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پیش گفتار

ــعه  ــبرد توس ــدد، در پیش ــای متع ــا چالش ه ــي ب ــم رویاروی ــعه علی رغ ــورهاي درحال توس ــاورزي در کش ــش کش بخ
ــاً توســط بخــش خصوصــي صــورت  ــه آنکــه تولیــد در ایــن بخــش غالب ــا توجــه ب ملــي نقــش مهمــي ایفــاء می کنــد. ب
می گیــرد. معاونت هــای اجرایــي، مؤسســات تحقیقاتــي و واحدهــاي ترویجــي به عنــوان نهادهــاي توانمنــد ســاز در بخــش 
ــاي نقــش  ــف ایف ــش و اطالعــات بیــن بخش هــاي مختل ــد و گــردش دان ــاط سیســتماتیك بیــن تولی کشــاورزي در ارتب
ــای  ــه عرصه ه ــي ب ــای تحقیقات ــروري انتقال یافته ه ــاي ض ــه راهبرده ــاورزي ازجمل ــرا در کش ــج و اج ــد. تروی می نماین
تولیــدي محســوب می شــوند.  ازآنجایی کــه یکــي از سیاســت های اصلــي ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزي 
ــي  ــای تحقیقات ــذا انجــام فعالیت ه ــرداران می باشــد، ل ــه بهره ب ــش ب ــا عرضــه دان ــد ت ــره مناســب تولی ــك زنجی ایجــاد ی
کــه منجــر بــه تولیــد دانــش و اطالعــات مناســب و متناســب بــا شــرایط کشــور باشــد از اولویت هــای برنامه هــای کاري 
ــار  ــازمان در چه ــي در س ــای تحقیقات ــن  رو پروژه ه ــود. ازای ــوب می ش ــي محس ــز تحقیقات ــکده ها / مراک مؤسسات/پژوهش
ــي  ــای تحقیقات ــادي 2- پروژه ه ــي بنی ــای تحقیقات ــد از 1- پروژه ه ــه عبارت ان ــده اند ک ــیم بندی ش ــي تقس ــور کل مح
ــن  ــردي ترویجــي. بدی ــي کارب ــه 4- پروژه هــای تحقیقات ــردي فنآوران ــي کارب ــي 3- پروژه هــای تحقیقات ــردي مقدمات کارب
منظــور دفتــر امــور پژوهشــي بــراي ســاماندهي و انعــکاس آخریــن یافته هــای قابــل ترویــج منتــج از پروژه هــای تحقیقاتــي 
ــران ترویجــي  ــق مدی ــن طری ــج نمــوده اســت. از ای ــل تروی ــه یافته هــای قاب ــن مجموع ــه تدوی ــدام ب ــه اق مؤسســات تابع
ــي اطــالع حاصــل نمــوده و  ــن یافته هــای تحقیقات ــد از جدیدتری ــع طبیعــي می توانن ــي بخــش کشــاورزي و مناب و اجرای
نســبت بــه رفــع برخــي از مشــکالت اجرایــي موجــود در عرصه هــای تولیــدي اقــدام نماینــد. همچنیــن بــا مشــخص شــدن 
خألهــای موجــود، مســیر آینــده مؤسســات تحقیقاتــي تعییــن خواهــد شــد. عــالوه بــر ایــن، مجموعــه حاضــر می توانــد 
ــور  ــي مزب ــای تحقیقات ــور انتقال یافته ه ــي به منظ ــي و ترویج ــای اجرای ــزی فعالیت ه ــراي برنامه ری ــزاري ب ــوان اب به عن
بــه عرصه هــای تولیــدي مؤثــر واقــع شــود. مجموعــه حاضــر، بــه عنــوان یازدهمیــن ســري از ایــن مجموعــه هــا، حاصــل 
ــازمان  ــه وابسته س ــي تابع ــز تحقیقات ــکده ها / مراک ــطح مؤسسات/پژوهش ــان در س ــای محقق ــي از فعالیت ه ــالش بخش ت
تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاوزي مــي باشــد کــه گــزارش نهایــي پــروژه هــاي تحقیقاتــي ایشــان در ســال 1387 

شــماره فروســت اخــذ نمــوده انــد. 
ــي  ــروژه هــاي تحقیقات ــي پ ــج منتــج از گــزارش هــاي نهای ــل تروی ــه هــاي قاب ــد و جمــع آوري یافت ــن رون ــه ای ادام
در ســال هــاي آینــده، مجموعــه هــاي ذي قیمتــي را در اختیــار قــرار خواهــد داد کــه کمــك شــایان توجهــي بــه حــل 
مشــکالت بخــش مــي نمایــد. از طــرف دیگــر انتشــار ایــن مجموعــه محققــان را بــرآن مــي ســازد کــه فعالیــت هــاي خــود 
را بیشــتر بــر دســتیابي بــر یافتــه هــاي قابــل ترویــج مــورد نیــاز تولیــد کننــدگان کشــور اســتوار نماینــد. در اینجــا الزم 
می دانــد از کلیــه همکارانــي کــه در تهیــه و تنظیــم ایــن مجموعــه تــالش نموده انــد صمیمانــه تشــکر و قدردانــي نمایــد. 

                                                                                                      دفتر امور پژوهشي 
                                                                                   سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي :موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: سمپاشی نواری، راهکاری موثر برای تولید محصول سالم، کاهش هزینه ها و حفظ محیط زیست در محصول ذرت 

یافته منتج از پروژه شماره:  83042-0000-14-220000-049-2        مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول : محمدعلی به آئین                  رتبه علمي: استادیارپژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کاهش مصرف سم به دلیل آلودگي هاي زیست محیطي همواره مورد توجه بوده است. از روش هاي مناسب کاهش 
مصرف سم، استفاده از سمپاشي نواري به جاي سمپاشي سراسري و استفاده از ادوات مکانیکي نظیر کولتیواتور است. 
سمپاش های رایج موجود در کشور با نام سمپاش بوم دار پشت تراکتوری 400 لیتری معروف می باشند. نازل در این 
سمپاش ها به صورت ثابت بر روی بوم قرار داشته و این سمپاش ها فقط قادرند که تمام سطح مزرعه را سمپاشی کنند 
)سمپاشی سراسری(. سمپاشی نواری نوعی از سمپاشی می باشد که در کشت های ردیفی )جوی و پشته ای(، به جای 
سمپاشی سراسر مزرعه، فقط پشته های محصول را به صورت نواری به اندازه عرض پشته، سمپاشی نموده که مزایای 
بسیاری دارد. از جمله این مزایا کاهش مصرف سم می باشد که عالوه بر حفظ محیط زیست و تهیه محصول سالم، 
کاهش هزینه های مصرف سم را با توجه به افزایش قیمت سموم به دنبال دارد. سمپاشی نواری در ذرت به نحو موثری 

انجام شده و نتایج قابل قبولی از نظر عملکرد و کنترل علف های هرز به همراه داشته است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:: 
برای انجام سمپاشی نواری الزم است بوم این نوع سمپاش که در شکل زیر نشان داده شده است، با هزینه اندکی 
تهیه و در مزارعی که کشت های ردیفی در آن ها انجام می شود، مورد استفاده قرار گیرد. در مزرعه ذرت برای به 
کارگیری این نوع سمپاش، الزم است ارتفاع لوله های نازل سمپاش را در فاصله 30 سانتی متری بوم از روی پشته 
تنظیم و اقدام به سمپاشی نمود. الزم به یادآوری است که اگر عرض پشته-ها بسته به نوع کاشت محصول انجام شده 
کمتر یا بیشتر باشد، می توان لوله های حامل نازل را بدون تغییر در ارتفاع کل بوم، باال و پایین نمود تا در کل پشته 
محصول سمپاشی نواری انجام شود. در نهایت برای کنترل علف های هرز درون جوی ها  می توان از کولتیواتورهای 
ردیفی با یکی از انواع تیغه های پنجه غازی، غلتان و هاللی استفاده نمود که تیغه پنجه غازی با توجه به ترمیم جوی 

و پشته ها و خاک دهی پای بوته توصیه می شود.     

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- کاهش مصرف سم به میزان 50 درصد در هکتار
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2- افزایش 20 درصدی کنترل علف های هرز در سمپاشی نواری نسبت به سراسرپاشی
3- عملکرد 15/5 تن بر هکتار دانه ذرت در استفاده از سمپاشی نواری و سمپاشی سراسری به میزان مساوی )بنابراین 

سمپاشی نواری ارجحیت دارد(.
4- کاهش هزینه های خرید سم با توجه به قیمت باالی سموم کشاورزی 

5- حفظ محیط زیست و تولید محصول سالم

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 
 

عدم سمپاشی درون جويچه ايجاد نوار سم روی پشتهايجاد نوار سم روی پشته
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: میزان بذر و روش کاشت مناسب کلزا در اراضی لب شور

یافته منتج ازپروژه شماره: 85107-0000-00-221200-043-3           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: الیاس دهقان                                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجری: عبداالمیر راهنما         
elyas_dehghan@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کلزای آبی با سطح زیر کشت حدود 6457 هکتار و تولید حدود 7888  تن، گیاه زمستانه ای است که در تناوب 
زراعي استان خوزستان مي باشد. در جنوب خوزستان زمین هاي گسترده لب شور وجود دارد که هم اکنون به صورت 
زراعي  این طرح طي مدت دو سال  به دست مي آید.  آنها  از  اندکي  و عملکرد  قرار داشته  زیر کشت گندم  سنتي 
85-1384 و 86-1385در ایستگاه تحقیقات کشاورزي شاوور واقع در شمال اهواز در یك خاک شور رسي- سیلتي 
با هدف تعیین روش کاشت و مقدار بذر مناسب برای کاشت کلزا در  با میانگین شوري 8 دسی زیمنس بر متر و 
خاک هاي نسبتاً  شور و به منظور افزایش عملکرد و کاهش هزینه-های تولید در واحد سطح کلزا اجرا شد. در این 
تحقیق، شش روش  کاشت شامل 1( بذرپاش + دیسك 2( بذرپاش + دیسك + کرگیت 3( خطي کار 4(خطي کار + 
کرگیت،  5( دوخط روي پشته با جوی پشته کار غالت 6(  سه خط روي پشته با جوی پشته کار غالت با هم مقایسه 

شدند. همچنین چهار میزان مصرف بذر 6، 9، 12 و 15 کیلو گرم در هکتار مورد مقایسه قرار گرفتند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
براي کشت کلزا در اراضي نسبتاً شور خوزستان، رقم هایوال 401  با آرایش کاشت دو خط روي پشته به کمك 
جویپشته کار غالت پیشنهاد می شود. میزان بذر کاشته شده در هکتار باید 12-9 کیلوگرم باشد. فاصله خطوط 
کاشت باید 30 سانتیمتر باشد و برای رعایت فاصلهی مناسب، الزم است دریچه بذر واحدهای کارنده بینابینی مازاد 

بسته شوند.
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
دستیابی به بیشترین عملکرد دانه )2134 کیلوگرم در هکتار( و درصد سبز شدن بذر )86 درصد( با استفاده از 

آرایش کاشت   دوخط روي پشته به کمك جوی پشته کار غالت.
کمترین مصرف سوخت به میزان 5/2 و 6/0 لیتر بر هکتار به ترتیب در روش هاي خطی کاری با ماشین خطی 

کار تاکا و  آرایش کاشت دوخط روي پشته با جوی پشته کار غالت به دست آمد.
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در  آرایش کاشت دوخط روي پشته با جوی پشته کار غالت کمترین زمان مورد نیاز برای عملیات کاشت بذر 
)0/58 ساعت بر هکتار( و بیشترین ظرفیت مزرعه اي )1/7 هکتار( به دست آمد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته 

 

تجمع نمک در قسمت های ميانی پشته و دور از محل استقرار بوته های كلزا در روش كشت دو خط روی پشته
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی:  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: روش کاهش میزان تلفات برداشت کمباینی سویا

یافته منتج از پروژه شماره: 86007-0000-14-220000-035-2          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: ضرغام فاضل نیاری                                                   رتبه علمي: مربی پژوهش

zfameng@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
حجم باالی واردات ماده اولیه روغن خوراکی مورد نیاز کشور، توام با افزایش جمعیت و سرانه مصرف روغن و 
گرایش به تولید و مصرف فرآورده های متعددی که از دانه های سویا بدست می آید، مانند پروتئین و لبنیات سویا، 
باعث شده است تا کشت این گیاه در مناطق شمالی ایران گسترش یابد و در کنار دیگر دانه های روغنی مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.
تلفات محصول در مرحله برداشت یکی از مشکالت مهم در کشاورزی است. طبق مشاهدات مزرعه ای در دشت 
مغان بعد از برداشت مستقیم سویا توسط کمباین غالت، چندین تن دانه های مرغوب سویا که با زحمت فراوان و 
مصرف نهاده ها تولید شده است در سطح مزارع باقی می ماند،که در اندازه گیریهای میدانی تلفات 14 تا 20 درصد 
را  برداشت  تلفات  است.  و سود  درآمد  رفتن  از دست  نشانگر  مقادیر  این  مزرعه مشاهده شد.  در سطح  دانه سویا 
نمی توان به صفر کاهش داد ولی با استفاده از روش صحیح و ماشین مناسب، امکان کاهش آن به سطح مورد قبول 
وجود دارد. هدف اصلي از اجراي این تحقیق مقایسه دو روش برداشت و ارزیابی تاثیر هدشناور مخصوص در کاهش 

تلفات برداشت سویا بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ابتدا هد شناور تهیه و جایگزین هد معمولی کمباین شود، هدشناور مارک )Biso( ایتالیا پیشنهاد می شود. توصیه 
ميگردد کشاورزان با جلوگیری از ورس محصول و مبارزه به موقع با علفهای هرز، امکان برداشت مستقیم باکمباین 
مجهز به شانه برش شناور را فراهم نمایند. وجود علفهای هرز سبز موجب مرطوب شدن و خاک گرفتگی قسمتهای 
تمیز کننده و جدا کننده کمباین شده و تلفات فرآوری را به شدت افزایش می دهد. در این حالت بایستی سرعت 

پیشروی به حداقل برسد و بعد از عبور از آن کمباین تمیز شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به شرایط اقلیمي و محدود بودن زمان، برداشت مستقیم با کمباین مجهز به شانه برش شناور موجب 
قابل  برش شناور کاهش  بکارگیري شانه  با  برداشت محصول می شود.  افزایش سرعت  نیز  و  کارگري  نیاز  کاهش 
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مالحظه ای در تلفات اتفاق می افتد و از 16 درصد به 6 درصد کاهش می یابد. اگر حدود  300.000 تن تولید سویا 
در کل کشور داشته باشیم، با جلوگیری از تلفات،  افزایش محصول به اندازه 30.000 تن خواهد بود که با قیمت 

16000ریال برای هر کیلو گرم رقمی معادل 480  میلیارد ریال بدست خواهد آمد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تلفات ناشی از عدم بكارگيری هد شناور

كاهش تلفات با نصب هد شناور
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: تعیین مقادیر بهینة استفاده از سبوس در تولید نان بربری

