشتر میزان وزن خشك و در نتیجه افزایش عملکرد 

اسانس در واحد سطح مي شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از بوته و كشت آويشن دنايی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
Thymus daenensis عنوان:معرفی جمعیتهای ارزشمند گیاه دارویی آویشن دنایی

یافته منتج از پروژه شماره: 0000-0311003100-79                          مدت اجراي پروژه: 6 سال
مجری مسئول: بابك بحریني نژاد                                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: کریم باقرزاده، سید محمد اصفا، مهدي میرزا،  مصطفي نوروزي
b_bahreininejad@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشور ما بدلیل گستردگي، تنوع آب و هوایي، گونه هاي فراوان گیاهي در زمینه تولید فرآورده هاي دارویي با منشأ 
گیاهي مي تواند نقش باالیي را در سطح دنیا ایفا نماید. در سال هاي اخیر در کشورهاي توسعه یافته پیشرفت هاي 
چشمگیري براي استفاده از گیاهان دارویي انجام گرفته است. در کشور ایران نیز گام هاي مهمي در این زمینه برداشته 
شده است، در همین راستا استفاده از پتانسیل هاي ژنتیکي گونه هاي بومي همچنین شرایط اکولوژیك مناسب براي 
پرورش گیاهان دارویي مهم و با ارزش ضرورت دارد. در پهنه عرصه های طبیعی جمعیتهای مختلفی از گیاهان رویش 
دارند که به لحاظ رویش و نوع و میزان ترکیبات دارویی موجود در خود متفاوت می باشند. کشاورزان و تولیدکنندگان 
گیاهان دارویی بدنبال دستیابی به گیاهان و جمعیت هایی از هر گیاه دارویی هستند که به لحاظ وجود مواد موثره 
و ترکیبات دارویی نسبت به سایر جمعیت ها برتری داشته باشند. یکی از مهمترین و پرمصرفترین گیاهان دارویی 
 Thymus در دنیا و ایران گیاه دارویی آویشن می باشد. طی دو دهه گذشته گونه ای از آویشن به نام آویشن باغی
vulgaris از اروپا وارد ایران شده که به عنوان گونه تجاری در سطح جهان معرفی شده است. اگرچه آویشن باغی 
در بسیاری از کشورها در حال تولید می باشد لیکن پژوهشهای محققان ایرانی در کشور طی سالیان اخیر نشان داده 
است که گونه ای بومی از آویشن به نام آویشن دنایی با نام علمی Thymus daenensis نه تنها سازگار با شرایط 
آب و هوایی ایران می باشد، بلکه به لحاظ ترکیبات دارویی مهمی مثل تیمول و کارواکرول نسبت به گونه تجاری آن 
یعنی آویشن باغی بسیار برتر بوده است. نتایج تحقیقات دارویی در ایران نشان داده است که تیمول و کارواکرول 
موجود در اسانس این گیاه و همچنین فرآورده هاي دارویي حاصل از این گیاه تاثیر شگرفی در درمان بیماري هاي 
قارچي، میکروبي و ویروسی دارد. همچنین از گذشته های دور از آن بعنوان ادویه در تهیه برخي از غذاها و خوراکیها 

استفاده می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کشاورزان و تولیدکنندگانی که قصد کاشت و تولید آویشن را داشته باشند می توانند با توجه به هدف تولید و 
ترکیب مورد نظر جمعیت و گونه مورد نظر خود را انتخاب و نسبت به تکثیر و کاشت آن در مزرعه اقدام کنند. 
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مطالعات انجام شده بیانگر آن است که آویشن دنایی دارای تنوع زیادی از نظر ترکیبات دارویی موجود در خود می 
باشد، بنابراین می توان بنا به نیاز مصرف کننده و یا کارخانجات سفارش دهنده مواد گیاهی، از جمعیت و یا توده 
 گیاهی مناسب برای کشت استفاده نمود. تولید نشائ این گونه دو ماه قبل از کاشت و معموال  طی زمستان انجام 
 می گردد و نشاهای بدست آمده در ابتدای بهار به زمین اصلی و بر روی پشته هایی به فاصله 50 سانتی متر کشت

می شوند. فاصله کشت بر روی پشته می تواند از 25 تا 50 سانتیمتر متغییر باشد.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
مهمترین ترکیبها در طول مطالعات انجام شده بر روی جمعیتهای آویشن دنایی عبارتند بودند از: تیمول با حد 
اکثر میزان 78/56 درصد در اسانس گیاهی که در جمعیت دره تخت مشاهده شد. شایان ذکر است که متوسط میزان 
تیمول در آویشن باغی در جهان بین 50 تا 60 درصد می باشد، لذا کاشت و تولید این جمعیتها می تواند در بهبود 
و بهره وری تولید تیمول موثر باشد. کارواکرول از دیگر ترکیبات مهم دارویی موجود در گیاه آویشن با حداکثر میزان 
80/12 درصد در جمعیت کورالر بود. در نهایت ترکیب دارویی و معطر ژرانیول که مولد بویی شبیه به بوی گالب در 
گیاه می باشد با حداکثر میزان 65/59 درصد در جمعیت پازنان وجود داشت. سایر ترکیبهاي مهم در دیگر جمعیتها 
عبارت بودند از: کارواکرول متیل اتر، گاماترپینن، ژرانیل استات، بتاکاریوفیلن و 1و8 سینئول. کاشت و تولید هر یك 
از جمعیتها با توجه به نوع ترکیب مورد مصرف صنایع دارویی و سایر مصرف کنندگان می تواند در افزایش راندمان 
تولید دارو و سایر فراورده های بهداشتی و غذایی نقش بسیار مهمی را ایفا کند و از این طریق عالوه بر افزایش کیفیت 
فرآورده های تولیدی می توانند موجب افزایش قدرت رقابتی کشاورزان و تولیدکنندگان این جمعیتها در بازار و افزایش 

بهره وری اقتصادی آنها شوند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

آويشن دنايی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
 )Cynara scolymus( عنوان: راهکارهای اساسی در افزایش تولید گیاه دارویی کنگر فرنگی