 یافته منتج از پروژه  شماره: 83010-8302-13-220000-021-2             مدت اجرای پروژه: 2 سال 
مجري مسئول: عادل میرمجیدی                                                        رتبه علمی:  استادیار پژوهش

adelmirmajidi@yahoo.com   :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کیفیت نان صرف نظر از شرایط تهیه خمیر و شرایط فرآیند پخت در درجه اول بستگی به کیفیت گندم و آرد 
حاصل از آن دارد. از فاکتورهای اساسی کیفیت گندم نیز مقدار و کیفیت پروتئین آن می باشد که یکی از معیارهای 
به  مربوط  ذاتی  فاکتورهای  از  و صرف نظر  آن  بر  به شمار می آید. عالوه  بین المللی  تجارت  در  ارزشیابی گندم  مهم 
ژنتیك گندم و عوامل زراعتی )شرایط آب، هوا و خاک، زمان کاشت و غیره(، کیفیت گندم یا آرد تابع عوامل دیگری 
هم چون شرایط حمل و نقل و نگهداری گندم در سیلوها، عوامل موثر در فرآیند آسیابانی )اندازه ذرات آرد، میزان 
آسیب فیزیکی وارده به دانه های نشاسته، میزان و درجه استحصال آرد از گندم یا درجه استخراج آرد و غیره(، شرایط 
نگهداری آرد و غیره می باشد. افزودن مقدار سبوس یا افزایش درجه استخراج آرد عالوه بر آنکه دارای اثرات مثبت 
تغذیه ای می باشد از لحاظ اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است، به خصوص در این برهه از زمان که گندم با صرف 
هزینه های زیاد خریداری یا وارد کشور می شود و درکارخانه های تولید آرد مقادیر قابل توجهی از آن به صورت سبوس 
جدا گشته و به تغذیه دام و طیور می رسد. پس با استفاده از آردهای با درجه استخراج باال ضمن آنکه می توان کیفیت 
نان را بهبود بخشید و از این طریق از ضایعات نان )که امروزه در حدود 30 درصد می باشد( جلوگیری نمود، از به هدر 

رفتن گندم در کارخانه های تولید آرد نیز می توان جلوگیری نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 امروزه از آرد »ستاره« با درصد استخراج حدود 80 الی 82 درصد برای تهیه نان بربری استفاده می شود، در حالی 
که نتایح حاصل از ارزیابی حسی و آزمون بیاتی نشان دادند که در این مورد آرد با درجه استخراج 88 درصد به عنوان 
مطلوب ترین آرد می باشد. بنابراین توصیه می شود در فرموالسیون تهیه نان بربری، به آردهای معمول مورد استفاده 

به میزان 6 تا 8 درصد سبوس گندم اضافه گردد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از مزایای به کارگیری مقدار بهینه سبوس در فرموالسیون نان بربری، می توان به اثرات مثبت تغذیه ای، اقتصادی، 

کاهش ضایعات و زائدات گندم و نان و نیز بهبود کیفیت نان اشاره کرد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

سبوس و نان بربری سبوس دار
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: تعیین مقادیر بهینة استفاده از سبوس در تولید نان تافتون 

 یافته منتج از پروژه  شماره: 83009-8302-13-220000-021-2            مدت اجرای پروژه: 2 سال 
مجري مسئول: عادل میرمجیدی                                                        رتبه علمی:  استادیار پژوهش

adelmirmajidi@yahoo.com   :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کیفیت نان تا حدود زیادی وابسته به ترکیب آرد می باشد و عوامل متعددی در این رابطه تاثیرگذار هستند. در 
رابطه با ویژگی های آرد، یکی از فاکتورهایی که روی کیفیت نان می تواند تاثیر داشته باشد، درجه استحصال آرد 
می باشد. با توجه به اینکه اختالف قابل مالحظه ای در ترکیب آندوسپرم و پوسته دانه گندم وجود دارد، آردهایی 
که درجه استخراج مختلف دارند، از لحاظ ترکیب و میزان پروتئین یکسان نخواهند بود و امروزه ثابت شده است 
که ترکیب آرد و به ویژه مقدار و کیفیت پروتئین آن از فاکتورهای عمده در تعیین کیفیت نان می باشند. صرف نظر 
از فاکتورهای ژنتیکی گندم و عوامل زراعی، کیفیت گندم یا آرد تابع عوامل دیگری هم چون شرایط حمل و نقل و 
نگهداری گندم در سیلوها، عوامل موثر در فرآیند آسیابانی، شرایط نگهداری آرد و غیره نیز می باشد. افزودن مقدار 
سبوس یا افزایش درجه استخراج آرد عالوه بر آنکه دارای اثرات مثبت تغذیه ای می باشد از لحاظ اقتصادی نیز بسیار 

حائز اهمیت است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در تهیه نان تافتون امروزه بیشتر از آرد »سبوس گرفته« با درجه استخراج حدود 85-86 درصد استفاده می شود، 
در حالی که نتایج این پژوهش نشان داد که آردهای با درجه استخراج 90 درصد به عنوان بهترین آرد جهت پخت نان 
تافتون می باشند. بنابراین توصیه می شود که در فرموالسیون تهیه نان تافتون، به آردهای معمول مورد استفاده به 

میزان 4 تا 5 درصد سبوس گندم اضافه گردد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از مزایای به کارگیری مقدار بهینه سبوس در فرموالسیون نان تافتون، می توان به اثرات مثبت تغذیه ای، اقتصادی، 

کاهش ضایعات و زائدات گندم و نان و نیز بهبود کیفیت نان اشاره کرد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

سبوس و نان تافتون سبوس دار



20

نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: تعیین مقادیر بهینة استفاده از سبوس در تولید نان لواش

 یافته منتج از پروژه  شماره:  83008-8302-13-220000-021-2            مدت اجرای پروژه: 2 سال 
مجري مسئول: عادل میرمجیدی                                                        رتبه علمی:  استادیار پژوهش

adelmirmajidi@yahoo.com   :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کیفیت نان صرف نظر از شرایط تهیه خمیر و شرایط فرآیند پخت در درجه اول بستگی به کیفیت گندم و آرد 
حاصل از آن دارد. از فاکتورهای اساسی کیفیت گندم نیز مقدار و کیفیت پروتئین آن می باشد که یکی از معیارهای 
به  مربوط  ذاتی  فاکتورهای  از  و صرف نظر  آن  بر  به شمار می آید. عالوه  بین المللی  تجارت  در  ارزشیابی گندم  مهم 
ژنتیك گندم و عوامل زراعتی )شرایط آب، هوا و خاک، زمان کاشت و غیره(، کیفیت گندم یا آرد تابع عوامل دیگری 
هم چون شرایط حمل و نقل و نگهداری گندم در سیلوها، عوامل موثر در فرآیند آسیابانی )اندازه ذرات آرد، میزان 
آسیب فیزیکی وارده به دانه های نشاسته، میزان و درجه استحصال آرد از گندم یا درجه استخراج آرد و غیره(، شرایط 
نگهداری آرد و غیره می باشد. افزودن مقدار سبوس یا افزایش درجه استخراج آرد عالوه بر آنکه دارای اثرات مثبت 
تغذیه ای می باشد از لحاظ اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است، به خصوص در این برهه از زمان که گندم با صرف 
هزینه های زیاد خریداری یا وارد کشور می شود و درکارخانه های تولید آرد مقادیر قابل توجهی از آن به صورت سبوس 
جدا گشته و به تغذیه دام و طیور می رسد. پس با استفاده از آردهای با درجه استخراج باال ضمن آنکه می توان کیفیت 
نان را بهبود بخشید و از این طریق از ضایعات نان )که امروزه در حدود 30 درصد می باشد( جلوگیری نمود، از به هدر 

رفتن گندم در کارخانه های تولید آرد نیز می توان جلوگیری نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در تهیه نان لواش امروزه بیشتر از آرد »سبوس گرفته« با درجه استخراج حدود 85-86 درصد استفاده می شود، 
در حالی که در این پژوهش معلوم شد که آردهای با درجه استخراج 88 درصد به عنوان بهترین آرد برای پخت نان 
لواش می باشند. بنابراین توصیه می شود که در فرموالسیون تهیه نان لواش، به آردهای معمول مورد استفاده به میزان 

2 تا 3 درصد سبوس گندم اضافه گردد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از مزایای به کارگیری مقدار بهینه سبوس در فرموالسیون نان لواش،  می توان به اثرات مثبت تغذیه ای، اقتصادی، 

کاهش ضایعات و زائدات گندم و نان و نیز بهبود کیفیت نان اشاره کرد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

آرد و نان سبوس دار لواش
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، موسسه  تحقیقات اصالح و 
تهیه نهال و بذر              

عنوان:آبیاري جویچه اي یك در میان برای سیب زمیني
یافته منتج از پروژه شماره:  85/566                            مدت اجراي پروژه:  2 سال و 6 ماه 

مجری مسئول: نادر نادری                                           رتبه علمي: استادیارپژوهش
مجریان:علیرضا محمدی  

Naderi7367@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آبیاري جویچه اي یك در میان ثابت و آبیاري جویچه اي یك در میان متناوب از جمله روش هاي اعمال کم آبیاري 
جهت استفاده بهینه از آب آبیاري است. در روش هاي سنتي آبیاري سطحي، تمام سطح مزرعه آبیاري شده و از آن 
تبخیر صورت مي گیرد در صورتي که گیاهان زراعي تمام سطح مزرعه را مخصوصاً در ابتداي فصل نمي پوشانند. 
بنابراین مقداري از آب تلف مي شود. در روش جویچه اي یك در میان که بخشي از مزرعه آبیاري مي شود، سطح 
تبخیر کاهش مي یابد و آب کمتري نیز وارد مزرعه مي شود. یکي از مشکالت زارعین سیب زمیني کار استان سمنان 
کمبود آب در فصل بهار و اوایل تابستان به دلیل نیاز شدید باغات و زراعت گندم به آبیاري است.  لذا با آبیاري 
جویچه اي یك در میان و کاهش مصرف آب در زراعت سیب زمیني به خصوص تا اوایل تابستان )انتهاي مرحله غده 

بندي و گل دهي سیب زمیني( مدیریت مصرف آب بهبود پیدا می کند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
تیمارهای پیشنهادی زیر در مزرعه قابل اجرا است: 1 - آبیاري معمولي تمام جویچه ها )تیمارشاهد(، 2- آبیاري 
جویچه ها بصورت یك در میان ثابت تا انتهاي مرحله تشکیل غده ها، 3- آبیاري جویچه ها بصورت یك در میان 

متغیر تا انتهاي مرحله تشکیل غده ها.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با آبیاري جویچه ها بصورت یك در میان ثابت و همچنین متغیر تا انتهاي مرحله تشکیل غده ها، می توان در 
مصرف آب صرفه جویی کرد. بدون آنکه تاثیري در کاهش عملکرد داشته باشد. بعبارت دیگر مصرف آب از 8632 متر 
مکعب در هکتار )تیمار شاهد( به7250 متر مکعب در هکتار کاهش و حدود 1384/7 متر مکعب در هکتار صرفه 

جویي شده ضمن آنکه هزینه هاي کارگري مربوط به آبیاري نیز در این مرحله به نصف کاهش مي یابد.
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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: بهبود رشد و عملکرد دو رقم لیلیوم با استفاده از ازت و کود دامی

یافته منتج از پروژه شماره:83012-0000-00-010000-100-0        مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجري مسئول: محمد علی خلج                                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش  

مجري: مرتضی دانشخواه 
khalaj56@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
لیلیوم یکي از گیاهان زینتي منحصر به فرد است که گلهاي زیبا و رنگارنگ آن از قیمت باالیي برخوردار است. 
بریده کشت مي شود،در حالی که در  بصورت گل شاخه  ،داشته و در کشور ما عمدتاً  این گیاه حدود 100 گونه 
اقلیمي،  تنوع  به دلیل  ما  و...(. کشور  )هلند  باغچه اي کشت آن مرسوم است  و  به صورت گلداني  برخی کشورها 
توانایي مناسبي براي کشت این گل دارد. استفاده از کود هاي دامي در کشت گل لیلیوم موجب بهبود خصوصیات 
فیزیکي،شیمیایي و بیولوژي خاکها شده و همچنین باعث افزایش راندمان مصرف ازت خواهد شد. مصرف توام کود 
دامي و شیمیایي مي تواند موجب کاهش آلودگي محیط زیست و  عوارض ناشي از مصرف زیاد کودهاي شیمیایي 

به تنهایي گردد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصرف توام کود دامي پوسیده  به میزان 10 تن و 60 میلي گرم ازت در کیلوگرم خاک موجب افزایش کمي و 
کیفي مانند ارتفاع، قطر ساقه، قطر گل و عمر پس از برداشت گل خواهد شد. برای جذب بهترکود ازته، بهتر است 

کود  به صورت تقسیط: 1/3 پایه و2/3 سرک داده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بررسي صفات مورد نظر در تجزیه مرکب دو مکان نیز حاکي است که دادن کود دامي موجب بهتر شدن صفات 
اندازه گیري شده گردید وهمچنین واریته زرد نسبت به واریته سفید از خصوصیات کمي و کیفي باالتري برخوردار 
ازته را  اینکه مصرف کود دامی،کارایی مصرف کود  است، مصرف توام کود دامي پوسیده به میزان 10 تن )بدلیل 
افزایش داده است که این موضوع عالوه بر کاهش هزینه موجب کاهش آلودگی محیط زیست می گردد( و 60 میلي 
گرم ازت در کیلو گرم خاک موجب افزایش کمي و کیفي مانند ارتفاع، قطر ساقه، قطر گل و عمر پس از برداشت گل 

شد. همچنین برای جذب بهترکود ازته، بهتر است کود  به صورت تقسیط:1/3 پایه و2/3 سرک داده شود.
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 عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 

Navona عكس1( نمايی از گل ليليوم باز شده رقم

Ceb Dazzle عكس2( نمايی از گل ليليوم باز شده رقم
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: شته هاي داودي و دشمنان طبیعي آنها در مزارع داودي 

یافته منتج از پروژه شماره: 83066-0000-00-011000-100-3              مدت اجراي پروژه: 4 سال  
مجری مسئول: اصغر حسینی نیا                                                          رتبه علمي: مربی پژوهش 

مجري: سید حسن ملکشي 
asghar.hosseini.nia@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
  شته ها از مهم ترین آفات داودي شاخه بریده و باغچه اي هستند. گونه هاي متفاوتي از شته ها روي داودي 
از شیره گیاهي و   آنها تغذیه  فعالیت دارند که باعث خسارت مستقیم و غیر مستقیم مي شوند. خسارت مستقیم 
ضعف گیاه است و خسارت غیر مستقیم آنها، انتقال بیماري هاي ویروسي و ایجاد عسلك روي برگ، ساقه، غنچه و 
گل است. در این تحقیق با استفاده از نمونه برداري اولیه پنج منطقه از هر مزرعه پنج نقطه )25 نقطه(، تعداد مورد 
نیاز براي نمونه برداري نهایي  107 نمونه  برداري تخمین زده شد و بر اساس الگوي استاندارد، نمونه برداري نهایي 
اجرا گردید. انواع شته هاي موجود روي داودي هاي مناطق زیر کشت جمع آوري سپس نمونه هاي جمع آوري شده 

شناسایي و براي تأیید به مؤسسة گیاهپزشکي کشور ارسال گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
گونه غالب در محالت، فیروز کوه و دماوند Aphis gossypii Glover بود عمدة دشمنان طبیعي شته هاي 
داودي مگس هاي گل )Diptera: Aphididae(، کفشدوزک ها )Cloeoptera: Coccinelidae( و زنبور های 

پارازیتویید )Hymenoptera( بودند. در این تحقیق فعاًل گونه هاي ذیل شناسایي گردیده است.
 Macrosiphum sanborni  ;1878  ,Hompoptera: Aphididae: Macrosiphum euphorbiae Thomas

 ;1949  ,Rhopalosiphum insertum Walker  ;1910  ,Coloradoa rufomaculata Wilsos  ;1908  ,Gillette

 ;1940  ,Aphis lambersi Boerner  ;1855  ,Aphis carcivora Koch  ;1877  ,Aphis Gossypii Glover

.Aphis sp ;1758 ,Macrosiphum rosae Linnaeus ;1855 ,Macrosiphoniella subterranean Koch

از گروه دشمنان طبیعی گونه های زیر شناسایی شده اند.
Coleoptera: Coccinelidae: Psyllobora bisoctonata; Exochomus nigromaculata; Hipodamia vari-

ogata; Coccinella septemponctata; Adulia bipunctata

;Hymenoptera: Braconidae: Diaeritrella rapae Ḿ Intosh
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)Petromalidae: Pachyneuron aphidis (Bouche

Diptera: Syrphidae: Syrphinae: Chrysotoxum bactrianum (Violovitsh, 1973), Episyrphus bltea-

 tus* (DeGeer, 1770), Eupoedes corollae* (Fabricius, 1794), Eupoedes nuba* (Wiedemann, 1830),

Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758), Paragus bicolor (Faricius, 1794), P. compeditus (Wiede-

 mann, 1830), P. tibialis (Fallen, 1817), Sphaerophoria rueppelli* (Wiedemann, 1830), S. scripta*

 ;)(Linnaeus, 1758), S. turkmanica (Bankowska, 1758

 Milesiinae: Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818), Eristalis tenax (Linnaeus, 1758), Syritta

 .(pipineis (Linnaeus, 1758

.Neuroptera: Chrysopidae: Chrysoperla carnea Steph., Chrysoperla rufilabris L., Chrysoperla spp

 ,Aranea: Thomicidae: Xystietus sp. (Juvenile), Thomisus sp. (Juvenile), T. onustus

Liniphidae: (Juvenile), 1 specise, Araneidae: (Juvenile), 1 specise

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
شناخت مهم ترین آفت روی گل های داودی و شناخت و اهمیت گونه های مفید روی آن تا از مصرف بی رویه 

سموم جلوگیری به عمل آید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
تصاویر شته ها داودی جمع آوری شده روی داودی مزارع محالت، فیروزکوه و دماوند.:

Macrosiphoniella sp.