یافته منتج از پروژه شماره: 0160-0311003000-80                         مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: بابك بحریني نژاد                                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: کریم باقرزاده،  فرزاد شنبه دستجردي  
b_bahreininejad@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مدیریت تولید گیاهانی که محصول اصلی آنها برگها و اندامهای هوایی می باشد، مبتنی بر سه تکنیك اساسی 
شامل: تراکم کاشت، کود ازته و تعداد چین یا برداشت در طول فصل رشد می باشد. تراکم مناسب کاشت در مزرعه 
عبارت است از حداکثر تعداد بوته در واحد سطح بدون اینکه رقابت بین بوته ها باعث کاهش عملکرد کمی و کیفی 
محصول شود. از سوی دیگر اساسی ترین عنصر در افزایش تولید سبزینه گیاه ازت می باشد. بنابراین تعیین میزان 
مناسبی از کود ازته در گیاهانی با هدف تولید اندامهای رویشی نقشی اساسی در افزایش عملکرد محصول خواهد 
داشت. تعداد چین و یا برداشت از مزرعه در مورد محصوالتی با پتانسیل رویشی باال بایستی به نحوی تنظیم شود 
که عالوه بر افزایش میزان محصول، باعث کاهش قدرت زیستی و بقاء گیاه نشود. کنگرفرنگي یا آرتیشو با نام علمی  
)Cynara scolymus( داراي کاربردهاي متعددي مي باشد که از آن جمله می توان به تولید خمیر کاغذ، تولید انرژي 
و مصارف خوراکي و آرایشی بهداشتی اشاره نمود. لیکن مهمترین کاربردهای این گیاه تولید دارو و خوراك دام از 
برگهای آن می باشد. کنگر فرنگي بواسطه مواد موثره خود داراي اثرات قاطع در پایین آوردن کلسترول خون و چربي 
خون و همچنین کاهش قند خون می باشد. یکی از مهمترین مواد موثره این گیاه در صنایع دارویی اسید کلروژنیك 
می باشد. برگها را می توان جهت سیلو و یا مصرف بصورت تازه براي دامها مورد استفاده قرار داد. این گیاه را می 
توان چندین بار در طول فصل رشد برداشت نمود. بررسی مقادیر مناسب تراکم کاشت، میزان کود ازته و تعداد چین 
به عنوان اساسی ترین راهکارها در افزایش حجم تولید در طول فصل رشد بوده و  از ضروریات تحقیق در راستای 

مدیریت تولید این گیاه می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ابتدا زمین مورد نظر در زمستان مورد شخم قرار گرفته و از یك ماه پیش از کاشت عملیات تهیه بستر شامل دو 
دیسك عمود بر هم جهت خرد کردن کلوخه ها و سپس توسط فاروئر پشته هایي به فاصله 60 سانتي متر از یکدیگر 
ایجاد گردید. جهت تامین نیاز گیاه به فسفات اقدام به پاشش 300 کیلو گرم کود سوپر فسفات تریپل گردید که در 
طول مراحل تهیه بستر همراه با دیسك تا عمق 20 سانتیمتري با خاك مخلوط گردید. کشت بذور گیاه در ابتدای 
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بهار در دو تراکم  60×60  و 30×60 سانتیمتر هکتار انجام شد. چهار سطح مصرف کود ازته شامل صفر،100،200 
و 300 کیلوگرم اوره در هکتار جهت تعیین میزان مناسب کود ازته در نظر گرفته شد. در هر سال میزان کل کود به 
تعداد چین تقسیم و اولین قسمت آن دو ماه پس از کاشت )دوماه پس از آغاز رشد رویشي در سالهاي دوم و سوم(
یعني همزمان با آغاز رشد سریع گیاه و سپس در هر بار برداشت به جزء آخرین چین که همزمان با بطئي شدن رشد 
در آخر فصل رشد بود قسمتهاي بعدي کود به زمین داده شد. دو سطح2و3 چین در سال در این مطالعه اجرا گردید. 
در سال اول جهت کمك به استقرار گیاه و افزایش بنیه گیاه تنها دو چین در سال انجام شد که یکي اواسط مرداد 
ماه و دیگري اوایل آبان یعني همزمان با رشد بطئي گیاه بود. در سالهاي دوم و سوم در تیمار دو چین اولین برداشت 
همزمان با 50 درصد گلدهي )تشکیل کاپیتولها( و مرحله دوم اوایل آبان ماه انجام شد. در تیمار 3 چین اولین مرحله 
برداشت قبل از گلدهي )رویشي( و مراحل دوم و سوم به فاصله 70 روز از یکدیگر انجام گردید. بطوریکه چین سوم 

اوایل آبان ماه به اجرا گذاشته شد. اندازه گیري ها شامل عملکرد محصول و میزان ماده موثره اسیدکلروژنیك بود.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
افزایش میزان کود ازته تا سطح 200 کیلوگرم اوره در هکتار باعث افزایش عملکرد اندامهای هوایی گیاه و میزان 
اسید کلروژنیك در واحد سطح مزرعه شد. همچنین با افزایش تعداد چین از 2 به 3 چین در سال عملکرد محصول 
در واحد سطح افزایش یافت. افزایش تراکم اگرچه باعث افزایش عملکرد گیاه در واحد سطح شد، ولي باعث کاهش 
چشمگیري در میزان اسید کلروژنیك شد. بطوریکه اسید کلروژنیك تولیدي در واحد سطح در تراکم کمتر )267 
کیلوگرم اسید کلروژنیك در هکتار( و در تراکم بیشتر )204/31 کیلوگرم اسید کلروژنیك در هکتار( بود. در رابطه با 

اثر سال بیشترین عملکرد در تیمار 2 چین در سال سوم و در تیمار 3 چین در سال دوم رخ داد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

           نمايی از مزرعه و نحوه كشت كنگر فرنگی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان: معرفی گیاه گون درختچه ایی به منظور احیای مناطق خشك و بیابانی 

یافته منتج از پروژه شماره:23-0310205909 – 76                   مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: براتعلی غالمی                                                 رتبه علمي: مربی پژوهش 

 مجریان: حسین توکلی، فریده ثقفی خادم            
gholamiam@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گون درختچه ایی )Astragalus squarosus( یکی از گونه هاي مهم مرتعی خانواده بقوالت است که در بیشتر 
مراتع مناطق بیابانی و کویری استان خراسان رضوی پراکنش دارد. متاسفانه به دلیل چرای بی رویه و بیش از توان 
رویشگاه های این گونه سطح مناطق پراکنش آن کاهش یافته است. اهمیت گون درختچه ایی به خاطر تولید علوفه 
مناسب در واحد سطح و خوشخوراك در شرایط سخت اکولوژیکی و از طرفی تثبیت شن های روان در مناطق بیابانی 
می باشد. یکی از گیاهانی است که به شرایط سخت محیطی سازگار شده و در مناطقی با بارندگی حدود 100 تا 
150 میلی متر با اقلیم بیابانی و خشك براحتی رشد می نماید. معرفی گیاه و شناخت خصوصیات رویشگاهی آن 
می تواند در مدیریت و توسعه کشت این گونه در مناطق خشك و بیابانی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به خشك 
سالی های متوالی حادث شده در سالیان اخیر یکی از گیاهانی است که می تواند در شرایط سخت محیطی جهت 
احیای مراتع مناطق بیابانی با صرف کمترین نهاده بصورت مراتع دست کاشت و یا کشت و احیای رویشگاه طبیعی 