2۸

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: بهبود خصوصیات کمي و کیفي گل ژربرا با استفاده از بستر کشت مناسب

یافته منتج از پروژه شماره: 83009-0100-103-3                       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:
ژربرا )Gerbera jamesonii( گیاهي علفي بوده که داراي گلهاي رنگارنگ زیبایي مي باشد و به عنوان گل 
شاخه بریده، گلداني و باغچه اي در بسترهای طبیعی )خاک( و مصنوعی )پیت، پرلیت، پوکه صنعتي و...به صورت 
مخلوط با درصد های مختلف( کشت شده و پرورش مي یابد. سطح زیر کشت این گل در ایران حدود 16 هکتار مي 
باشد و با توجه به زیبایي و تنوع رنگ آن طرفداران زیادي داشته و سطح زیر کشت آن در حال افزایش است. در 
ایران، این گل در گلخانه و در بسترهاي غیرخاکي کشت مي شود، اما بستر مناسب این گل در کشور هنوز مشخص 
نشده است و تولید کنندگان بسترهاي متفاوتي را استفاده مي کنند. این طرح با هدف یافتن مناسب ترین بستر در 
بین بسترهاي رایج مورد استفاده توسط تولید کنندگان گل ژربرا اجرا گردید. بنابراین برای بررسی تاثیر بسترهای 
مختلف کاشت روی رشد و عملکرد گل ژربرا، آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با 14 بستر )ساده و 

مخلوط( و 3 تکرار اجرا گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به خصوصیات کمی و کیفی مقایسه شده، بستر مناسب شامل پرلیت + پیت + پوکه صنعتی )٪25 + ٪70 

+ 5٪ ( انتخاب شد که موجب تولید  گلهای با کمیت و کیفیت بهتر گردید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها و مقایسه میانگین آنها نشان می دهد که از تیمار 7 شامل پرلیت + پیت 
+ پوکه صنعتی ) 25٪ + 70٪ + 5٪( طي یك دوره 6 ماهه، تعداد گل، قطر گل، قطر ساقه، قطر گردن ساقه، ارتفاع 
گل و عمر پس از برداشت گل به ترتیب 10/34 عدد ) در هر گلدان(، 12/4 سانتی متر، 0/8 سانتی متر، 0/58 سانتی 
متر، 54/5 سانتی متر و 11/6 روز بدست آمد. در حالي که براي بستر کشت رایج در بین تولید کنندگان )تیمار 5( 
این اعداد به ترتیب 7/44 عدد، 11/3 سانتی متر، 0/7 سانتی متر، 0/51 سانتی متر، 51/6 سانتی متر و 10/8 روز 

بدست آمد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

ژربرا عمل آوری شده با بستر مناسب شامل پرليت + پيت + پوكه صنعتی
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

پژوهشکده مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: افزایش انبارماني کیوي فروت رقم هایوارد با استفاده از روش هاي سالم 

یافته منتج از پروژه شماره: 85003-0000-14-240000-023-2           مدت اجراي پروژه: 1/5 سال
مجري مسئول: جواد فتاحي مقدم                                                            رتبه علمي:  استادیارپژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در هر دو حالت نگهداری و یا صادرات میوه ي کیوي نوعي کاهش کیفیت میوه همراه با ضایعات است که ضرورت 
دارد با روش های مختلف و ترجیحاً روش های سازگار با محیط زیست، میزان آنرا کاهش داد. از طرفی کشورهای وارد 
کننده، دارای استانداردهای سالمت جهت هرگونه فرآورده ي کشاورزی از  جمله کیوی  هستند. هر ساله تناژ زیادي از 
میوه کیوي در مبادي صادراتي به دلیل افت کیفیت و هم چنین مغایرت با استانداردهاي بین المللي برگشت مي خورد. 
بنابراین با استفاده از روش  های سالم، ضمن افزایش کیفیت ظاهری و داخلی میوه، باید توان انبارماني این میوه را طي 
حمل و نقل افزایش داد. در ایران با اینکه این محصول در دهه های اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته است، اما 
روی مشکالت پس از برداشت و انبارداری آن تحقیقات کمتری انجام شده است. در این پژوهش میوه هاي کیوي پس 
از برداشت، با هدف ایجاد مقاومت ساختاري در بافت میوه طي انبارداري با کلریدکلسیم، با هدف کند نمودن روند 
توسعه کپك خاکستری در انبار با آبگرم و با هدف القاي مقاومت و افزایش کیفیت میوه با محلول اسید سالیسیلیك 
به صورت غوطه وري تیمار شدند و به مدت 18 هفته در سردخانه با دماي صفر درجه سلسیوس و رطوبت 90 درصد 

قرار داده شد و تغییرات فیزیکي و شیمیایي میوه هر 6 هفته یکبار مورد بررسي قرار گرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج حاصل از کاربرد کلرید کلسیم مشخص شد که این ترکیب در غلظت های 4 و 8 درصد   
باعث استحکام بافت میوه در طول انبارداری شده و از طرفی رسیدن و نرم شدن میوه را به تاخیر می اندازد. کاربرد 

آن می تواند میزان ضایعات ناشی از نرم شدن سریع میوه را کاهش دهد. 
  تولیدکنندگان کیوی در صورت مشاهده درختان مشکوک به آلودگی بوتریتیس و یا سایر عوامل قارچی در 
زمان برداشت می توانند میوه های آلوده را بطور جداگانه برداشت نموده و از تیمار آب گرم با دمای 50 درجه سلسیوس 
و به مدت 4 دقیقه به صورت غوطه وری استفاده نمایند. بعد از خشك شدن می توان میوه ها را در سردخانه قرار داد.

بطورکلی اسید سالیسیلیك باعث حفظ کیفیت ظاهری و داخلی میوه طي نگهداری میوه در سردخانه شد.   
با غلظت یك میلی مول و مدت 7/5 دقیقه  این ترکیب در سردخانه های نگهداری میوه کیوی  از  بنابراین می توان 
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غوطه وری استفاده نمود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که میوه های غوطه ور شده به مدت 4 و 8 دقیقه در محلول کلریدکلسیم با غلظت 4و 8 درصد 
بیشترین سفتی )3/4 کیلوگرم در 8 میلی متر مربع( را داشتند. مشخص شد که بین میزان سفتی و رنگ گوشت 
رابطه وجود دارد و میوه های سفت تر رنگ روشن تری داشتند. با افزایش غلظت کلسیم کلراید میزان *L نیز افزایش 
 TSS مي شود که به دلیل اثر کاهشی کلسیم کلراید روی میزان TSS/TA یافت. کلسیم کلراید باعث کاهش نسبت
در  اینکه  با  بود.  برخوردار  وزن  کاهش  میزان  باالترین  از  وزن  کاهش  کیلوگرم   0/3 متوسط  با  شاهد  تیمار  است. 
میوه هاي تیمار شده با آبگرم میزان آب ازدست دهی دو برابر شاهد بود، اما از میزان ضایعات و عمق پوسیدگی بویژه 
در هفته های 6 و 12 به طور چشمگیری جلوگیری شد. از طرفی کاهش تولید اتیلن موجب کند شدن روند افزایشی 
نسبت TSS/TA شد. در فاصله هفته هاي 6 تا 12، میزان EC و ویتامین C با شیب بیشتری افزایش یافت. میزان 
ضایعات میوه هاي آغشته به اسید سالیسیلیك در 12 هفته اول صفر بود. همچنین میوه ها نوعی تاخیر در نرم شدن 

نشان دادند که حاکی از القای مقاومت توسط زمان های 7/5 و 10 دقیقه غوطه وری بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

       غوطه وري ميوه ها در محلول هاي كلريدكلسيم،                        نگهداري ميوه ها در سردخانه با دماي صفر
                       اسيد ساليسيليک و آبگرم                            سلسيوس و زطوبت 90 درصد

Botrytis cinerea در سردخانه نگهداری      مقطع عرضی ميوه آلوده توسط قارچ Botrytis cinerea خسارت قارچ
                                ميوه كيوی  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: کنترل بیماری لکه قهوه ای نارنگی پیج با استفاده از قارچکش های رایج در غرب مازندران

یافته منتج از پروژه شماره: 840010- 00 00- 12- 240000- 023- 2   مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: رضا مقصودی                                                                 رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجری: حسین طاهری
taheri81@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان مازندران با سطح زیر کشت 109887 هکتار و تولید1/77 میلیون تن مقام اول تولید مرکبات را در ایران 
به خود اختصاص داده است. یکی از بیماری های مهم و خطرناک که موجب خسارت زیاد روی نارنگی پیج و سایر 
ارقام مرکبات می شود، لکه قهوه ای آلترناریایی ناشی ازقارچ آلترنریا است که در سال-های اخیر گسترش یافته است. 
این بیماری به برگ، سرشاخه های جوان و میوه خسارت می زند. آلودگی میوه های نارس باعث ریزش زود هنگام 
آنها و آلودگی دیررس باعث کاهش کیفیت و کمیت میوه می-شود. بنابراین مدیریت و کنترل بیماری باعث کاهش 

خسارت در این زمینه می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در شمال ایران، سمپاشی درخت های مرکبات با قارچ کش های اکسی کلرورمس به نسبت 2/5 درهزار و رورالتیاس 
به نسبت 1 درهزار بعد از ریزش گل برگ ها در اردیبهشت و تکرار آن به فاصله یك ماه تا تیر ماه باعث کاهش آلودگی 

و خسارت بیماری می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد که قارچ کش های اکسی کلرورمس و رورالتیاس عملکرد بهتری نسبت 
به دو قارچ کش تیلت و فولیکور داشتند و محلول پاشی بر اساس دستورالعمل فوق باعث کاهش 50 تا 70 درصدی 

بیماری و در نتیجه افزایش محصول می شود.
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عکس /عکس های شاخص از یافته:

 لكه های حاصل از بيماری روی برگ

لكه های حاصل از بيماری روی ميوه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: کنترل سفیدبالك مرکبات در باغ هاي مرکبات شمال ایران

یافته منتج از پروژه شماره: 83021-0000-12-240000-023-2            مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  محمدفاضل حالجي ثاني                                                   رتبه علمي:  مربی پژوهش

mohamadfazelhalajisani@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سفیدبالك ها از آفات مهم نهالستان های مرکبات هستند که با تغذیه از شیره گیاهي سبب تضعیف درختان و 
به خصوص نهال هاي مرکبات مي شوند. همچنین در تراکم باال سبب زرد شدن برگ ها و ریزش برگ نهال ها مي گردند. 
در چندین سال اخیر جمعیت مگس سفید در تعدادي از باغ هاي مرکبات استان مازندران و گیالن بخصوص روي 

نهال هاي پیوندي مرکبات از تراکم باالیي برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در اغلب موارد، سفیدبالك مرکبات نیاز به سمپاشی ندارد، اما در صورت تراکم باالی آفت و نیاز به کنترل شیمیایی 

فقط در نهالستان ها، مناسب ترین زمان کنترل شیمیایی آفت در اوایل خرداد ماه با سمومی مانند کونفیدور است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اوج جمعیت پوره ها در اواسط تیر، اوایل شهریور و اواخر مهر ماه است و در صورت لزوم کنترل شیمیایی، یك 
بار سمپاشی کفایت می کند. عدم نیاز به تکرار سمپاشی در نهالستان ها با توجه به زمان فعالیت آفت، موجب کاهش 

مصرف سم و صرفه اقتصادی در تولید و پرورش نهال می شود.

عکس /عکس های شاخص از یافته:

              تراكم باالی حشرات كامل سفيدبالک مركبات                           تراكم مراحل سفيدبالک مركبات
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنـوان: حشـره کش هاي تنظیـم کننـده رشـد جایگزین مناسـب برای سـموم فسـفره در کنترل سـپردار توت روي 

درختان کیـوي فروت
یافته منتج از پروژه شماره: 83014- 0000-12- 0000 24- 023-2   مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: اسماعیل غالمیان                                                   رتبه علمي: مربی پژوهش

esm1351@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سپردار Pseudaulacaspis pentagona مهمترین آفت درختان کیوي فروت در شمال ایران مي باشد. در سال هاي 
اخیر به علت مزیت نسبی اقتصادی محصول، باغ های کیوی فروت در شمال کشور گسترش یافته  است. با توسعه سطح 
زیر کشت کیوی فروت فعالیت این سپردار روی آن آشکار و به تدریج افزایش پیدا کرد. سالیانه کنترل شیمیایی آن 
در سطح وسیعی از باغ های کیوی فروت در شمال کشور انجام می شود. لذا کنترل این آفت برای جلوگیری از خسارت 
آن )روی تنه، سرشاخه و میوه( با کمترین تاثیر روی فعالیت دشمنان طبیعی آفت و تولید محصول سالم با حداقل 

باقیمانده سموم شیمیایی ضروری می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از هرس  باغ های کیوی فروت، روغن پاشی زمستانه بالفاصله پس  آلودگی در  باال بودن میزان  در صورت   
زمستانه کیوي فروت )از 15 دي تا 15 بهمن ماه( با روغن ولك 2 درصد انجام گیرد. در این صورت کمترین آسیب 

به زنبورهای پارازیتویید که به صورت شفیره در حال زمستان گذرانی هستند وارد می شود. 
برای سم پاشی تابستانه ابتدا باید از اوایل تیر ماه به طور هفتگی نمونه برداری از باغ ها صورت گیرد تا زمان   
خروج حداکثر پوره های سن یك آفت در نسل دوم مشخص گردد و کنترل آفت با استفاده از سموم تنظیم کننده 

رشد بر روی پورهای سن یك نسل دوم انجام پذیرد. 
الزم به ذکر است که با توجه به هم زمانی ظهور پوره های سن یك نسل اول سپردار با باز شدن حداکثری   
گل های کیوی فروت )معموال در اوایل خرداد ماه( که نیاز به گرده افشانی دارند، سم پاشی در این زمان ممنوع می باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
میر در نسل  و  میزان مرگ  بیشترین  باعث  امولسیون شونده دو درصد  داد که روغن  نشان  این تحقیق  نتایج 
کلرپایریفوس  که سم  حالی  در  دارد.  آفت  طبیعی  روی دشمن  را  تاثیر  کمترین  و  زمستانگذران شپشك مي شود 
تابستانه  بر دشمنان طبیعي آفت دارد. همچنین کاربرد  را  تاثیر منفي  1/5 در هزار + روغن یك درصد بیشترین 



3۸

حشره کش های تنظیم کننده رشد باعث کنترل قابل قبول آفت با تاثیرات منفی کمتر بر دشمنان طبیعي در مقایسه با 
سموم فسفره است. تولید میوه سالم با حداقل کاربرد سموم شیمیایي، استفاده صحیح از روغن و سم جهت به حداقل 
رساندن تأثیر آنها بر روي دشمنان طبیعي و امکان استفاده از حشره کش هاي تنظیم کننده رشد بجاي سموم فسفره 

که اثرات زیست محیطی کمتری دارند از مزایای استفاده از نتایج این طرح می باشد.

عکس /عکس های شاخص از یافته:

          

سپردار Pseudaulacaspis pentagona روي شاخه کیوي فروت

Pseudaulacaspis pentagona تخم و پوره سن یك متحرك سپردار
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: ژنوتیپ هاي برتر بومي زیتون مقاوم به تنش خشکی در استان کرمانشاه

یافته منتج از پروژه شماره: 83050 –4 –12- 54 – 2                مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: رحمت اله غالمی                                             رتبه علمي: استادیارپژوهش 

gholami.rahmat@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زیتون یکي از درختان مهم میوه بوده که به خاطر تولید محصول براي تهیه روغن و نیز کنسرو مورد توجه اکثر 
کشورهاست. امروزه توسعه کشت زیتون در مناطق مختلف کشور آغاز شده است و با روند سریعی رو به افزایش است. 
از طرفي با توجه به اینکه ایران جزء مناطق نسبتاً خشك دنیاست لذا تعیین تحمل پذیري ارقام مختلف زیتون از جمله 
ژنوتیپ  هاي بومي هر منطقه که با ارزش ترین منبع و ثروت هر کشوري محسوب مي  شوند، نسبت به تنش خشکي از 
اهمیت ویژه  اي برخوردار است. پس در این مناطق اتخاذ روش هایي مانند بهره برداري صحیح از منابع آب موجود با 
استفاده از روش هاي صحیح زراعي مانند کشت گیاهان مقاوم، شناخت ارتباط کمبود آب خاک و رشد محصوالت در 
هر مرحله، بررسي واکنش هاي فیزیولوژیکي گیاه در مقابله با تنش، انتقال صفات مطلوب و سایر مواردي که امکان 

توسعه هر چه بیشتر کشت گیاهان در مناطق خشك را فراهم مي  کند، مطلوب خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جهت استفاده از مزایای ژنوتیپ هاي Ds17 و Bn3 در توسعه باغات دیم یا در مناطقی که دارای محدودیت آبی 

هستند، می توان از این دو ژنوتیپ در کشت هاي دیم و برنامه اصالحي استفاده نمود.
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 Ds17 توسعه باغ هاي مناسب و اقتصادي زیتون در مناطقی که محدودیت آب وجود دارد با استفاده از دو ژنوتیپ
و Bn3 چه به  عنوان پایه و چه کشت مستقیم با استفاده از پتانسیل بالقوه ژنتیکي موجود در کشور، می تواند مورد 

توجه قرار گیرد.
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 عکس /عکس های شاخص از یافته:

ژنوتيپ های برتر تحت تنش آبی در گلدان  

  قلمه های گرفته شده از ژنوتيپ ها )ارديبهشت 84(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: معرفی آبیاری میکرو برای نهالستان های مرکبات

یافته منتج از پروژه شماره: 82084-25-120           مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول : هرمز عبادی                                            رتبه علمي: مربی پژوهش 

hormozebadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ارقام غیر  مازندران حذف  استان  باغ های مرکبات  با  ارتباط  در  وزارت جهاد کشاورزی  برنامه های مهم  از  یکی 
با ارقام اقتصادی مرکبات است. تحقق این امر مستلزم تولید نهال استاندارد در مناطق  اقتصادی و جایگزینی آن 
مختلف این استان است. کمبود بارش در فصول بهار و تابستان و نیاز به تعداد دفعات زیاد آبیاری در خزانه های 
گلدانی، هزینه آبیاری به روش سنتی )شیلنگی( را افزایش می دهد. عالوه برآن تراکم عملیات ضروري داشت در فصل 
آبیاري )کوددهی، کنترل علف هرز و آفات(، دشوار و زمان بر بودن آبیاري به شیوه  سنتي، سبب می شودکه بسیاري 
از تولید کنندگان نهال، استفاده از روش های آبیاری تحت فشار را مفید و ضروري بدانند. در این تحقیق سه روش 
آبیاری میکرو همراه با روش شیلنگی مورد بررسی قرار گرفتند.تعیین مناسب ترین روش آبیاری میکرو )میکروجت، 
تیپ و قطره  چکان( در نهالستان مرکبات، بهینه سازی مصرف آب آبیاری،کم کردن هزینه های کارگری و هزینه تولید 

نهال از اهداف این پژوهش بود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور کاهش مصرف آب و هزینه  تولید نهال، سیستم های آبیاری با قطره  چکان های با دبی کم برای   

نهالستان  های مرکبات مناسب است. 
برای جلوگیری از دست  و پاگیر شدن لوله ها و قطره چکان ها در نهالستان  از قطره چکان های چند خروجی   
)4، 6 و 8 و 12 خروجی( استفاده شود. این قطره چکان ها مستقیما روی لوله آبده نصب شود و لوله  آبده به موازات 
ردیف استقرار گلدان ها روی پایه نگهدارنده ای که در ارتفاع حدود یك متری از سطح گلدان قرار دارد، نصب شود. 
برای رساندن آب از هر خروجی این قطره چکان ها  به پای نهال از یك لوله  ماکارونی )قطر 6 میلی متر( استفاده شود.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ارتفاع نهال هایی که با قطره چکان آبیاری شوند تفاوتی با نهال های آبیاری شده با میکروجت ندارند، ولی ارتفاع 
نهال در میکروجت بیشتر از شیلنگی و تیپ است. مزیت اصلی روش قطره چکانی آن است که -راندمان کاربرد آب 
آبیاری در آن  بیشتر از روش های میکروجت، شیلنگی و تیپ است و مصرف آب آن نیز حدود 22 درصد کمتر از 
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روش شیلنگی است. این روش می تواند سبب افزایش کیفیت و یکنواختی نهال-ها و کوتاه تر شدن دوره تولید نهال 
شود از این رو می توان انتظار داشت که درآمد حاصل از تولید بیشتر شود. ارزیابی اقتصادی نشان داد که بکارگیری از 
قطره چکان ها بسته به شرایط نهالستان و نحوه مدیریت آن، باعث کاهش هزینه های تولید نهال به میزان حداقل 20 

درصد و افزایش نسبت منافع به هزینه)B/C( به میزان حداقل 30 درصد خواهد شد.

عکس /عکس های شاخص از یافته:

قطره چكان های 6 و 12 خروجی )شكل راست( و نحوه نصب آنها در نهالستان )شكل چپ(

روش ميكروجت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان:بیماری لکه قهوه ای نارنگی پیج و مدیریت آن

یافته منتج از پروژه شماره: 83023-0000-12-240000-023-2         مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول:  مرتضی گل محمدی                                                  رتبه علمي:  استادیار پژوهش 

مجري: رضا مقصودی
Mgolm2009@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نارنگی پیج به دلیل عطر، طعم، رنگ و خاصیت انبارمانی خوب در بین نارنگی ها و قیمت مناسب در بازار در 
حال گسترش در شمال ایران می باشد. یکی از عوامل اصلی محدودکننده این رقم، بیماری لکه قهوه ای نارنگی پیج 
می باشد. این بیماری تمام اندام های هوایی گیاه به خصوص میوه ها را مورد حمله قرار می دهد و در سال هایی که 
شرایط آب و هوایی مناسب برای بیماری فراهم است خسارت قابل توجهی وارد می-کند. بیماری لکه قهوه ای نارنگی 
پیج توسط قارچ آلترناریا ایجاد می شود. آلودگي میوه ها معموالًبه صورت سطحي بوده وپس ازریزش گلبرگ ها در 
فصل بهارشروع مي شود.دراین مرحله وجود لکه ها موجب ریزش میوه چه،مي شود. نشانه بیماري روي میوه هاي بالغ 
به صورت جوش هاي کوچك )0/2 تا 0/5 سانتي متر( تیره باهاله زردرنگ بوده که با توسعه بیماري و شرایط مناسب 
محیطي لکه ها توسعه یافته و سطح آنها چوب پنبه اي برجسته شده و مشابه عالیم شانکرباکتریایي مرکبات مي شوند.
بانفوذقارچ به بافت میزبان، میوه ها می ریزند.میوه های باقیمانده دارای عالیم روي درخت خاصیت بازارپسندي مناسبي 
و  بیماری  بنابراین شناخت  آنها مي شود.  مرگ  و حتی  برگ هاي جوان  ریزش  منجربه  آلودگي سرشاخه ها  ندارند. 

مدیریت آن در کاهش خسارت بسیار حایز اهمیت می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 در احداث باغ های جدید از نهال های سالم و عاری از بیماری استفاده شود.

 سمپاشی بعد از ریزش گلبرگ ها زمانی که طول شوت های جوان بین 10- 8 سانتی متر است، انجام شود. در 
شرایط شمال ایران در خردادماه عالیم ظاهر می  شود. استفاده از قارچکش های اکسی کلرور مس به نسبت 2/5 در 

هزار در آب یا  رورال تی اس به نسبت 1 در هزار  در آب توصیه می شود. 
 جمع آوری میوه های آلوده از درخت، هرس سرشاخه های خشك و از بین بردن آنها در کاهش بیماری بسیار 

موثر می  باشد.   
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
قارچ عامل بیماری در برگ، میوه و سرشاخه ها جداسازی و شناسایی شد. از بین قارچ کش های اکسی-کلرور 
مس، مانکوزب، رورال تی اس، فولیکور بهترین تاثیر در کنترل بیماری را اکسی کلرور مس به نسبت 2/5 در هزار 
در آب یا رورال تی اس به نسبت 1 در هزار  در آب داشتند. نارنگی پیج یك رقم تجاری با بازارپسندی باال بوده که 
در سال های اخیر در حال گسترش کاشت در شمال ایران به خصوص غرب استان مازندران و استان گیالن می باشد. 
در حال حاضر مهمترین بیماری، لکه قهوه ای نارنگی پیج می باشد در صورت بکارگیری بهداشت و کنترل با سموم 

پیشنهادی می توان از خسارت بیماری جلوگیری نمود.

عکس /عکس های شاخص از یافته:

عاليم بيماری در برگ، سرشاخه و ميوه نارنگی پيج آلوده به بيماری لكه قهوه ای
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان:کاهش خشکیدگي سرشاخه ها و افزایش کمیت و کیفیت پرتقال تامسون  ناول با انجام تغذیه تکمیلي 
یافته منتج از پروژه شماره: 83008–0000–13–240000–023-2          مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول: بیژن مرادی                                                                    رتبه علمي: مربی پژوهش
مجری: طاهره رئیسی                                                                

bmoradi2003@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مرکبات مهمترین محصول کشاورزي در غرب مازندران است. تولید این محصول در شمال ایران از اهمیت به 
سزائي برخوردار بوده و یکي از منابع مهم تولید که در مبادالت تجاري و اشتغال به کار مردم نقش مؤثري دارد. تغذیه 
مرکبات یکي از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد و نمو مرکبات است. عالئم کمبود عناصر غذائي به ویژه بر، منیزیم و 
روي به صورت کلروز، ریزش میوه و برگ و خشکیدگي سرشاخه ها در بسیاري از باغ های منطقه مشاهده شده است. 
با توجه به فنولوژي ریشه هاي پایه  نتایج آزمایشات برگ نیز بیانگر کمبود عناصر غذائي منیزیم، بر و روي است. 
نارنج و خصوصیات نامناسب فیزیکي و شیمیائي خاک هاي تحت کشت مرکبات در شمال ایران، جذب عناصر مذکور 
از طریق ریشه تکافوي نیاز درختان مرکبات را نمي کند. لذا اتخاذ روش هاي تکمیلي تغذیه مي تواند تاثیر به سزائي 
در افزایش عملکرد و رفع نارسائي هاي تغذیه اي باغ های منطقه داشته باشد. لذا اجراي این طرح مي تواند در رفع 

سرخشکیدگي مرکبات و بهبود کیفیت میوه و افزایش عملکرد نقش مؤثري داشته باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
محلول پاشی کود کامل که حاوی عناصر بر، منیزیم، روی، نیتروژن و فسفر باشد حداقل یکبار در سال قبل از 
گل دهی به مقدار 15 کیلوگرم در هزار لیتر آب برای یك هکتار در کاهش عارضه خشکیدگی سرشاخه ها و در نتیجه 

افزایش کمی و کیفی محصول مرکبات تاثیر قابل توجهی دارد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داده است که:

 در همه تیمارهای محلول پاشی مورد بررسی 1– محلول پاشي اسید بوریك + سولفات روي + سولفات منیزیم 
)هر کدام به غلظت 5 در هزار(؛ 2– محلول پاشي اسید بوریك )پنج در هزار(؛ 3– محلول پاشي سولفات روي )پنج در 
هزار(؛ 4– محلول پاشي سولفات منیزیم )پنج در هزار(؛ 5–محلول پاشي کود کامل )ماکرو و میکرو مجموعاً به غلظت 
15 در هزار(؛ 6– محلول پاشي کود کامل )ماکرو و میکرو مجموعاً به غلظت 10 در هزار(؛ 7 –کاربرد سولفات روي، 
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سولفات منیزیم و اسیدبوریك در خاک و محلول پاشي کود کامل)ماکرو و میکرو به غلظت 15 در هزار( مقدار عملکرد، 
اسیدیته، درصد تشکیل میوه پرتقال نسبت به تیمار شاهد )کاربرد کود درخاک مطابق عرف محل( افزایش یافته است.
 از میان تیمارهای مختلف مورد مطالعه، تیمار محلول پاشی کود کامل با غلظت 15 در هزار باالترین بیشترین 

مقدار عملکرد را داشته است.
 محلول پاشی عناصر غذائی به ویژه محلول پاشی کود کامل تاثیر معنی داری در کاهش عارضه خشکیدگی سر 

شاخه های پرتقال تامسون داشته است. 
 محلول پاشی کود کامل که حاوی عناصر بر، منیزیم، روی، نیتروژن و فسفر باشد حداقل یکبار در سال به مقدار 
15 کیلوگرم در هزار لیتر آب برای یك هکتار در کاهش عارضه خشکیدگی سرشاخه ها و در نتیجه افزایش کمی و 

کیفی محصول مرکبات تاثیر بسیار قابل توجهی دارد. 