مورد استفاده قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بیابانی و شنزارهای  از گیاهان مهمی است که در مناطق  گون درختچه ایی )Astragalus squarrosus( یکی 
استان خراسان پراکنش دارد و در این مناطق به نام محلي سول سفید و چکچکو مي شناسند. یکي از گونه هاي بسیار 
مناسب جهت اصالح مناطق خشك و بیاباني مي باشد که در دامنه ارتفاعی 320 تا 1800 متر از سطح دریا و دامنه 
تغییرات بارندگي بین حداقل 50 تا حد اکثر 250 میلیمتر در سال در رویشگاه هاي مختلف سازگار شده است. بدلیل 
داشتن ریشه عمیق به خشکي مقاوم است و این گونه به خاکهاي با بافت شني، شني لومي و لومي شني غیر شور و 
فاقد گچ سازگار شده است. PH مناسب براي رشد گیاه 8 - 7/3 است. این گیاه از طریق کشت  مستقیم بذر، کشت 
گلدانی و سپس  انتقال نهالهاي جوان قابل  کشت است. میزان پروتئین خام گیاه 14/3 % در زمان گلدهي تعیین 
گردید و از نظر خوشخوراکی دام در کالس )II( طبقه بندی می شود. از گون درختچه ائي مي توان براي تثبیت شن 
و احیاء مراتع و مناطق شنزار در استان و یا مناطق مشابه استفاده کرد. به منظور کشت گیاه در خرداد ماه و پس از 
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رسیدن بذر گیاه را می توان از رویشگاه جمع آوری کرد )به دلیل وزش باد شدید در رویشگاه گیاه و ریزش بذر در 
اولین فرصت این کار باید انجام گیرد(. پس از بوجاری و در زمان کشت بهتراست که به دلیل داشتن پوسته سخت 
بذور بصورت مکانیکی  خراش داده شود تا درصد سبز شدن گیاه افزایش یابد. بهترین زمان کشت بذر در فصل پاییز 
و قبل از شروع بارندگیهای پاییزه می باشد. در کشت نهال گلدانی نیز می توان در اواخر اسفند ماه بصورت گلدانی 

انتقال داد.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
استفاده از گونه های بومی به منظور کشت و توسعه گونه های مقاوم به شرایط سخت محیطی در مناطق خشك 
و بیابانی باید در الویت احیای مراتع این مناطق قرار گیرد. به دلیل کم توقع بودن این گیاه می توان در ایجاد مراتع 
دست کاشت و یا در احیای مراتع آبخوان ها از کشت این گونه استفاده کرد که عالوه بر تولید علوفه در پایداری 
اکوسیستم می تواند نقش مهمی داشته باشد. با توجه به میزان پروتئین گیاه می تواند در جیره غذایی دامهای منطقه 
در تامین پروتئین دامها موثر باشد. تولید علوفه در مناطق خشك و کویری هزینه بر و سخت است که با توجه به 
خصوصیات اکولوژیکی و نیازهای این گیاه می توان از گون درختچه ای با هزینه کمتر به عنوان یك گیاه بسیار 

مناسب برای تولید علوفه در مراتع دست کاشت و یا در آبخوان ها و یا مراتع بیابانی از آن استفاده کرد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 1- رويشگاه گون درختچه ايی – تاغزارهای شهرستان گناباد

 شكل2- كشت بذر و سبز شدن آن در شرايط رويشگاه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان: گون علوفه ای )Astragalus brachyodontus(  گونه مناسب برای غنی سازی مراتع نیمه استپی

یافته منتج از پروژه شماره: 02-0310226000-82              مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: جابر شریفی                                             رتبه علمي: استادیا پژوهش

مجریان: علی اکبر ایمانی، مرحوم اسمعیل علی اکبر زاده
Sharifnia.j@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بدین طریق  تا  قرار مي گیرد  بررسي  مورد  اکولوژیکي یك گونه  ویژگیهاي مختلف  اکولوژي  اوت  در مطالعات 
بررسي  راستا  این  در  آید.  فراهم  منابع  این  از  استفاده  در  اي  بهینه  مدیریت  جهت  بنیادي  و  کاربردي  اطالعات 
خصوصیات اکولوژیکي گون علفي  )Astragalus brachyodontus( با اهداف شناخت و دستابي به اطالعات کاربردي 

و نهایتاً استفاده از آن در برنامه هاي مرتعداري و مزارع تولید علوفه انجام گرفته است.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
لذا پشنهاد  ایجاد جامعه گیاهی گندمیان– بقوالت است.  لند ها،  بویژه گراس  از راههای غنی سازی مرتع   
از بذر این گیاه  مي گردد در چمنزارهای که بدلیل استفاده های بی رویه گیاهان مرغوب آنها کاهش یافته است، 

بصورت کپه کاری کاشته شود. 
  با توجه به حساس بودن بذر این نوع گون ها، توصیه مي شود در موقع کاشتن بذر از غالف جدا نگردد و برای 

سهولت سبز شدن بذور، غالف ها بوسیله کوبیدن یا هر وسیله دیگر تکه تکه گردد.   
 مراتعي که در ترکیب گیاهي آن این نوع گون ها وجود دارد ولي بصورت ضعیف ودر حال انقراض است براي 

احیائ آن ضرورت دارد حد اقل بمدت  سه  سال قرق گردد.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
طبق بررسي هاي بعمل آمده، این نوع گون در استان عموماً از ارتفاع 1100 تا 2200 متري انتشار دارند و در ده 
منطقه شناسایي شده است، اغلب در اراضي تپه ماهوري )مراتع میانبند( گسترش بیشتري دارند، در اراضي پست و 
زه دار مشاهده نمي شود، در مقابل تنش هاي خشکي و سرما و یخبندان فوق العاده مقاوم بوده ولي نسبت به شوري 
حساس مي باشند. از نظر خوشخوراکي در سطح خوب بوده و مورد پسند انواع دام ها به ویژه گوسفندان مي باشد. 
از نظر فنولوژي شروع رویش از اول تا اواخر فروردین ماه متغیراست، کامل شدن رشد رویشي در اواخر اردیبهشت و 
رسیدن بذر از اواسط خرداد تا اواسط تیر ماه طول مي کشد. نتایج آزمایش تجزیه ترکیبات شیمیایي این گون نشان 
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داد که از نظر خصوصیات قابیلت هضم، پروتئین خام، فیبر خام، دیواره سلولي بدون همي سلولز و خاکستر کل مرحله 
گلدهي داراي باالترین ارزش بوده است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 

شكل 1، تصويری از گونه Astragalus brachyodontusدر عرصه طبيعی.

شكل 2، تصويری از گونه Astragalus brachyodontus  در شرايط كاشته شده.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان: آلودگی کلن های مختلف تبریزی )تاج بسته( به آفات مکنده در  استان کرمانشاه

یافته منتج از پروژه شماره: 83003-8002-09-170000-082-2     مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: شهال باقری                                                        رتبه علمي: محقق 

مجریان: سید مهدی محجوب، فریدون بلندبخت 
bagherishahla@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آفات مکنده با تغذیه از شیره نباتی صنوبر و جذب مواد مورد نیاز خود و سپس دفع مواد مازاد به صورت عسلك 
باعث جذب گرد و غبار و همچنین قارچهای دوده ای گردیده و با کاهش سطح فتوسنتز و ریزش برگ باعث ضعف 
عمومی درخت و نهایتاً هجوم آفات چوبخوار و خطرناك خواهد شد. از طرفی با توجه به اینکه درختان صنوبر بهترین 
نوع درخت براي تولید چوب است، لذا معرفی کلن های حساس و مقاوم در برابر این آفات میتواند نقش موثری در 

پیشگیری از بروز خسارت آفات خطرناك چوبخوار به درختان صنوبر باشد.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
باالترین میانگین آلودگي به آفات مهم مکنده صنوبر )زنجره و سنك( درکلن های تبریزی P.n.56/52 مشاهده 

می شود و کلن  P.n 63/135داراي کمترین میانگین آلودگي مي باشد. 