عکس /عکس های شاخص از یافته:

شيوع كمبود عناصر غذائی و خشيدگی سرشاخه ها در باغ های مركبات غرب مازندران
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری



4۸

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی پایه های مقاوم به بیماری سرطان طوقه و ریشه

یافته منتج از پروژه شماره:81289-12-130                                 مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: حسن محمودزاده                                                 رتبه علمي: دانشیار پژوهش

Mahmoudzadeh45@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماری سرطان طوقه از خطرناکترین بیمارهای تاک می باشد که در صورت شدت آلودگی میتواند نابودی کامل 
تاکها را به دنبال داشته باشد. ارقام انگور موجود در ایران همگی بسیار حساس تا نسبتاً حساس بوده باالخص ارقام 
تجاری عمدتاً حساسیت باالیی دارند. با توجه به خاکزی بودن عامل بیماری و خسارت بسیار باالی آن در تاکستانهای 
ایران، ضرورت اتخاذ راهکاری مطمئن برای کاهش خسارت آن وجود دارد. نظر به اینکه تاکنون روشهای متداول 
مبارزه، باالخص روش شیمیایی در کنترل این بیماری چندان موثر نبوده اند و تنها مبارزه بیولوزیك با هزینه بسیار 
باال در دنیا نسبتاً موثر است، استفاده از پایه پیوندی می تواند به عنوان راهکاری مناسب در کنترل این بیماری مورد 
استفاده قرار گیرد. با این هدف  این تحقیق انجام شد که در آن دو رقم تجاری انگور روی شش6 هیبرید مقاوم تا 
نسبتاً مقاوم پیوند شده و در مقایسه با شاهد )نهالهای غیر پیوندی( شدت بیماری پس از تلقیح عامل بیماری روی 
نهال ها و برخی صفات کمی و کیفی محصول بررسی گردید. نتایج نشان داد که  دورگه ها از نظر صفات رویشی و 
مقاومت به بیماری پس از پیوند اختالف دارند. از نظر تعداد قلمه هاي ریشه دار، دورگه H2 برتر از بقیه بود، در حالیکه 
دورگه H3 از لحاظ میزان ریشه زایي و رشد شاخه ها برتر بود. همچنین دورگه H1 دوره رویشي بیشتري نسبت به 
سایر دورگه ها داشت. میزان موفقیت پیوند بین دورگه ها اختالف نداشت ولي میزان رشد پیوندکها روي آنها با هم 
اختالف داشت. گالزایي پس از تلقیح باکتري، باستثناي پیوند روي پایه هاي H4 و H6 با شدتهای متفاوت دیده شد 
و القای باردهی در نهالهای پیوند شده سریعتر بوده است. عملکرد و کیفیت میوه هر دو رقم پیوند شده روی پایه های 

H4 و H6 در سال اول باردهی نسبت به بقیه برتر بوده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به مقاومت باالی نهالهای پیوندی روی پایه هایH4  وH6 در مقابل بیماری، این پایه ها در تولید نهالهای 
مقاوم به  بیماری قابل استفاده هستند و توصیه می شود در مناطقی که احتمال شیوع بیماری سرطان طوقه وجود 

دارد، از این پایه ها در تولید نهال های مقاوم جهت احداث باغات جدید انگور استفاده گردد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از این پایه ها به دلیل مزیت هائی همچون مقاومت به بیماری و عدم آلودگی نهالهای پیوندی می تواند 
از نابودی تاکهای حساس به بیماری جلوگیری کرده و در شرایط آلودگی منطقه، نهال ها مقاومت به بیماری را نشان 

خواهد داد.  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی بهترین روش هرس و تربیت انگور سفید بی دانه در منطقه قزوین

یافته منتج از پروژه شماره:288-81-12-130                              مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: حسن محمودزاده                                               رتبه علمي: دانشیار پژوهش

Mahmoudzadeh45@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
و  اقلیمي  به شرایط  توجه  با  تاکستان  منطقه  در  دانه  بی  رقم سفید  براي  تربیتي  سازگارترین سیستم  معرفي 
به  قند  نسبت  اسیدیته،  قند،  میزان  نظیر  کیفي  فاکتورهاي  نظر  از  میوه  کیفیت  و  عملکرد  آن،بررسي  اکولوژیکي 
اسیدیته درسیستم هاي تربیت اجرایي، بررسي و مقایسه هزینه هاي احداث سیستمها در هر سیستم تربیت اجرایي و 
بررسي شدت رشد تاکها از مهمترین اهداف پروژه بودند. با این اهداف آزمایشی در ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان 
انگور شامل پاچراغي، جنیوا، سنتي خزنده، کوردون کوتاه، گیو،  اجرا گردید. هشت تیمار روشهای مختلف تربیت 
کوردون دیواري، کوردون زمیني و سیستم واي )Y( با هم مقایسه شدند. هزینه های اجرای هر سیستم به طور دقیق 
برآورد گردید. در سال چهارم پس از تشکیل فرم مورد نظر و شروع باردهی در هر سیستم صفاتی نظیر ضریب باردهي، 

عملکرد، قدرت رشد بوته ها، افت جوانه زني تاکها و میزان قند میوه مورد بررسي قرارگرفتند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به مقاومت باالی نهالهای پیوندی روی پایه هایH4  وH6 در مقابل بیماری، این پایه ها در تولید نهالهای 
مقاوم به  بیماری قابل استفاده هستند و توصیه می شود در مناطقی که احتمال شیوع بیماری سرطان طوقه وجود 

دارد، از این پایه ها در تولید نهال های مقاوم جهت احداث باغات جدید انگور استفاده گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با اجراي این طرح در منطقه قزوین بسیاري از مشکالت فعلي تولید انگور در این منطقه نظیر پایین بودن عملکرد 
پایین بودن تراکم بوته در واحد سطح، کاهش هدر رفت آب حین آبیاری، افزایش کیفیت میوه و کاهش هزینه های 

تولید حل خواهد شد. 
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عکس /عکس های شاخص از یافته:
عکس های از سیستمهای تربیت انگور سفید بی دانه در این پژوهش

          كوردون زمينی )دوطرفه يک طبقه( دوطبقه                                 كوردون دوطرفه دوطبقه

            كوردون كوتاه )دوطرفه يک طبقه(                                                    روش پاچراغی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: علل خشکیدگي و ریزش گل، حبه و خوشه  در باغات انگور اطراف ارومیه

یافته منتج از پروژه شماره:  83005-0000-00-121800-034-3    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجریان مسئول: حامددولتي بانه و فرخ غني شایسته                        رتبه علمي: دانشیار پژوهش

ah_dolati@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عوامل زیادی از جمله شرایط اقلیمي منطقه رشد، نوع رقم و مدیریت تاکستان قبل و بعد از برداشت تاثیر بسزایي 
در عملکرد و کیفیت میوه انگور دارند، اما عوامل مختلفي از جمله ناهنجاریهاي فیزیولوژیك در مواردي نقش مهمی 
در کاهش عملکرد و کیفیت میوه انگور ایفا می کنند. نکروزه شدن چوب خوشه یکی از ناهنجاریهای فیزیولوژیکی 
انگور است که در اغلب تاکستانهای دنیا در مرحله شروع گلدهي تا تشکیل غوره و یا در زمان هاي مختلف بعدازشروع 
تغییر رنگ حبه ها رخ مي دهد و باعث ریزش گل، غوره و خشکشدن قسمتي یا تمام چوب خوشه مي شود.. شدت 
بروز عارضه ی نکروز چوب خوشه  در نتیجه ي واکنش انگور به شرایط آب و هوایی، حاصلخیزی خاک، تغذیه، عوامل 
هورموني، هرس و هم چنین فاکتورهای دیگری از جمله رقم و پایه متفاوت است اما در بعضي سال ها خسارت این 
عارضه بسیار زیاد مي باشد. یافتن علت اصلي ایجاد این عارضه در تاکستان هاي اطراف ارومیه از اهداف اصلي این 

پژوهش بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج  اصلي این پژوهش نشان داد که عدم تعادل در میزان مصرف عناصر پتاسیم، کلسیم و منیزیوم عامل مهمي 
در بروز عارضه نکروز چوب خوشه است. بر این اساس عالوه برمصرف پتاسیم در تاکستان ها توصیه مي شود حتما از 

کودهاي حاوي کلسیم و منیزیم نیز استفاده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در ارقام و مناطقي که مصرف بي رویه پتاسیم انجام مي شود در نتیجه غلظت کلسیم و منیزیوم کاهش نشان 
خواهد داد و اغلب عارضه بروز خواهد کرد. با مصرف درست کودهاي کلسیم و منیزیوم تعادل عناصر در تاک ایجاد 
خواهد شد و میزان بروزعارضه کاهش خواهد یافت که هر چقدر میزان خشك شدن خوشه-ها کم تر گردد، ظاهر 

پسندي خوشه بهتر و قیمت فروش افت نخواهد کرد. 
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عکس /عکس های شاخص از یافته:

 

خوشه های خشک شده ميوه انگور
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: راهکارهای مقابله با سرمازدگی بهاره در انگور

یافته منتج از پروژه شماره:81289-12-130                              مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: حسن محمودزاده                                               رتبه علمي: دانشیار پژوهش

Mahmoudzadeh45@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خطر سرمای زمستانه و سرمای دیررس بهاره در تمام مناطق انگورخیز کشور وجود دارد. ارقام انگور گونه وینیفرا 
که بیش از 95 درصد ارقام تجاری ایران از این گونه هستند در پایینتر از 18 - درجه سلسیوس در زمستان آسیب 
می بینند. در بهار نیز با تحریك جوانه و رشد انها شاخه های سبز به شدت در دمای حتی تا 4 + درجه سلسیوس 
آسیب خواهند دید و براین اساس الزم است تدابیری اندیشه شود. تغذیه بهینه و جلوگیری از باز شدن سریع جوانه 
ها در بهار می تواند تا حدی خسارت سرمای زمستانه و بهاره را کاهش دهند. به همین منظور بررسي اثرات تغذیه 
بهینه و برخي عوامل مؤثر در تأخیر رشد جوانه هاي انگور بر کاهش خسارت سرمازدگي زمستانه و بهاره و نیز صفات 

کمی و کیفی انگور رقم سفید بي دانه در منطقه قزوین انجام شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این بررسی مصرف کودهاي شیمیایي با مقادیر متفاوت در 4 سطح و عوامل مؤثر در تأخیر رشد جوانه-هاي 
انگور در 4 سطح اعمال گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای تاخیر در جوانه زنی خصوصاً مصرف پاکلوبوترازول و 
هرس دیرهنگام بیشترین تاثیر را در افزایش دوره رکود جوانه ها داشته )14-10 روز( و از آسیب سرمای دیررس 
بهاره در تاکها کاسته اند )حداقل 13 درصد(. همچنین کاربرد کودهای پتاسه به میزان 300 کیلوگرم در هکتار عالوه 
بر افزایش کمی و کیفی محصول از آسیب سرمای زمستانه بر جوانه های انگور به میزان بیش از 19 درصد در دمای 

21 - درجه سلسیوس کاسته و نسبت به سایر تیمارهای کودی برتر بوده است.
 لذا به منظور مقابله با سرمای زمستانه اعمال یك فرمول کودی مناسب با توجه به نتایج تجزیه خاک، می تواند 
بسیار موثر باشد. باالخص از نتایج آزمایش چنین بر می آید که مصرف مقدار مناسب کود پتاسیم می تواند عاملی 
موثر در کاهش خسارت سرمازدگی زمستانه باشد و می بایست در تاکستانهای فقیر از نظر این عنصر تغذیه به طور 
دقیق انجام شود. برای مقابله با سرمازدگی بهاره روی شاخه های سبز یا جوانه های در حال شکوفایی )به دلیل موقتی 
بودن این سرما و رخداد آن در برخی سالها( درصورتیکه به هر طریق بتوان رشد این جوانه ها را به تاخیر انداخت، از 

بروز خطر سرمازدگی جلوگیری می شود
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از آزمایش تاخیر در هرس و استفاده از ماده پاکلوبوترازول را در این امر موثر نشان می دهد. بنابراین 
عالوه بر تغذیه با کودهای پتاسیمی به منظور مقابله با سرمازدگی زمستانه، استفاده از روشهای ذکر شده میتواند از 

آسیب سرمای بهاره بکاهد



56

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنـوان: معرفـی ارقام/ژنوتیپ هـای مقاوم/متحمـل گردو در راسـتای مدیریـت موفق بیمـاری لکه سـیاه )آنتراکنوز( 

باغـات جدید االحداث در 
یافته منتج از پروژه شماره: 2-011-120000-04-8401-84003    مدت اجراي پروژه: 3 سال و 6 ماه

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماري لکه سیاه یا آنتراکنوز، یکي از مهم ترین بیماري هاي برگي گردو در اکثر مناطق گردوکاري دنیا و از جمله 
ایران مي باشد. اگر چه خسارت بیماری در برخی از باغات شمال غرب ایران تا 70 درصد نیز گزارش شده است، اما در 
حال حاضر برآورد آماري دقیقی از میزان خسارت اقتصادي بیماري در ایران وجود ندارد. این بیماری موجب ریزش 
شدید برگ درختان در اواسط تابستان و قبل از بلوغ کامل شده، از پرشدن مغز میوه جلوگیري نموده و خسارت 
اقتصادي فراواني را متوجه باغدار مي نماید. بعالوه وسعت عالئم در میوه-هاي باقي مانده روي درخت، فروش محصول 
را تقریباً غیرممکن مي سازد. هر چند کنترل شیمیایي بیماري امکان پذیر است، اما با توجه به محدودیت های کاربردی 
سموم شیمیائی در بخش های باالئی و تاج درختان گردو، اثرات مضر و مخرب زیست محیطي این ترکیبات و نیز در 
راستاي مبارزه تلفیقي با عوامل بیماریزا، استفاده از ارقام مقاوم می تواند یك استراتژي منطقي جهت کنترل بیماري 

محسوب گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- ارقام خارجی وینا )Vina( و رونددمونتیگینات )Ronde de montignac( در مقابل بیماری لکه سیاه مقاوم بوده 

و کمترین سطح آلودگی برگ آنها در شرایط آلودگی دیده شده است.
- رقم جدید گردوی ایرانی تحت عنوان جمال )Z63( که برای کاشت در مناطق معتدل سرد معرفی و توصیه شده 
است، در برابر بیماری آنتراکنوز نیمه مقاوم می باشند. این رقم در شرایط مشابه آب و هوائی کرج )نیمه خشك( مقاوم 

بوده و در صورت بروز بیماری، خسارت آن اقتصادی نمی باشد.
- ذرقم جدید و زودبرگده گردوی ایرانی با نام دماوند )Z30( به عنوان گرده دهنده برای ارقام پروتاندر داخلی و 

زودگل خارجی )نظیر رقم "سر"(، در برابر بیماری لکه سیاه نیمه مقاوم می باشد.
- ارقام گردوی خارجی الرا )Lara(، پدرو )Pedro(، سر )Serr(، فرانکت )Franuette(، و ژنوتیپ های داخلی 

Z67 نیز از مقاومت مطلوبی در برابر بیماری برخوردارند.
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- ژنوتیپ های داخلیZ60, K72  و رقم هارتلی ))Hartley به بیماری حساس می باشند و کاشت آنها در مناطقی 
که خطر گسترش بیماری وجود دارد، توصیه نمی شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نظر  به  گردو،  لکه سیاه  بیماری  موفق  کنترل  در  مواد شیمیائی  کاربرد  و محدودیت های  به مشکالت  توجه  با 
می رسد کاربرد ارقام مقاوم یا متحمل به هنگام کاشت باغات جدید گردو، می تواند یکی از راهکارهای مهم و مفید 
برای مدیریت بیماری در آینده باشد. استفاده از سایر روش های مدیریتی و بهداشتی از قبیل جمع آوری و انهدام 
بقایای آلوده گیاهی، هرس مناسب، و کاشت درختان در دامنه های جنوبی و شرقی )در مناطقی که به دلیل شرایط 

اقلیمی در معرض خطر باالئی قرار دارند( نیز اکیداً توصیه شده است. 

عکس /عکس های شاخص از یافته:

بروز اولين عالئم آلودگی در سطح زيرين و روئي برگ ها )1( و )2(، گسترش لكه ها در ارقام حساس )3( و ظهور 
آسروول ها )اندام های توليد مثلی قارچ( )4(

به ترتيب از راست به چپ: آلودگی ارقام/ژنوتيپ های Z63 )جمال( )نيمه مقاوم(؛ فرانكت )مقاوم(؛ K72 )حساس( و 
رونددمونتيگينات )مقاوم(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: آنالیز گل، ابزاري براي تفضیل و تشریح وضعیت تغذیه هلوي ردهاون با پایه رویشي GF677 و پایه میسوري

یافته منتج از پروژه شماره:81024-12-107               مدت اجراي پروژه: 6 سال
مجری مسئول: میترا میرعبدالباقی                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 

mitra_mirabdulbaghi@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیش از 60 درصد از خاکهاي ایران به درجات مختلف آهکي هستند و عارضه کلروز آهن ناشي از آهکي بودن خاک 
یکي از معضالت مهم در درختان میوه، به ویژه هلو، در ایران محسوب مي شود. در حال حاضر یکي از راههاي موثر 
در درمان این معضل استفاده ازروش آنالیز گل )تعیین غلظت عناصر غذایي و وزن تر و خشك گل در زمان گلدهي 
کامل( مي باشد. با استفاده از این روش می توان میزان احتمالی بروز کلروز آهن در برگ درختان را قبل از شروع 
فصل بهار و تشکیل برگ در درختان میوه تخمین زد و نسبت به وقوع و گسترش آن با روش های کوددهی مناسب 
جلوگیری و یا میزان خسارت را به حداقل کاهش داد. بدین طریق عالوه بر افزایش کیفیت و کمیت محصول می توان 

به رونق بازار باغداری و افزایش درآمد های حاصل از منابع غیر نفتی نیزکمك موثری کرد 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور تخمین میزان میزان توانایی آنالیز گل در پیشگویی وضعیت تغذیه درختان هلو در یك پروژه 6 ساله 
در باغ تحقیقاتی کمال آباد کرج از رقم هلوی ردهاون با پایه های GF677 و میسوری در حالی استفاده گردید که 
سطوح مختلف ازت تیمار های تغذیه ای و خاک منطقه کاشت یك خاک آهکی با میانگین 13 درصد آهك بود. نتایج 
صفات اندازه گیری شده )شامل تجزیه خاک، گل، برگ، صفات رویشی و صفات کیفی میوه( در درختان مورد آزمایش 
نشان دادکه پارامتر های گل )وزن تر و خشك و غلظت عناصر غذایی در گل( در زمان گلدهی کامل می توانند به 
عنوان ابزاری برای پیشگویی وضعیت تغذیه درخت برای بهار و تابستان همان سال زراعی جاری مورد استفاده قرار 
گیرند. حتی امکان بهره گیری از این پارامتر ها برای مصرف بهینه کودهای شیمیایی منجمله کود ازته برای درختان 
امکان پذیر است. اما بایست بخاطر داشت که کارایی هر پارامتر برای ترکیبات مختلف پیوندی ارقام هلو متفاوت است 

و بنابراین استفاده از این روش نیازمند مطالعات جامع برای ارقام در پیوند با پایه های مختلف درختان هلو است.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
هر چند که یکی از دقیق ترین طرق پی بردن به کمبود یك عناصر غذایی و یا به طور کلی تعیین وضعیت درخت، 
استفاده از روش تجزیه برگ است، اما حقیقتاً با بهره گیری از این روش نمی توان وضعیت تغذیه درختان میوه را 
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پیشگویی نمود. زیرا زمانی بایست از برگ درختان نمونه گیری کرد که غلظت عناصر غذایی در آن ها را به حد ثابتی 
رسیده باشد و معموالً این زمان از فصل رشد، بین اوائل تا اواسط فصل تابستان است. در این زمان امکان کنترل قطعی 
عارضه های ناشی از کمبود عناصر غذایی، بخصوص عارضه کلروز آهن ناشی از آهکی بودن خاک بسیار مشکل و در 
بیشتر موارد غیر ممکن می باشد. نتایج آزمایشات نشان دادند که زمانی که غلظت آهن در گل ) در زمان گلدهی 

کامل( درختان هلو کمتر از ppm 60باشد، بروز عارضه کلروز آهن در بهار سال جاری تقریباً قطعی است.

عکس /عکس های شاخص از یافته: 

                           تير                                               ارديبهشت                                                فروردين 

                                         شهریور                                                مرداد

نمایش تصویری روند بروز کلروز آهن ناشی از آهکی بودن خاك در درختان از زمان گلدهی کامل تا 
رسیدن محصول درختان هلو - باغ تحقیقاتی کمال آباد کرج
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان:کاهش خسارت عارضه پژمردگي و خشکیدگي خوشه خرما با تنك کردن خوشه

یافته منتج از پروژه شماره: 90014-11-11-7                        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمود ایزدی                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: بهاره دامنکشان و عاطفه داودیان
m.izadi2003@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در دهه هاي اخیر عارضه پژمردگي و خشکیدگي خوشه خرما خسارت زیاد و غیرقابل جبراني را به این محصول 
وارد کرده است. اما تاکنون علت های اصلی ایجاد عارضه شناسایی نشده است و راهکاری که بتواند از خسارت عارضه  
به طور کامل جلوگیری نماید ارائه نشده است. برخی از پژوهشگران افزایش دما و کاهش رطوبت نسبی را عامل ایجاد 
عارضه دانسته و برخی دیگر نقش تنش های زنده و به ویژه قارچ ها را منتفی نمی دانند. در هر صورت عامل ایجاد عارضه 
هرچه که باشد چه زنده و چه غیر زنده، مدیریت باغ و از جمله تنك خوشه می تواند نقش تعیین کننده ای در کاهش 
خسارت عارضه داشته باشد. در این پژوهش مناسب ترین زمان و روش تنك خوشه جهت کاهش خسارت عارضه و 
افزایش کیفیت محصول خرمای ارقام کبکاب، مرداسنگ و مضافتی مشخص گردید. بر اساس نتایج حداقل شدت 
عارضه در ارقام کبکاب، مرداسنگ و مضافتی به ترتیب با حذف 30 درصد  انتهای خوشه، حذف 10 درصد  انتهای 

خوشه و حذف30 درصد  خوشك های مرکزی در مرحله گرده افشانی مشاهده شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- همزمان با انجام عملیات گرده افشانی نسبت به تنك خوشه اقدام شود. برای این منظور در رقم کبکاب به حذف 
30 درصد انتهای خوشه، در رقم مرداسنگ 10 درصد انتهای خوشه و در رقم مضافتی 30 درصد خوشك های مرکزی 

اقدام شود. 
- عملیات تنك با دست و با استفاده از قیچی باغبانی صورت گیرد.  

 
نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

با بکارگیری نتایج این پژوهش خسارت عارضه بین 5 تا 35 درصد بسته به رقم و منطقه کاهش نشان داد. بنابراین 
تنك خوشه نه تنها کیفیت میوه را از طریق افزایش اندازه بهبود می بخشد، بلکه از طریق کاهش خسارت عارضه، 
باعث کاهش ضایعات محصول شده و عالوه بر افزایش ارزش افزوده محصول، عملکرد را از طریق کاهش ضایعات 

افزایش می دهد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تنک كردن خوشه خرما جهت كنترل پژمردگی و خشكيدگی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان: هرس برگ برای کاهش شدت آلودگي لکه برگي هاي خرما و بهبود عملکرد خرما، رقم استعمران

یافته منتج از پروژه شماره: 83008-0000-03-190000-018-2      مدت اجراي پروژه:2 سال
مجري مسئول: اسماعیل راه خدایی                                               رتبه علمي: مربی پژوهش

Rahkhodaei@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجری مسئول
 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
برگچه های درختان خرما، مخصوصاً برگ هاي مسن در نخلستان ها، اکثراً مبتال به نوعي عارضه به صورت لکه هاي 
مستطیلي یا بیضي شکل به اندازه هاي مختلف و به رنگ خاکستري تا قهوه اي تیره با حاشیه اي نارنجي رنگ هستند. 
آنهایی که عامل  این لکه برگی ها و بخصوص  ایجاد می شوند.  یا غیر زنده زیادی  اثر عوامل زنده و  این لکه ها در 
بیماریزایی دارند نقش مهمی در کاهش عملکرد کمي و کیفي محصول خرما دارند. وجود لکه ها در اثر اشغال سطح 
برگ، باعث کاهش سطح فتوسنتزی گیاه شده و ثانیاً موجب تخریب متابولیت های ضروری فتوسنتزی می گردند، 
از طرف دیگر عوامل بیماری زا ترکیبات گیاهی را جهت تغذیه خود استفاده نموده و در بسیاری از موارد فیزیولوژی 

رشد و نمو گیاه را مختل می کنند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
انجام هرس برگ های مسن و آلوده به ویژه یکبار هرس در پائیز و یکبار پس از مرحله گرده افشانی، در رقم باعث 

حذف مکان های مناسب برای فعالیت آفات و بیماریها می گردد. 
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
هرس برگ های مسن و آلوده نه تنها باعث کاهش بیماری می گردد، بلکه موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی 

خرمای رقم استعمران می شود. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

      
                                                    عالئم لكه برگی
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

پژوهشکده پسته
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: افزایش مقاومت به بیماري گموز در هیبرید بین گونه اي پسته با گونه هاي آتالنتیکا و بنه

یافته منتج از پروژه شماره: 1-79007-22-115                    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: علي تاج آبادي پور                                        رتبه علمی: مربي پژوهش

tajabadi@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

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

محسوسي دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
هیبرید قزویني / بنه و قزویني / آتالنتیکا بیشترین مقاومت را نسبت به سایر تالقي ها به بیماري گموز داشتند. 
با جمع آوري دانه هاي گرده از درختان نر بنه و یا آتالنتیکا و استفاده از آنها جهت  گرده افشاني کنترل شده گلهاي 
رقم قزویني، مي توان بذور هیبرید مقاوم به این بیماري را تولید  نمود و از آن در مناطق آلوده جهت کشت هاي 

جدید و واکاري درختان از بین رفته به عنوان پایه استفاده نمود.

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

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

مقاومت هيبريد قزويني/ آتالنتيكا به بيماري گموز
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موسسه تحقیقات خاک و آب 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مدیریت مصرف کود نیتروژن برای ذرت دانه اي در استان خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 73051-15-110                          مدت اجرای پروژه: 3 سال         
مجري مسئول: ابراهیم جواهری                                              رتبه علمی: مربی پژوهش 

djavaheri110@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نیتروژن مهمترین عنصر غذایي براي گیاهان مي باشد که عرضه آن قابل مدیریت است. به دلیل کمی مواد آلی، 
بخش عمده نیتروژن برای گیاهان کشت شده از طریق کود شیمیایي تامین می گردد. از آنجا که نیتروژن مصرف 
شده به سرعت تحت تاثیر عوامل میکربی فعال در خاک قرار می گیرد، بخش قابل توجهی از آن به اشکال مختلف از 
جمله شستشو، تصعید و ... از دسترس گیاه خارج می گردد، لذا مدیریت مصرف نیتروژن منطبق با منحنی رشد گیاه 
)در زمان بیشترین نیاز گیاه( می تواند ابزاری کارآمد در جهت افزایش کارایی نیتروژن باشد. ذرت از جمله محصوالت 
راهبردی و مهم مي باشد که به دلیل گستردگي مصرف آن در بخش هاي مختلف تولیدي از جایگاه ویژه اي برخوردار 
است. در حال حاضر خوزستان با سطح زیر کشت بیش از 90 هزار هکتار، مقام نخست تولید ذرت در کشور را به خود 
اختصاص داده است. ذرت یکی از گیاهان پرمصرف کودهای شیمیایی از جمله نیتروژن می باشد. مدیریت صحیح 
مصرف نیتروژن می تواند افزایش کارآیی مطلوب به همراه داشته و با کاهش هدرروی موجب کاهش هزینه های 
تولید، افزایش کارآیی سایر کودها مصرفی و آبیاری، کاهش آلودگی محیط زیست، ارتقای اقتصاد تولید کننده شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مناسب ترین مقدار نیتروژن براي ذرت در خوزستان 180 کیلوگرم نیتروژن خالص )حدود 400 کیلوگرم اوره(، 
در هکتار می باشد که طی سه تقسیط مساوی در مراحل مختلف رشد ذرت همگام با روند رشد در زمان بیشترین 
نیاز ذرت توصیه می گردد. بخش نخست آن به روش محلول همراه آب آبیاری سوم )Fetigation(، تقسیط دوم در 
پایان مرحله 6 برگه )آغاز رشد سریع( و بخش سوم کود نیتروژن هنگان ظهور گل های نر قابل توصیه می باشد. 
میزان تقسیط می تواند ترکیبی از درصدهای مختلف باشد. مثال در یك خاک با بافت سبك تقسیط می تواند بیش 
از 3 حتی تا 5 قسط در مقادیر ترکیبی مختلف برای مثال 10، 30، 30، 20 و 10 درصد به ترتیب در مراحل آبیاری 
سوم، مرحله 6 برگی، 45 روز پس از کاشت، 60 روز پس از کاشت و 75 روز پس از کاشت باشد. همچنین در یك 
خاک با بافت متوسط تقسیط در سه بخش 20، 50 و 30 درصد به شکل محلول همراه آبیاری سوم، 6 برگی و ظهور 
گل های نر انجام شود. بدیهی است در صورت وجود بقایای گیاهی از کشت قبل بایستی توصیه و مدیریت مصرف 
نیتروژن متناسب با نسبت C/N بقایا انجام تا از بروز رقابت بین ذرت کشت شده و ریزسازواره های فعال در خاک 

جلوگیری به عمل آید. 
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مهمترین مزیت مصرف کود به شکل محلول همراه آبیاری، قابلیت اجرای آن در هر مرحله از رشد گیاه و افزایش 
کارآیی نیتروژن مصرفی به دلیل انطباق با مراحل رشد ذرت می باشد، زیرا با در مراحل پس از رشد سریع )6 برگی( 

استفاده از ماشین آالت امکان پذیر نیست. مزیت دیگر کاهش هزینه کارگر و یکنواختی در مصرف نیتروژن است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مصرف كود اوره در دو تقسيط مساوی )روش مرسوم( ، نصف پايه 
)خاک كاربرد و نصف در مرحله 6 برگه در خاكی با بافت متوسط

مصرف كود اوره در سه تقسيط مساوی بخش اول همراه آبياری سوم، بخش دوم
 در مرحله 6 برگه و بخش سوم در مرحله ظهور گل های نردر خاكی با بافت متوسط
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنـوان: کاربـرد کودهـای  پتاسـه و روي بـرای  افزایـش عملکـرد و کیفیـت کلـزا )رقـم Hyola 308( در اسـتان 

کهگیلویـه و بویراحمـد
یافته منتج از پروژه شماره: 84003-0000-06-180000-055-2           مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: محمد رضا چاکرالحسینی                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بـا توجـه بـه اهمیت کشـت و توسـعه دانه هـاي روغنـي و نیاز بـه افزایش عملکـرد در واحد سـطح به دلیـل افزایش 
جمعیـت و در نتیجـه نیـاز بیشـتر بـه غـذا، توجـه بـه جنبه هـاي حاصلخیـزي خـاک از جملـه تامیـن مقـدار بهینه 
عناصـر غذایي)کـود( در خـاک و گیـاه از اهمیت ویژه اي برخوردار مي باشـد. همچنین دسـتیابي بـه عملکرد مطلوب 
در محصـوالت زراعـي عـالوه بـر توصیـه و معرفـي رقم مناسـب جهـت هرمنطقه، نیـاز به تعییـن کودپذیـري و نیاز 
غذایـي آن دارد کـه مي توانـد تولیـد رقـم را بـاال برده و سـبب بهبود کیفیت محصـول گردد. نقش و اهمیت پتاسـیم 
در افزایـش مقاومـت گیـاه بـه خشـکي، سـرمازدگي، آفـات و بیماریهـا، طـول عمـر و خاصیـت انبـارداري بر کسـي 
پوشـیده نمـي باشـد و بـا توجـه بـه آهکي بـودن خاک هـاي منطقـه و پائین بـودن میـزان روي در این خاک هـا، لذا 

تعییـن مقـدار نیـاز غذایـي کلزا سـازگار بـا منطقه  بـه پتاسـیم و روي الزم و ضـروري بنظر مي رسـید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم  و 20 کیلوگرم سولفات روي در هکتار قبل از کاشت جهت رقم 
کلزا هیوال 308 تحت شرایط آب و هوایي نیمه خشك، نیمه مرطوب با تابستان هاي خیلي گرم و زمستان هاي معتدل 

با متوسط بارندگي 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به شرایط خاکی و نقش و اهمیت کودهای پتاسه و روی، کاربرد میزان مناسب و بهینه این دو کود ضمن 
افزایش مقاومت کلزا به سرمازدگی، آفات و بیماری ها و خشکی، سبب افزایش عملکرد به میزان 600 کیلوگرم در 