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
توجه به کنترل به موقع آفات مکنده در صنوبرکاریها باعث جلوگیری از توسعه آلودگی و مقاومت بیشتر درختان 

تبریزی در مقابل آفات خطرناکتر از جمله چوبخوارها می گردد.  
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                              برگهای آلوده به سنك                     صنوبرآلودگی شدید تنه تبریزی آلوده
                                                                                                  به سوسك چوبخوار 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان:  معرفي کلن های Populus.nigra 56.72  و Populus.nigra 72.19  سازگار به شرایط استان مرکزي

یافته منتج از پروژه شماره: 01-00310619000-76       مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول:غالمرضا گودرزی                                    رتبه علمي: استاد یار پژوهش

مجریان: علیرضا مدیر رحمتی، ضیا آزدو،  زهرا رفیعی کرهرودی 
goodarzi44@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تخریب مداوم جنگلهای طببعی و نیاز روز افزون به جوب و هزینه های زیاد واردات فرآوردهای چوبی، کشت و 
توسعه درختان سریع الرشد از جمله صنوبر را ضروری می سازد. در استان مرکزی نیز وجود کلن های بومی کم بازده 
از مشکالت اصلی تولید چوب صنوبر بوده است. صنوبر از گونه های با ارزش وسریع الرشد و بومی استان می باشد 
که در مقایسه با گونه های جنگلی از دوره بهره برداری کوتاه مدت )15-10سال و حتی 10-5 سال( نسبت به گونه 
های جنگل )120-100سال( برخوردار می باشد. دامنه وسیع ژنتیکی و نرمش اکولوژیکی زیاد جنس صنوبر امکان 
گسترش و انتخاب ارقام مناسب برای هر منطقه را فراهم می آورد. چوب صنوبر در صنایع مختلف و متعدد چوب از 
آن جمله کبریت سازی، نئوپان، ساختمان، چوب بری، تغذیه دام، دارویی، سوخت، جعبه سازی، پوشال چوب، مقوا 
سازی، کاغذ سازی و...( کاربرد دارد. میانگین تولید صنوبرهای استان 15-10 متر مکعب در هکتار در سال بوده که با 
معرفی رقم مذکور به بیش از 35 متر مکعب می رسد که می تواند در افزایش درآمد روستائیان و توسعه صنوبرکاری 
ها موثر باشد. لذا این طرح با هدف افزایش تولید در واحد سطح و افزاِیش سطح در آمد روستائیان و ایجاد اشتغال 

مولد در بخش های مختلف زراعت، خدمات و صنایع مربوطه اجراگردید. 
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 Populus.nigra Populus.nigra 56.72  و  از کلن های   نهال یك ساله )ساقه و ریشه یك ساله(  از تهیه  پس 
72.19،  نهال ها در فواصل 3×3 متر در اواخر اسفندماه در گودال هایی به ابعاد 70 ×70 سانتی متر کاشته شوند. الزم 

است زمین مورد نیاز قباًل شخم خورده و کود حیوانی به میزان 40 تن در هکتار جهت تقویت خاك با شخم به زمین 
داده شود. عملیات داشت در طی دوره بهره برداري مانند آبیاری منظم، وجین، هرس، خاك دادن پای نهال ها، حذف 

پاجوش  و ریشه جوش ها بطور منظم و یا در صورت نیاز انجام گیرد.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
با توجه به شرایط منطقه و نتایج پژوهش در بین ارقام تاج بسته کلن Populus.nigra 56.72 با تولید 36/5 متر 
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مکعب در هکتار در سال و از ارقام تاج باز نیز کلن Populus.nigra 72.19 با تولید 28/6 متر مکعب در هکتار در 
سال جهت توسعه و احیاء صنوبرستان های استان معرفی می گردند. نظر به اینکه برنامه زراعت چوب در دستور کار 
بخش های اجرایی قرار گرفته برنامه ریزی جهت تهیه نهال و توزیع این کلن ها و کاشت و داشت اصولی می تواند 
در افزایش تولید در واحد سطح و در نهایت افزایش درآمد کمك نماید. لذا با توجه به ارقام در خصوص وضعیت 
موجود و در صورت حفظ همین سطح در مراحل اولیه می توان با کاشت این ارقام افزایش کیفی به شرح ذیل داشته 
باشیم. بطوریکه با کاشت این کلن ها و تولید 36/5 متر مکعب در هکتار در سال می توان 184% افزایش تولید در 
واحد سطح را داشت. بعبارتی اختالف ارزش ریالی چوب تولید در واحد سطح، خود بیانگر لزوم برنامه ریزی در جهت 

بهسازی صنوبرستان های استان می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تصاويری از صنوبرهای كاشته شده
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان:  معرفي گیاهان دارویي سازگار با شرایط آب و هوایي مناطق خشك

یافته منتج از پروژه شماره:01-0311015909-79                          مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: عباس زارع زاده                                                    رتبه علمي:محقق 

مجریان: پرویز باباخانلو، علي میر حسیني، مهدي شمس زاده، محمد هادي راد 
azrshafie@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پرورش  و  کاشت  زمینه  در  تحقیق  و  )کلکسیون(  دارویي  گیاهان  زنده  ژن  بانك  ایجاد  منظور  به  تحقیق  این 
گونه هاي بومي و غیر بومي به صورت مجموعه اي جهت بررسي هاي علمي و پژوهشي به منظور استفاده در زمینه 
آموزشي، تحقیقاتي، اجرایي و جهت جلوگیري از انقراض ژنتیکي گونه هاي دارویي خودرو و همچنین بررسی سازگاري 

گونه هاي داخلی  و وارداتی اجرا شد.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بذور و نهال گیاهان دارویی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در فصول مختلف سال کشت می گردند. بدین 
قرار  بررسي  مورد  منطقه  اقلیمي  شرایط  با  گیاهان  سازگاري  و  فنولوژي  استقرار،  جوانه زني،  کاشت،  فصل  طریق 
می گیرد. عالوه بر آشنایي با نحوه تکثیر، نیاز آبي، نیاز کودي، مقاومت گیاه به خشکي، آفات و بیماریها و گونه هاي 

علف هاي هرز مزرعه مشخص می گردند.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
در این پژوهش از 206 گونه گیاه دارویي کشت شده از نظر سازگاري، 138 گونه با شرایط اقلیمي ایستگاه سازگار 
بودند که از این تعداد 38 گونه گیاه دارویي مقاوم به خشکي بودند، 46 گونه نسبتاَ سازگار و4 گونه اصاًل سازگار 
نبودند. به عالوه 36 گونه گیاه دارویي غیر بومي )وارداتي( کشت گردید که 21 گونه آن با شرایط اقلیمي منطقه 
سازگاري خوبي از خود نشان دادند. مزایاي حاصل از به کارگیری یافته، کاشت گیاهان سازگار با شرایط اقلیمي منطقه 

و مناطق مشابه می باشد که با شرایط آب و هوایي مناطق خشك و کمبود نزوالت آسمانی روبرو هستند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان: تراکم بهینه تاغ در تثبیت شن و بیابان زدایی با توجه به نیاز آبی

یافته منتج از پروژه شماره:  08-0310828909-80                     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمد هادی راد                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش

Mohammadhadirad@ gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مقابله با حرکت شن هاي روان سابقه طوالني دارد، اما آنچه امروزه تحت عنوان تثبیت شن با استفاده از گونه هاي 
آغاز و   )Haloxylon spp.( تاغ  با کاشت گیاهاني چون  گیاهي معرفي مي شود، سابقه اي حدود 50 سال دارد که 
همچنان ادامه دارد. شرایط محیطی نامناسب برای دریافت آب از خاك و بروز تنش بیش از حد خشکی به دلیل 
کمبود آب، می تواند دیرزیستی گیاه را کاهش و کارایی آن را در برنامه های بیابان زدایی محدود نماید. براورد دقیق 
نیاز آبی تاغ به مدیریت کاشت از جمله تراکم بهینه برای کاهش رقابت و استقرار پایدار و باال بردن کارایی آن در 

برنامه های مذکور کمك می نماید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نیازهاي  به  نباید  اما  باشد،  برابر تنش هاي محیطي بویژه خشکي مطرح می  تاغ به عنوان یك گیاه مقاوم در 
اکولوژیکي آن از جمله نیاز رطوبتي کم توجه بود. کاشت این گیاه در زمین هاي رسي خشك )پایین بودن سطح 
آب زیر زمینی( به دلیل محدودیت در ذخیره سازي رطوبت و عدم وجود اکسیژن کافي، مناسب نبوده و نیاز آبي آن 
که ساالنه در حدود 2/4 متر مکعب براي هر درخت مي باشد، تامین نخواهد شد. لذا پژمردگي زود هنگام و رشد 
کم، اتفاق و تبعات زیست محیطی سنگین به همراه هزینه هاي اتالف یافته به دنبال خواهد داشت. با توجه به نتایج 
حاصل از این پژوهش، به هیچ وجه کاشت تاغ در عرصه های رسي خشك توصیه نمی گردد. عرصه هاي شني به دلیل 
ذخیره نزوالت آسماني و همچنین جذب راحتتر آب توسط گیاه مورد توجه بوده و با محاسبه میزان رطوبت ذخیره 
شده بدون وابستگي به آبهاي زیر زمیني، می توان تراکم بهینه را برای رشد مطلوب و پایدار توصیه نمود. به عنوان 
مثال تراکم بهینه تاغ در دشت یزد اردکان با ذخیره ساالنه حدود 280 مترمکعب در تپه هاي شني 100 – 120 
اصله توصیه مي-گردد. با توجه به نکات مذکور، بافت خاك نقش موثري بر تراکم خواهد داشت. آشنایي با خصوصیات 
فیزیولوژیکي و مورفولوژیکي این گیاه در مواجه با تنش هاي شدید خشکي به کارشناسان محترم تثبیت شن و بیابان 

زدایي اکیدا توصیه مي شود. 
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نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
- با کشت بهینه گیاه، ضمن کاهش رقابت در برداشت آب از خاك، گیاهان کاشت شده از رشد مطلوب برخوردار 
و توانایی آنها در تثبیت شن بهبود خواهد یافت، ضمن اینکه با افزایش دیرزیستی، پوشش سبز پایداری را در عرصه 

های بیابانی به همراه خواهند داشت.
- تراکم بهینه می تواند، هزینه های اولیه کاشت گیاه را در عرصه های بیابانی کاهش دهد. با کاهش تعداد گیاه 

در واحد سطح، بسیاری از هزینه ها و از جمله هزینه های سنگین آبیاری کاهش خواهد یافت.
- به دلیل کاهش میزان مصرف آب در مراحل اولیه استقرار، ضمن صرفه جویی آب، امکان توسعه کاشت نیز 

وجود خواهد داشت.
- به دلیل توانایی باالی گیاه در برداشت آب از خاك، بویژه در سنین پایین، وجود تعداد زیاد گیاه و افزایش رقابت 
برای برداشت آب از خاك، باعث خواهد شد تا ضمن بروز پدیده پژمردگی زود هنگام، اهداف مربوط به بیابان زدایی 

تحقق نیافته و تخریب محیط زیست را نیز به دنبال داشته باشد.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تعيين نياز آبی تاغ از طريق آزمايش های اليسيمتری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان: تاثیر مثبت پخش سیالب بر استقرار گونه های درختی چند منظوره در عرصه های آبخوان

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0310115000-79              مدت اجراي پروژه: 7 سال
مجری مسئول: محمد هادی راد                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

Mohammadhadirad@ gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
معرفي روشهاي استفاده مطلوب از روان آبهاي سطحي، معرفي و کاشت گونه هاي غیر بومي مقاوم به تنشهاي 
محیطي، تالش در جهت معرفي گونه هاي چند منظوره با هدف اقتصادي نمودن توسعه پوشش گیاهي در مناطق 
مستعد استان یزد، عواملي هستند که مي تواند، ضمن بهبود وضعیت پوشش گیاهي استان، انگیزه را در میان مردم 

ساکن در این مناطق بهبود بخشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از گونه هایی چون زیتون، انگور و عناب برای کاشت در عرصه های آبخوان استفاده شد. پس از آماده سازی زمین 
و حفر گودال به ابعاد 1×1×1 متر و ریختن مقداری از رسوب های جمع شده در پشت بندهای رسوب گیر، نسبت به 
پر کردن گودال ها اقدام می گردد. این امر باعث می شود تا بافت خاك که معموالً در عرصه های آبخوان سبك است، 
اصالح گردد. بعد از اولین آبگیری چاله های پر شده بوسیله سیالب، نسبت به کاشت نهال های گلدانی گونه هایی 
که اشاره شد، در اوایل بهار اقدام می گردد. بالفاصله نهال ها بوسیله آبیاری دستی آبیاری می شوند. تاریخ کاشت را 
باید بگونه ای انتخاب کرد، که عرصه بوسیله سیالب حداقل یکبار آبیاری شود. در زمان کاشت نهال، می توان چاله 
ها را با بقایای گیاهی جهت حفظ بیشتر رطوبت و ذخیره آب در مخلوط با رسوب هایی که اشاره شد، پر نمود. برای 
کاشت انگور می توان عمق چاله ها را بیشتر )بیش از دو متر( در نظر گرفت و از نهال های بزرگتر استفاده کرد تا 
چاله ها بوسیله رسوب های ناشی از آبیاری با سیالب پر و ریشه در عمق بیشتری از خاك قرار گیرد. این موضوع 

باعث خواهد شد تا نهال ها بتوانند از عمق بیشتر خاك، رطوبت را دریافت نمایند.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
عرصه های آبخوان و مناطقی که امکان پخش سیالب در آنها وجود دارد، شرایط بسیار مطلوبی را فراهم می 
نمایند تا گیاهان و بویژه درختان بتوانند از رطوبت ذخیره شده در خاك که ناشی از جریانات سیالبی است، استفاده 
و بدون آبیاری به رشد و تولید خود ادامه دهند. به دلیل غنی بودن سیالب از عناصر غذایی و در بسیاری از موارد 
غنی از مواد آلی، مدیریت تغذیه درختان کاشت شده نیز آسان خواهد بود. برخی از گونه های مثمر مثل زیتون، انگور 
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و عناب از مقاومت باالیی به خشکی برخوردار هستند که در صورت آبیاری آنها به تعداد دو تا سه مرحله در سال و 
بویژه در بهار، امکان استقرار آنها در سطح گسترده ای از عرصه هایی که مستعد پخش سیالب و آبخوانداری هستند، 
وجود دارد. ضمن ایجاد پوشش گیاهی و کمك به نفوذ آب به الیه های زیرین، تولید محصول مناسبی نیز به همراه 