هکتار و با توجه با افزایش کم درصد روغن، افزایش عملکرد روغن حدود 6 کیلوگرم در هکتار می گردد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان:  میزان نیاز به پتاسیم در ارقام کنجد داراب 1 و داراب 2 در جنوب کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 02584129-0000-00-181200-049-3     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  حسن حقیقت نیا                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري: ابوالقاسم الحانی
  hasanhaghighatnia@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کنجد یکي از دانه هاي روغني با ارزش است که با توجه به متحمل بودن این گیاه به خشکي، کشت آن براي 
مناطق خشك کشور حائز اهمیت است. لیکن متاسفانه هنوز جایگاه واقعی خود را در ایران پیدا نکرده است. این در 
حا لي است که کشور ما اکنون نیاز شدید به تولید روغن و جلوگیري از واردات آن دارد. از دالیل دیگر اهمیت کشت 
این گیاه ایجاد یك تناوب زراعي صحیح است. کنجد با وجود ریشه هاي عمیق و استفاده از الیه هاي مختلف خاک 
می تواند جایگزین مناسبی برای ذرت باشد. چون وجود تناوب مکرر ذرت-گندم منجر به تخریب زمین هاي زراعي، 
کاهش حاصلخیزي خاک و نهایتا کاهش عملکرد گندم گردیده است،  بنابراین وجود کنجد در تناوب با گندم مي 
تواند کمك شایاني در بهبود وضعیت زراعي و حاصلخیزی خاک نماید. با توجه به نقش های منحصر بفرد پتاسیم 
عالوه بر نقش تغذیه ای بویژه در ارتباط با مقاومت به خشکی گیاه، مصرف بهینه آن به همراه سایر عناصر غذایی می 
تواند کمك شایانی به این امر نماید و از سوی دیگر زیادی مصرف سبب هدررفت سرمایه و کاهش سودآوری کشاورز 
خواهد گردید. بر این اساس یافته حاضر نتیجه تحقیقات انجام شده در سه نقطه آزمایشی در داراب طی دو سال روی 

دو رقم کنجد داراب 1 و داراب 2 می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 بر اساس یافته های حاصل از این تحقیق مصرف میزان 90 کیلوگرم سولفات پتاسیم قبل از کشت و با روش 

نواری در هکتار بیشترین سودآوری اقتصادی را هم بلحاظ عملکرد و هم درصد روغن به همراه خواهد داشت. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مصرف 90 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم بطور میانگین سبب افزایش 14 درصدی عملکرد کنجد خواهد شد. از 
طرف دیگر با توجه به اینکه اطالعات کمی در زمینه نیاز غذایی کنجد در کشور موجود است کنجد کاران نسبت به 
این امر آگاهی کافی نداشته و بعضاً میزان کود مصرفی آنها تقریباً مانند کلزا می باشد درحالی که نیاز کنجد نسبت 
به کلزا بسیار پایین تر است. لذا با بکارگیری این یافته حداقل بین 30 تا 50 درصد از مصرف کود پتاسه نسبت به 

عرف زارعین کاسته و بالطبع سود بیشتری برای کشاورز کنجدکار عاید خواهد گردید.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: استفاده از  روي، آهن و بور در باغات انار استان یزد

یافته منتج از پروژه شماره:. 047-80-15-124                       مدت اجراي پروژه: 3 سال و 8 ماه
مجری مسئول: بابك خیام باشی                                            رتبه علمي: مربی پژوهش

bkhayam@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خاکهاي منطقه خشك و نیمه خشك خصوصا خاکهاي آهکي عمدتا از نظر مقدار قابل جذب عناصر روي، آهن و 
بور فقیر میباشند. نتایج تجزیه هاي خاک و آب در باغات انار استان یزد و نیز گزارشات برخی از طرحهای نیز موید 
این موضوع در استان یزد است. با توجه به اهمیتي که این عناصر در گیاه دارند، رساندن این عناصر به گیاه جهت 
به عناصر در مقاطعي خاص که منطبق  نیاز غذایي گیاه  تامین  از سوي دیگر  الزامي است.  افزایش عملکرد کامال 
عمده ترین  از  انار  باغ  هکتار  بودن6800  دارا  با  یزد  استان  است.  دشوار  عملي  مي باشد  گیاه  نیاز حداکثر  زمان  بر 
تولیدکنندگان انار در کشور است.با توجه به سطح زیر کشت این محصول، تغذیه مطلوب و بهینه جهت ارتقاي کیفي 
و کمي، از اهمیت خاصي برخوردار است. در تحقیقات صورت گرفته به محصول انار بسیار کم پرداخته شده است و 
اطالعات دقیقي در خصوص تاثیر عناصر غذایي و نحوه تامین آنها در این درخت در دست نیست. با توجه به نقش 
عناصر آهن و روي و بور، بر عملکرد کمي و کیفي محصول، هدف از این تحقیق یافتن بهترین سطوح محلول پاشي 

روي، آهن و بور جهت دستیابي به بیشترین و بهترین عملکرد انار بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج این تحقیق در باغات انار، باغدار باید در دو مرحله اقدام به محلولپاشی عناصر آهن و روی نماید. 
اولین مرحله پس از ظهور برگها و قبل از ظهور گلها و دومین مرحله زمانی که میوه ها تشکیل شده و تقریبا قطر آن 

به اندازه نصف قطر نهایی است )قطر میوه تقریبا بزرگتر از گردو شده است(.
- محلول مورد استفاده مخلوط عناصر آهن )4 در هزار( و روی )2 در هزار( میباشد.

- بر اساس نتایج طرح محلولپاشی بور تاثیر چشمگیری در نتایج نداشت.
- با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق،  با انجام محلولپاشی بطور متوسط عملکرد در حدود 10 درصد افزایش 

می یابد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صورت استفاده از نتایج این طرح می توان بشرح زیر پارامترهای کیفی و نیز عملکرد درخت انار را افزایش داد:

آب میوه: محلولپاشي ترکیب روي سبب افزایش TA و کاهش pH گردید. با افزایش سطوح روي مقدار اسیداسکوربیك 
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روندي افزایشي داشت. 
برگ:  محلولپاشي روي و آهن سبب افزایش معني دار غلظت این عناصر در برگ گردید اما محلولپاشي ترکیب بور 

تاثیر معني داري بر غلظت این عنصر در برگ نداشت. 
عملکرد: محلولپاشي روي و آهن باعث افزایش معنی دار عملکرد درختان گردید و بیشترین تاثیر را تیمار 2 در هزار 

روي و 5 در هزار آهن داشته است.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مدیریت کودی و آبیاری مناسب برای کنجد در شهرستان بهبهان

یافته منتج از پروژه شماره: 84051-0000-01-180000-043-2          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمدرضا رفیع                                                              رتبه علمي: استادیار پژوهش

Rafie1670@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عوامل زیادی منجر به افزایش عملکرد کنجد می شوند که در این بین آبیاری به موقع و به میزان مناسب به جهت 
حساسیت های مختلفی که کنجد نسبت به کمبود آب یا رطوبت باال دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. کنجد 
بویژه هنگامی که کوچك است در برابر پوسیدگی ریشه و بیماری های قارچی ناشی از ماندابی شدن یا رطوبت اضافی 
حساس است. از مهمترین عوامل محدود کننده کشت کنجد در استان خوزستان، بیماری های قارچی و به ویژه عوامل 
ایجاد کننده بوته میری و فیلودی هستند. بنابراین با توجه به نقش مهم آبیاری در افزایش محصول کنجد و از سویی 
دیگر مشکل بیماری های بوته میری و فیلودی کنجد که در اکثر مزارع استان با شدت باال مسئله ساز می باشد، پیدا 
کردن دور آبیاری مناسبی برای افزایش عملکرد و کاهش بیماری های بوته میری و فیلودی کنجد در منطقه ضروری 

می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در  سانتی متر  بوته 10  فاصله  با  ردیفی  بصورت  کاشت  می شود  توصیه  استان خوزستان  در  کنجد  تولید  برای 
پشته های 50 سانتی متری انجام شود. بذر کنجد در اواخر تیرماه بر روی پشته ها کشت شوند. کود نیتروژن از منبع 
اوره به مقدار 100 کیلوگرم، 1/2 قبل از کاشت و 1/2 در 30 روز بعد از کاشت مصرف شود. کود فسفر از منبع سوپر 
فسفات تریپل و کود پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم براساس نتایج آزمون خاک و توصیه موسسه تحقیقات خاک 
و آب در زمان قبل از کاشت مصرف شود. تعداد دفعات آبیاری در مرداد ماه 3 نوبت )با 840 متر مکعب در هکتار(، 
شهریور ماه بسته به میزان تبخیر 3 تا 4 نوبت )با 650 متر مکعب در هکتار(، مهر ماه 3 نوبت )با 670 متر مکعب در 

هکتار( و آبان ماه حداقل 1 نوبت آبیاری )با 600 متر مکعب در هکتار( انجام شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد، کاهش 10 درصد مصرف آب و کاهش 17 درصد خسارت بوته میری کنجد
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 عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

توليد كنجد در مزرعه با دور آبياری مناسب
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: نیاز الین امیدبخش کاهو به کودهای نیتروژنه و فسفره در ورامین

یافته منتج از پروژه شماره: 87/1040                                       مدت اجراي پروژه: 1/5 سال
مجری مسئول: مهدي صادقي پور مروي                                      رتبه علمي: محقق

msadeghipour@ut.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
توصیه هاي کودي نوین مي بایست عملکرد و کیفیت محصول را به حد مطلوب رسانده و احتمال اثرات زیست 
محیطي ناشي از کوددهي بیش از اندازه را نیز به حداقل برساند. به دلیل نسبت وزني زیاد بافت برگ در سبزیجات 
برگي )به ویژه کاهو(، عملکرد آنها به شدت تحت تاثیر کود نیتروژن است. از طرفي مصرف بیش از حد مجاز کودهاي 

نیتروژن منجر به تجمع نیترات در گیاه شده که مصرف چنین گیاهي براي سالمتي انسان مضر مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
توصیه کودي براي حصول حداکثر عملکرد و رعایت حد مجاز نیترات در گیاه کاهو 500 کیلوگرم اوره در هکتار و 
100 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در هکتار مي باشد.  کود فسفر به صورت پایه استفاده شد. کود نیتروژن به صورت 
تقسیط )یك سوم در مرحله کاشت و مابقي در مراحل پنج برگي، شروع پوم بستن و تکامل پوم بستن( مصرف شد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مدیریت مصرف کود شیمیایي در کشت سبزي و صیفي ضمن دستیابي به حداکثر عملکرد منجر به تولید محصوالت 
سبزي و صیفي سالم مي گردد. مصرف متعادل کود اوره و سوپر فسفات تریپل نسبت به سطح مصرف کود کمتر 

)200 کیلوگرم اوره و 50 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل( عملکرد کاهو را حدود 10 درصد افرایش می دهد.      
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: نیاز نیتروژنه و فسفره جمعیت پیشرفته اسفناج برگ پهن در ورامین 

یافته منتج از پروژه شماره: 88/101                                مدت اجراي پروژه: 1/5 سال
مجری مسئول: مهدي صادقي پور مروي                               رتبه علمي: محقق

msadeghipour@ut.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
توصیه هاي کودي نوین مي بایست عملکرد و کیفیت محصول را به حد مطلوب رسانده و احتمال اثرات زیست 
محیطي ناشي از کوددهي بیش از اندازه را نیز به حداقل برساند. به دلیل نسبت وزني زیاد بافت برگ در سبزیجات 
برگي، عملکرد آنها به شدت تحت تاثیر کود نیتروژن است. از طرفي مصرف بیش از حد مجاز کودهاي نیتروژن منجر 

به تجمع نیترات در گیاه شده که مصرف چنین گیاهاني براي سالمتي انسان مضر مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اسفناج 500  گیاه  در  نیترات  رعایت حد مجاز  و  براي حصول حداکثر عملکرد  توصیه کودي  نتایج،  اساس  بر 
کیلوگرم اوره در هکتار و 100 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در هکتار بدست آمد. در نظر گرفتن این توصیه با مصرف 
متعادل کود شیمیایي در کشت اسفناج منجر خواهد گردید که مي تواند به کاهش مصرف کود شیمیایي منجر گردد. 
کود فسفر به صورت پایه استفاده شود. کود نیتروژن به صورت تقسیط )یك سوم در مرحله کاشت و مابقي همزمان 

با آبیاری سوم در مرحله شش برگي( مصرف شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مدیریت مصرف کود شیمیایي در کشت سبزي و صیفي ضمن دستیابي به حداکثر عملکرد منجر به تولید محصوالت 
سبزي و صیفي سالم مي گردد. مصرف متعادل کود اوره و سوپر فسفات تریپل نسبت به سطح مصرف کود کمتر )200 

کیلوگرم اوره و 50 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل( عملکرد اسفناج را حدود 10 درصد افزایش می دهد.      
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مدیریت کود نیتروژنه و آلي در کشت اسفناج

یافته منتج از پروژه شماره: 39646         مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: مهدي صادقي پور مروي                        رتبه علمي: محقق

msadeghipour@ut.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بهبود خصوصیات  براي  و  دارد  خاک  فیزیکي  بر خصوصیات  نامطلوب  تاثیر  شیمیایي،  کودهاي  مداوم  مصرف 
فیزیکي و شیمیایي خاک، مصرف کودهاي آلي الزامي است. با مصرف متعادل کود آلي، مقدار آالینده هاي شیمیایي 
در اسفناج )نیترات( و خاک کاهش مي یابد. مصرف زیاد کود نیتروژن، به تجمع نیترات در گیاه منجر شده، و به عنوان 

عامل تهدید کننده سالمت انسان محسوب مي شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور حصول عملکرد بهینه و با در نظر گرفتن حدمجاز نیترات در گیاه، توصیه کودي براي گیاه اسفناج در 
مناطق مشابه اجراي طرح شامل 30 تن کود حیواني گاوی در هکتار همراه با 300 کیلوگرم اوره در هکتار خواهد  بود. 
کود نیتروژن به صورت تقسیط )یك سوم در مرحله کاشت و مابقي همزمان با آبیاري سوم در مرحله شش برگي( 

مصرف شد. کود دامي از منبع کود گاوي پوسیده باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مدیریت مصرف کود شیمیایي و آلي در کشت سبزي و صیفي ضمن دستیابي به حداکثر عملکرد منجر به کاهش 
مصرف کود شیمیایي و همچنین تولید محصوالت سبزي و صیفي سالم مي گردد. مصرف بیشتر از این سطح موجب 
سطح نیترات در گیاه به بیش از حد مجاز می شود و مصرف کمتر از این سطح کود نیتروژن، 10 درصد کاهش 

عملکرد را موجب می شود.   
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان:  مدیریت مناسب کود نیتروژنه در شرایط آب شور در گیاه پنبه رقم ورامین

یافته منتج از پروژه شماره: 83074 -0000-000-181600-039-3  مدت اجراي پروژه: 3 سال و 6 ماه
مجری مسئول: محمد رضا نائینی                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجری: عباداله بانیانی         
naeini2000@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نیتروژن نخستین عنصر غذائی است که کمبود آن در مناطق خشك و نیمه خشك  جهان مطرح است چرا که 
در این مناطق میزان مواد آلی خاک که منبع عمده نیتروژن هستند پائین می باشد. مدیریت صحیح مصرف کودهاي 
نیتروژنه از راهکارهاي مهم در جهت نیل به افزایش عملکرد وش در پنبه مي باشد. در بین عناصر غذائی، نیتروژن 
یکی از مهمترین عناصر محدود کننده رشد گیاه است. هنگامیکه گیاهان تحت تنش شوری قرار می گیرند جذب 
نیتروژن بیش از سایر عناصر غذائی کاهش می یابد. شوری زیاد مانع از رشد و فعالیت میکروبی خاکها می گردد 
و بدین ترتیب بطور غیر مستقیم بر تبدیل و قابلیت استفاده نیتروژن اثر سوء می گذارد. بنابراین میزان نیتروژن 
قابل جذب گیاه را کاهش می دهد. استفاده از منابع و مقادیر مختلف کودهاي نیتروژنه در سطوح مختلف شوري 
آب آبیاري جهت افزایش عملکرد وش و مقاومت به شوري از ضروریات مي باشد. چرا که مصرف بي رویه کودهاي 
نیتروژنه منجر به مشکالت زیست محیطي بویژه آلودگي آب هاي زیرزمیني مي گردد. همچنین با توجه به آبیاري 
هاي سنگین در مزارع پنبه استفاده از کودهاي کندرو مانند اوره با پوشش گیاهی مورد توجه می باشد،ضمناً با توجه 
به ضرایب شوري مختلف انواع کودهاي نیتروژنه، استفاده از مقادیر مختلف این کودها در سطوح مختلف شوري آب 