خواهند داشت. در کاشت این گونه ها در مناطق پخش سیالب باید به روش های مناسب که ذکر شد توجه شود.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

كاشت انگور در عرصه آبخوان هرات در استان يزد

كاشت زيتون در عرصه آبخوان هرات در استان يزد
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان: نحوه زیست و مدیریت توده های طبیعی پسته وحشی )Pistacia atlantica subsp. mutica( در منطقه خلخال

یافته منتج از پروژه شماره: 01- 0210126000- 79                مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: یونس رستمی کیا                                             رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: جابر شریفی، اسمعیل علی اکبرزاده، سیروس حکمت جو و رضا طالیی
younesrostamikia@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
امروزه مناطق جنگلي ایران در مناطق خشك و نیمه خشك در اثر تخریب و بهره برداریهاي بي رویه و نادرست 
)چراي دام، سرشاخه زني، تأمین سوخت( و تغییر اقلیم، موجودي آنها از لحاظ کمي و کیفي شدیداً به خطر افتاده 
است. بنابراین بررسي دقیق گونه هاي مهم جنگلي از نظر خصوصیات کمي و کیفي و معرفي آن به دستگاههاي 
اجرایي مي تواند در جهت حفظ و احیاء و توسعه این ذخایر ژنتیکي مؤثر واقع گردد و هرگونه دخالت حتي به منظور 
اصالح ساختار و وضعیت موجود آن بدون شناخت و آگاهي از روابط و ضوابط حاکم بر این اکوسیستم حساس، ممکن 
است نتیجه عکس و حتي غیرقابل جبران در پي داشته باشد. گونه پسته وحشی به خاطر نرمش اکولوژیکی و بردباری 
زیادی که به شرایط نامساعد طبیعی دارند نقش بسیار مهمی که در تثبیت خاك، جلوگیری از فرسایش و حفظ 
پوشش گیاهی مناطق جنگلی و نیز تولید میوه دارند از این رو، بررسی و شناخت ویژگی های آشیان اکولوژیك این 
گونه جهت تعیین نیاز رویشگاهی ضروری می باشد و نتایج حاصل از آن می تواند در حفاظت و توسعه رویشگاه های 

پسته وحشی به ویژه در مکان یابی مناطق قابل توسعه جدید )جنگل کاری( مفید باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
عمده مناطق پراکنش پسته وحشي )Pistacia atlantica subsp. mutica( در استان اردبیل در قسمت جنوبي 
استان ) شهرستان خلخال بخش خورش رستم(  قرار دارد. پراکنش این گونه بین760 تا 1800 متر از سطح دریا در 
رویشگاههایي که متوسط بارندگي سالیانه 320 تا440 میلیمتر و میانگین دماي سالیانه آنها بین 10/2 تا17/1درجه 
سلسیوس متغیر است، مشاهده می گردد. خاك رویشگاههاي پسته وحشي از نوع خاکهاي کم تحول یافته لیتوسول 
الکتریکي آن 0/21تا0/39 دسي زیمنس  تا8/1 و هدایت  از7/4  باشد. اسیدیته خاك  نیمه عمیق مي  تا  کم عمق 

برمترمتغیراست. شش تیپ غالبی که این گونه تشکیل مي دهد عبارتند از:
تیپ خالص بنه، تیپ ارس ـ افرا همراه بنه، تیپ سیاه تلو ـ بنه، تیپ بنه ـ بادام همراه قره میخ، تیپ ارس ـ بنه 

همراه بادام، تیپ سیاه تلو ـ ارس همراه بنه. 
بنظر مي رسد که ارتباط مشخصي بین پراکنش این گونه با جهات جغرافیایي وجود ندارد و تقریباً در تمام جهات 
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پراکنش این گونه مشاهده مي گردد، ولي در شیب هاي 20 تا 60 درصد جنوبي و غربي این گونه با توجه به سرشت 
نورپسندي خود تمایل بیشتري براي تشکیل تیپ با سایر گونه هاي جنگلي ارس، افرا دارد. از نظر تعداد در  هکتار 
درختان بنه، میزان زادآوري جنسي و غیرجنسي  و همچنین پوشش علفي زیر اشکوب در رویشگاه کندرق )تیپ ارس، 

افرا همراه کیکم(،  نسبت به سایر رویشگاه ها باالتر است. 
در برنامه مدیریتی این توده ها موارد زیر پیشنهاد می گردد

با اختصاص عرصه های مزبور به عنوان  1- حفظ پایداری، کیفیت تنوع زیستی و بهبود ساختار کمی و کیفی 
ذخیره گاه ژنتیکی ارس، بنه و افرا-کیکم.

2- حفظ پایه های مادری بذر ده و نخبه در رویشگاه های مورد مطالعه.
3- انتخاب محوطه بذرگیری پسته وحشی، خصوصا در منطقه کندریق خلخال و روستای مزرعه همراه با حفظ و 

عالمت گذاری درختان نخبه و الیت )با توجه به خصوصیات کمی و کیفی توده جنگلی در این مناطق(.
4- حصار کشی پیرامون پایه های دیرزیست و کهنسال این گونه در روستای منامین جهت نگهداری وحفاظت 

اصولی این پایه ها.
5- جنگلکاری، احیاء و غنی سازی این جنگلها با گونه های اصلی پسته وحشی، ارس و افرا کیکم در نقاط باز در 
شیب های 20 تا 60 درصد جنوبی و غربی و در مناطق  با ارتفاع 800 متر تا 1650 متر از سطح دریا بخصوص در 

سامان های عرفی حاشیه رودخانه قزل اوزن خلخال.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
توده های طبیعی پسته  اهمیت  اجتماعی  نقش و همچنین  اقتصادی–  و  اهمیت زیست محیطی  - شناساندن 
وحشی در حفاظت از خاك خاك و آب و همچنین ترکیب و تنوع زیستی برای دستگاه های اجرایی )اداره کل منابع طبیعی(

- جمع آوری بذر و تولید نهال در نهالستان اداره منابع طبیعی خلخال وجنگل کاری با این گونه در بخشی از 
منطقه مورد مطالعه 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از رويشگاه درختان پسته وحشی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور                          
عنوان: استفاده از چوب پالونیا در تولیدات صنعتی در مقیاس کوچك

یافته منتج از پروژه شماره: 19 – 0310729000 -80                 مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری  مسئول: امیر نوربخش                                                      رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجری: ابوالفضل کارگرفرد
nour@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در حال حاضر به علت کاهش توان تولید چوب از جنگل های کشور و کاهش برداشت چوب های هیزمی باید 
به دنبال منابع دیگری برای تامین ماده اولیه کارخانه های تولید تخته خرده چوب بود. گونه پالونیا نیز یکي دیگر از 
گونه هاي سریع الرشد مي باشد که چند سالي است از کشور چین وارد ایران شده و در جنگل تحقیقاتي شصت کالته 
وابسته به دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان و جنگل آموزشی چمستان کشت شده است. این گونه  با 
داشتن خصوصیات منحصر به فرد مانند سرعت رشد، آساني کاشت و طول الیاف و رنگ روشن به نظر مي رسد مي 

تواند به عنوان منبع جایگزین در جهت رفع کمبود منابع تجدید شونده مورد نیاز صنایع استفاده گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به طور کلي انتخاب و معرفي گونه هاي درختي بیگانه به منظور جنگلکاري در اکثر نقاط جهان به ویژه در کشور 
ما هنوز به صورت کاري عملي تلقي نشده و اغلب به دانش و تجارب فردي و پراکنده متکي مي باشد. اگر چه در 
مواردي دیده شده که یك گونه انتخاب و بدون انجام آزمایشهاي سازگاري، از ابتدا در سطحي وسیع کاشته شده 
است، لیکن باید هوشیار بود که این گونه به ظاهر معجزه گر اغلب به اندازه کافي آزمایش نشده است و ممکن است 
در نهایت نتواند اهداف جنگلکاري را تامین نماید. بنابراین باید با توجه به جوانب امر و با استفاده از تجارب موجود در 
سطح جهان و انجام آزمایشهاي الزم در مناطق مختلف، به انتخاب و معرفي گونه هاي درختي سازگار اقدام کرد و از 
طرف دیگر با بررسي و آزمایش بر روي گونه هاي مورد نظر و بررسي خصوصیات و موانع تکنولوژیکي آنها در جهت 

توصیه یا عدم توصیه آن گونه به صنعت اقدام نمود.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
-  استفاده از چوب پالونیا در صنعت تخته خرده چوب 

نتایج نشان داده است که با افزایش مصرف ذرات چوب پالونیا در ترکیب ساخت تخته خرده چوب مقاومت و مدول 
خمشي افزایش قابل توجهي از خود نشان مي دهد. بنابر این استفاده از ذرات بیشتر چوب پالونیا در ترکیب سبب 
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افزایش ویژگیهاي خمشي تخته هاي ساخته شده گردیده است. با افزایش میزان مصرف چوب پالونیا  چسبندگي 
داخلي بهبود یافته است. زماني که از ترکیبات با مقادیر بیشتر ذرات پالونیا استفاده مي گردد بدلیل دانسیته حجمي 
باالتر و فشردگي بیشتر کیك خرده چوب اتصاالت مناسب تري بوجود آمده که میزان واکشیدگي ضخامت را به 
حداقل رسانیده است. افزایش چوب راش دانسیته متوسط ماده اولیه را زیاد کرده و سبب افزایش واکشیدگي ضخامت 

تخته ها شده است.
-  استفاده در صنایع کوچك کاغذ سازی:

اندازه گیري ابعاد فیبر، میزان رویش قطري سالیانه، جرم مخصوص و ترکیب شیمیایي، از ارتفاع برابر سینه این 
درختان دیسکهاي چوبي تهیه شد. اندازه گیري سه ویژگي اول، براي هر دو دایره سالیانه و از مغز درخت به طرف 
پوست انجام شد. میانگین ابعاد فیبر درختان شامل طول و قطر فیبر، قطر حفره سلولي و ضخامت دیواره سلولي به 
ترتیب 1002، 35/44، 26/49  و 4/47 میکرومتر محاسبه شد. میانگین جرم مخصوص خشك و بحراني نیز به ترتیب 
0/33 و 0/27 گرم بر سانتیمتر مکعب بدست آمد.  میانگین ترکیب شیمیایي شامل سلولز، لیگنین، خاکستر و مواد 
استخراجي محلول در استن به ترتیب 52/58، 24/64، 0/25 و3/39 درصد محاسبه شدند. همچنین ضریب الغري 
الیاف پالونیا معادل 29/32، ضریب نرمش معادل 75/92 و ضریب رانکل آن معادل 33/74 بدست آمده است. نتایج 
این بررسي نشان داد که این گونه در میان پهن برگان از الیاف بلندي برخوردار است و پراکنش طولي آنها مناسب 
است. ابعاد فیبر و جرم مخصوص چوب با افزایش سن درختان )از مغز به طرف پوست( از روند افزایشي برخوردار است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 دستگاه پرس هيدروليک جهت پرس كردن تخته خرده چوب آزمايشگاهی
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گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: گروه تحقیقات اقتصادي، اجتماعي و ترویجي
عنوان: افزایش بهره وری آب در مزارع سیب زمینی با بهبود مدیریت و اصالح شرایط مزرعه  

 یافته منتج از پروژه شماره: 83014-0000-03-030000-100-0       مدت اجراي پروژه:  3 سال
مجری مسئول: سید محسن سیدان                                                رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجری: علی قدمی فیروزآبادی
     Seyedan1969@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عمده ترین مصرف منابع آب استان همدان در بخش کشاورزی است. در حال حاضر بهره وري آب کشاورزي در 
وضعیت مطلوبی قرار ندارد. میانگین بهره وری آب در زراعت سیب زمینی در استان 4/1 کیلوگرم محصول به ازای هر 
مترمکعب آب است؛ موضوع ارتقاي بهره وري آب در تولید مواد غذایی از مسائل اساسی در سطح کشور و به خصوص 
در استان همدان است. بهره وري آب در واقع بیان کننده مقدار محصول یا سود به دست آمده از مصرف آب می باشد 
و شامل جنبه هاي مختلف مدیریتی آب را در بر می گیرد. در همین راستا ارتقای بهره وری آب و توجه به ارزش 
اقتصادی آن مهم ترین و اساسی ترین سیاست  کشور در دو دهه اخیر بوده است. بنابر این سیاست های کلی نظام 
جمهوری اسالمی ایران در بخش آب بر اساس اصل بهره وری نهاده شده است. بنابر این بررسي پیرامون امکان یافتن 
راهکارهایي مناسب جهت استفاده بهینه از آب امري ضروري و با اهمیت است. در این نوشتار به بررسی روش  های 

ارتقای بهره وری مصرف آب در زراعت سیب زمینی در استان همدان پرداخته شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بطور کلی 4 عامل اصلی در افزایش بهره وری آب در مزارع کشاورزان مؤثر است. 

اولین عامل مؤثر بر بهره وری آب در مزارع، مؤلفه فنی است. موضوع رعایت مسائل فنی به عنوان مهمترین عامل 
در افزایش بهره وری آب است. بنابر این در راستای افزایش بهره وری آب، تالش جهت ارتقاء سطح مهارت بهره برداران 
اثرات بیشتری نسبت به سایر عوامل دارد. از مهمترین عوامل فنی می توان به رعایت آبیاري مزرعه بر اساس رطوبت 
خاك، اجراي خاکورزي حفاظتي، فاصله کمتر مزرعه از  منبع آب، تسطیح مناسب مزرعه، پوشش کانال هاي آبرساني، 
رعایت برنامه آبیاری توسط کشاورز، جایگزینی سیستم آبیاری مدرن بجای نشتی و استفاده از کم آبیاری )2 هفته 

تاخیر در آبیاری پس از سبز شدن ( اشاره کرد.
مؤلفه دوم، عامل زراعی است. از جمله مهمترین متغیرهای زراعی میتوان به استفاده از غده های بذری بجای تکه 
کردن غده های بزرگ، استفاده از تاریخ کاشت مناسب بذر و استفاده از رقم مارفونا بجای آگریا و سانته  اشاره کرد.

سومین عامل مؤثر بر بهره وری آب در مزارع سیب زمینی، مؤلفه فیزیکی و مزرعه ی است. از متغیر های مهم این 
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طبقه می توان به تجهیز و یکپارچه سازی اراضی، یکجا زراعی و رعایت شکل هندسی مزرعه اشاره کرد. 
مؤلفه چهارم عامل فردی و مدیریتی است. ازجمله مهمترین متغیرهای زراعی میتوان به آگاهی بهره بردار از نیاز 

آبی گیاه، آموزش بهره برداران قبل و بعد از اجرای سیستم آبیاری،پایش مستمر کارکرد سیستم آبیاری اشاره کرد.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
بکارگیری توصیه های باال منجر به افزایش 30 تا 40 درصد در بهره وری آب خواهد شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 نمايی از مزرعه سيب زمينی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: گروه تحقیقات اقتصادي، اجتماعي و ترویجي
عنوان:  بهینه سازی بیلرهای رایج برداشت بقایای گندم

یافته منتج از پروژه به شماره:85092-0000-00-23300-04-3         مدت اجراي پروژه: 1 سال 
مجری مسئول: عادل نعمتی                                                         رتبه علمي: مربی پژوهش

مجری: ایرج یاوری
    nematiadel@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

    
تعریف مسئله و اهمیت موضوع:

سطح زیر کشت گندم و جو آبي و دیم کشور معادل 7500000 هکتار مي باشد بطوري که از این مقدار 500000 
هکتار آن به استان کرمانشاه اخصاص دارد. بر کسي پوشیده نیست که ماندن بقایاي گیاهي پس از برداشت غالت 
مشکالت زیادي را براي تهیه و آماده نمودن زمین بمنظور کشت محصول بعدي بوجود مي آورد. بمنظور رفع این 
مشکل تعدادي از کشاورزان بناچار اقدام به سوزاندن بقایاي محصول مي کنند. این عمل در اکثر کشورهاي صنعتي 
و پیشرفته این روش منسوخ گردیده و حتي مرتکبین عمل مورد بازجوئي قرار گرفته و جریمه مي شوند. طراحی و 
ساخت ماشینی که می توانست بعداز برداشت، بقایای سرپامانده را از ارتفاع منطقی بریده و همراه کاه و کلش خارج 
شده از انتهای کمباین جمع اوری و بسته بندی نماید،کمك بسیار زیادی به تهیه زمین و کاشت بعداز برداشت و 

مهمتر از ان اقتصاد زارع نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بیلرهای رایج کشور برای برداشت بقایای گندم و جو باید مجهز به شانه برش اختراعی مذکور گردند تا بقایا را 

مجددا از ارتفاع 5 تا 10 سانتی متری برش زده و بسته بندی نماید.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
1-با جمع اوری بقایای گندم و جو دیگر نیازی به آتش زدن آن نمی باشد.

2- حفظ منابع خاك
3- استفاده از بقایای کاه و کلش در صنایع جانبی.

4- افزایش درامد زارعین.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

روش منسوخ سوزاندن بقايای گندم

 دستگاه برداشت بقایای گندم
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: گروه تحقیقات اقتصادي، اجتماعي و ترویجي
عنوان: سود تضمین شده با کشت چغندرقند در استانهای همدان و کرمانشاه

یافته منتج از پروژه شماره: 83014-0000-03-030000-100-0       مدت اجراي پروژه:  2سال 5ماه
مجری مسئول:علی محمد جعفری                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجری: عادل نعمتی
  a-jafari@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

    
تعریف مسئله و اهمیت موضوع:

شکر یکي از منابع مهم تأمین انرژي خانوارهاي ایراني است که قسمت قابل توجهي از نیاز کشور از خارج وارد 
مي شود و قسمتي نیز از منابع چغندرقند و نیشکر داخلي تأمین میگردد. چغندرقند با 180 هزار هکتار سطح زیر 
از  برنامه هاي خودکفایي در زمینه شکر آگاهي  به  با توجه  و  تولید شکر است  از منابع مهم  کشت در کشور یکي 
مزیت نسبي تولید چغندرقند از جنبه هاي مهم برنامه ریزي اقتصادي است و انگیزه هاي اقتصادي تولیدکنندگان این 
محصول در رسیدن به اهداف برنامه هاي دولت حائز اهمیت است. از سوی دیگر چغندرقند محصولی پر آب بر می 
باشد و بدلیل انحراف قیمت ها و هزینه های تولید از مقادیر واقعی خود که ناشی از سیاستهای حمایتگرایانه از تولید 
است، اقتصادی بودن و دارای مزیت نسبی بودن آن نامعلوم است. این تحقیق به بررسي مزیت نسبي و سیاست هاي 
حمایتي دولت در زمینه تولید چغندرقند مي پردازد و بدین منظور استان هاي همدان و کرمانشاه، از قطبهای تولید 

چغندرقند درغرب کشور، بررسی گردیدند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استان  شهرستانهای  سایر  با  مقایسه  در  نهاوند  و  اسدآباد  شهرستانهای  در  چغندرقند  زراعت  همدان  دراستان 
دو  این  در  الگوی کشت  اصالح  در  هستند.  بیشتری  نسبی  مزیت  دارای  و  برخوردارند  باالتری  اقتصادی  از صرفه 
شهرستان، کشت این محصول قابل توصیه است. در استان کرمانشاه نیز شهرستان های صحنه و هرسین در مقایسه 
با سایر شهرستانهای استان از صرفه اقتصادی باالتری برخوردار بوده و دارای مزیت نسبی بیشتری هستند. بنابر این 

در اصالح الگوی کشت دو شهرستان یاد شده قابل توصیه می باشند.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه:
نتایج بدست آمده، تحت شرایط رقابت آزاد و قیمت هاي واقعي، و حتی تحت شرایط موجود، تولید  بر اساس 
چغندرقند در شهرستان های اسدآباد و نهاوند در استان همدان و همچنین شهرستان های هرسین و صحنه در استان 
کرمانشاه داراي مزیت نسبي و سودآوری باال است و درآمدی مطمئن نصیب کشاورز می کند. این محصول تأمین 
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کننده معیشت کشاورزان مناطق مذکور است. عالوه بر آن با مقایسه قیمت شکر وارداتی  و قیمت خرید تضمینی، 
چغندرکاران مالیات ضمني نیز به دولت پرداخت مي کنند و از اینرو به خزانه دولت مساعدت می کنند. استفاده از 
تخصص گرایی و مزیت نسبی منطقه ای در برنامه ریزی تولید محصول چغندرقند باعث اقتصادی شدن و افزایش 
تولید چغندرقند در مناطق یاد شده میگردد و از اتالف منابع طبیعی و سرمایه جلوگیری میکند. کشت این محصول 

در الگوی کشت چهار شهرستان مذکور توصیه می گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از مزرعه كشت چغندرقند در همدان
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