باید مورد بررسي گیرد که از اهمیت شایان ذکري برخوردار مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مزارع پنبه در شرایط  غیر شور و شور و بر اساس آزمون خاک وتوصیه کودی موسسه تحقیقات خاک و آب 
به ترتیب 200 و 150 کیلو گرم نیتروژن خالص به شکل اوره در سه قسط مصرف شود. بطوریکه یك سوم آن قبل 
از کاشت و یك سوم در مرحله بعد از تنك بوته ها و یك سوم باقیمانده در شروع گلدهی مصرف شود. اوره با داشتن 
درصد نیتروژن باالتر و در نتیجه هزینه مصرف پائین تر نسبت به سایر منابع کود نیتروژنه نیترات آمونیوم، اوره با 

پوشش گوگردی و سولفات آمونیوم ارجحیت دارد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از نظر تاثیر بر کلیه صفات )عملکرد وش، تعداد غوزه و ارتفاع بوته( پنبه تفاوتی بین منابع مختلف کود نیتروژنه 
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)اوره، نیترات آمونیوم، سولفات آمونیوم و اوره با پوشش گوگردي(  وجود ندارد. لذا توصیه می گردد از کود اوره به 
دلیل درصد نیتروژن باالتر و در نتیجه هزینه مصرف پائین تر در مزارع پنبه در شرایط غیر شور و شور استفاده نمود. 
همچنین در هر دو شرایط غیر شور و شور مصرف کود نیتروژنه به میزان 30 درصد کمتر و بیشتر از توصیه کودی 
توصیه نمی گردد و مصرف کود نیتروژنه بر اساس توصیه کودی موسسه تحقیقات خاک و آب توصیه می شود که 
در شرایط  غیر شور و شور به ترتیب باعث افزایش عملکرد وش پنبه به ترتیب به میزان 40 و 60 درصد می گردد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان:  بهبود عملکرد پنبه با مصرف سولفات آهن و سولفات روي

یافته منتج از پروژه شماره: 820114-24-15-109               مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6ماه
مجری مسئول: سید مجتبی نوری حسینی                             رتبه علمي: مربی پژوهش 

 مجری: حسین جمیلي
nourihosseini@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خاکهاي زراعي کشور به دالیل متعدد از جمله آهکي بودن، بي کربناته بودن آب آبیاري و تنش خشکي در مزارع 
کشور و پایین بودن ماده آلي، دچار کمبود شدید عناصر کم مصرف خصوصاً روي و آهن مي باشند. در استان خراسان 
حدود 75 درصد از خاکهاي زراعي این استان دچار کمبود روي بوده و کمبود آهن و خسارات ناشي از آن نیز در پنبه 
در این استان گزارش شده است. از سویي دیگر پنبه از جمله محصوالت مهم و با ارزشي است که به دلیل وابستگي 

صنایع مختلف ریسندگي، بافندگي و روغن کشي از جایگاه ویژه اي در کشور برخوردار است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بیشترین میزان وش تولیدي عالوه بر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم توصیه شده، از تیمار مصرف خاکي 40 
کیلوگرم سولفات روي در هکتار به همراه محلول پاشي سولفات آهن با غلظت 0/5 درصد بدست آمد، که در مناطق 

مشابه محل اجرا، قابل توصیه مي باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از نتایج این یافته تحقیقاتي نشان داد که  عملکرد وش تولیدي به میزان  4100 کیلوگرم در هکتار 

افزایش یافت که نسبت به تیمار شاهد 26 درصد مي باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: بهبود کیفیت میوه پرتقال واشنگتن ناول با استفاده از تنش خشکي و محلول پاشي اوره 

یافته منتج از پروژه شماره: 84039-0000-01-180000-049-2    مدت اجراي پروژه: 3 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:
پائین بودن متوسط عملکرد ارقام پرتقال هاي تجاري در منطقه )30-20 تن در هکتار( در مقایسه با متوسط 
از گسترش  ارقام  این  تا سطح زیر کشت  باعث گردیده  ارقام محلي  نیز  عملکرد جهاني )50-40 تن در هکتار( و 
مناسبي بر خوردار نباشد. تنش خشکي و تغذیه ازته هر یك در زمانهاي مشخص از جمله زمان گل انگیزي، تمایز 
فیزیولوژیکي و مورفولوژیکي گل و زمان میوه بندي نقش بسزایي در افزایش عملکرد و کیفیت محصول مرکبات دارند. 
براساس آزمایشات انجام گرفته مشاهده شده است که ارتباط مثبت و معني داري بین افزایش میزان ازت آمونیومي 
برگ تحت تاثیر تیمار تنش خشکي، بواسطه فعالیت سیکل تنفس نوري ازت، و افزایش گل انگیزي و عملکرد در 
مرکبات وجود دارد. در این میان رقم تجاري پرتقال واشنگتن ناول نیز استثنا نبوده و علي رغم دارا بودن ظرفیت 
بالقوه باالي تولید، داراي درصد میوه بندي پائین مي باشد. الزم به ذکر است که متوسط درصد میوه بندي این رقم 
ازگلهاي تولیدي درشرایط مطلوب درحدود 0/2 درصد است که نسبت به سایر ارقام تجاري بسیار پائین تر مي باشد. 
با توجه به استعداد منطقه، بکارگیري روشهاي کاربردي جهت افزایش عملکرد و کیفیت از اهمیت زیادي برخوردار 
است. هدف از این تحقیق بررسي اثرات جداگانه و همزمان تیمارهاي تنش رطوبتي و محلول پاشي کود اوره در 
زمانهاي حساس از نظر نمو فیزیولوژیکي و مورفولوژیکي گل بر افزایش گل انگیزي، گلدهي و میوه بندي رقم پرتقال 

واشنگتن ناول در منطقه و دستیابي به عملکرد و کیفیت باالتر بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اعمال تیمارهای تنش خشکي )کاهش یك دور آبیاری( در اواسط تیرماه )تکنیكForzatura( و تنش-خشکي در 
اواخر شهریورماه و محلول پاشي کود اوره به میزان دو درصد در سه زمان اواسط تیرماه، اواخر شهریورماه و دو هفته 

قبل از گلدهي )اواخر اسفندماه( بر روي درختان مرکبات انجام شد. 
باالتر میزان قند در میوه مي  باشد، همچنین میزان  تأثیر مثبت تنش خشکي برتجمع  آزمایشات نشان دهنده 
بهترین  و  یافته  بهبود  گلها  بازشدن  از  قبل  اوره  محلول پاشي  با  برگي  گلهاي  از  ناول  پرتقال  کیفیت  و  میوه بندي 
کیفیت میوه مربوط به میوه هاي تشکیل شده از این نوع گل ها بود که افزایش کیفیت میوه به دلیل افزایش قدرت 
مقصد )Sink( بوده است. نتایج نشان داد که افزایش درصد نیتروژن نمونه هاي برگي از شاخه هاي فصل جاري تأثیر 
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مشخص و معني دار بر درصد میوه بندي جوانه هاي گل برگي داشت. با توجه به نتایج آزمایش مي توان نتیجه گیري 
نمود که افزایش متوسط عملکرد میوه به ازاء هر درخت  پرتقال رقم واشنگتن ناول مربوط به افزایش تعداد جوانه 
هاي گل برگي بر روي شاخه هاي فصل جاري بوده و کاهش وزن میوه تأثیري بر کاهش عملکرد کلي درخت نداشته 
است. تیمار تنش خشکي در اواخر شهریورماه باعث افزایش معني دار درصد کل مواد جامد قابل حل در آب میوه 
گردید، همچنین این تیمار موجب کاهش معني دار نسبت کل مواد جامد قابل حل به کل اسید شد. محلول پاشي 
کود اوره بویژه قبل از گل آغازي و گلدهي در اواخر اسفند موجب افزایش تعداد و تثبیت و جلوگیري از ریزش جوانه 
هاي گل غیر برگي بر روي درخت مي شوند. در این آزمایش مشاهده شد که میوه هاي تشکیل شده از جوانه هاي 
گل برگي نسبت به جوانه هاي گل غیر برگي از کیفیت باالتري از نظر بریکس برخوردار بوده و عوامل مؤثر در افزایش 

درصد میوه بندي از این جوانه ها  نقش مثبت بر بهبود کیفیت آب میوه داشتند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اعمال تیمارهای فوق موجب افزایش و بهبود عملکرد و کیفیت میوه به مقدار قابل توجه شده و این امر می تواند 

بر اقتصاد منطقه نقش برجسته ای داشته باشد.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: بکارگیری تناوب زراعی جهت کاهش مصرف نهاده ها و تولید پایدار گندم در شهرستان داراب

یافته منتج از پروژه شماره: 79001- 0000-00-151219-113-3          مدت اجراي پروژه: 6 سال
مجری مسئول:  حسن حقیقت نیا                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: منوچهر دستفال و عبدالرسول شیروانیان
  hasanhaghighatnia@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
توالي کاشت گیاهان مختلف براي یك یا چند سال براساس نظم و ترتیب خاص در یك زمین ثابت را تناوب 
زراعي مي گویند. عدم رعایت اصول صحیح تناوب زراعی عالوه بر افزایش مصرف نهاده های سم و کود سبب کاهش 
ماده آلی خاک، تخریب و فرسایش بیشتر خاک، افزایش آلودگی های زیست محیطی و در نهایت عدم پایداری تولید 
خواهد شد. برای مثال تناوب مکرر گندم –ذرت عالوه بر تخلیه خاک و فقر حاصلخیزی بدلیل ردیفی بودن ذرت 
سبب فرسایش بیشتر خاک و کاهش ماده آلی خاک خواهد شد. لذا برای رسیدن به تولید پایدار استفاده از تناوب 

های زراعی مناسب با توجه به شرایط هر منطقه از ضروریات کشاورزی امروز است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج شش ساله آزمایش می توان چنین بیان داشت که اگر هدف، افزایش عملکرد گندم و پایداری 
آن باشد، استفاده از بقوالتی مانند شبدر، ماش و باقال و نیز دانه روغنی کلزا در تناوب با گندم مناسب بوده و چنانچه 
هدف تنها دستیابی به بازده اقتصادی باال در کوتاه مدت باشد استفاده از گیاهان زراعی ذرت و پنبه در تناوب با گندم 

توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با عملی نمودن نتایج این یافته عالوه بر افزایش عملکرد گندم به میزان 35 درصد و 25 درصد بترتیب در تناوب 
گندم-آیش- کلزا- آیش-گندم و شبدر-پنبه- ماش-گندم نسبت به تناوب مکرر گندم-ذرت، در مصرف کودهای 
شیمیایی ازته، فسفره و پتاسه نیز صرفه جویی خواهد شد. بطوری که بیشترین صرفه جویی در مصرف کودهای ازته، 
فسفره و پتاسه بترتیب به میزان 22 درصد، 27/5 درصد و 24/4 درصد در تناوب شبدر-پنبه- ماش-گندم نسبت به 
تناوب مکرر گندم-ذرت خواهد شد. همچنین در مقایسه این دو نوع تناوب اخیر، وزن مخصوص ظاهری خاک نیز 
به میزان 16/8درصد کاهش خواهد یافت. بعالوه، سایر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک نیز بواسطه 

افزایش کربن آلی خاک در دراز مدت بهبود یافته که این امر سبب پایداری حاصلخیزی خاک و توید خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مدیریت کاه و کلش و بقایاي کشت قبلي در زراعت گندم

یافته منتج از پروژه شماره: 83003-8304-04-180000-100-4    مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: زهرا خوگر                                                       رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: جانب اله نیازی ، علی  داد کرمی
ad.karami@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در مناطق خشك و نیمه خشك، خاک ها از نظر ماده آلی فقیر هستند. ماده آلی برای بهبود شرایط فیزیکی خاک 
و حفظ و افزایش حاصلخیزی خاک ضروری است. برای حفاظت از خاک، افزایش تولید و کشاورزی پایدار باید بقایای 
گیاهی بصورت مدیریت شده به خاک اضافه شود. افزودن بقایای گیاهی توام با خاک ورزی حفاظتی به صورت یك 

اصل در کشاورزی پایدار مطرح است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پیشنهاد می شود 502 تا 100 درصد بقایای گیاهی در سطح خاک حفظ شود. ایرادی که در این کار برای روش 
بی خاک ورزی دیده شد این بود که بذر به درستی در بستر و در تماس با خاک قرار نمی گرفت و این عمل باعث 
بدسبزی و کاهش عملکرد می شد. بنابراین نیاز است ادوات کارنده مناسب خاک های مناطق خشك و نیمه خشك 

بومی سازی و از ادوات کارنده مناسب استفاده شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
حفظ 50 درصد بقایا، عملکرد گندم را 500 کیلوگرم در هکتار و حفظ 100 درصد بقایا، عملکرد گندم را 842 
کیلوگرم در هکتار نسبت به خارج کردن بقایا افزایش داده است. حذف بقایا شرایط فیزیکی خاک را بدتر کرده و 
روش بی خاک ورزی هم در این شرایط نتوانسته موثر باشد که کمترین عملکرد عاید شده است. در شرایطی که 100 
درصد بقایا حفظ شده وضعیت کیفیت خاک بهبود یافته و ماده آلی ضمن حفظ رطوبت خاک و بهبود شرایط فیزیکی، 
باروری خاک بهبود یافته و با انجام گاوآهن برگردان دار که کاشت بذر مناسب تر بوده بیشترین عملکرد گندم حاصل 

شد.  



۸۸

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كشت گندم در مزرعه ای با بقايای گياهی



یافته های قابل ترویج سال 1387 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

۸9

نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنـوان: اسـتفاده از پلیمـر سـوپر جاذب رطوبـت در خاک بـرای کاهش مصرف آب آبیـاري و بهبـود عملکرد گوجه 

فرنگي در خراسـان رضوی
یافته منتج از پروژه شماره:  2-042-180000-01-0000-83044       مدت اجراي پروژه: 3 سال 

مجری مسئول: محمد حسین رحیمیان                                            رتبه علمي: مربی پژوهش
 Mhrahimian45@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
قسمت اعظم کشور ما در شرایطي از نظر آب و هوا واقع شده که همواره با میزان نزوالت آسماني کمي روبرو بوده 
و از طرفي میزان و توزیع آن نیز در سالهاي مختلف هرگز ثابت نیست و بارها و بارها کشاورزان با خشکسالي ها مواجه 
شده اند. روش هاي زیادي براي مقابله با خشکسالي از سوي مجامع مختلف علمي دنیا ارائه شده است. یکي از این 
راهها استفاده از پلیمرهای سوپر جاذب رطوبت می باشد. پلیمر هاي سوپر جاذب )SAP( ژلهاي پلیمري آبدوست 
یا هیدروژلهایي هستند که مي توانند مقادیر زیادي آب سالین )آب نمك 9 درصد( یا محلول هاي فیزیولوژیکي را 
جذب کنند. از لحاظ عملي یك سوپر جاذب بصورت ماده خشکي توصیف مي شود که چندین برابر وزن خود محلول 

آبي جذب کند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اگر  و  بوده  مفید  بسیار  آن  مدبرانه  ولی مصرف  باشند  می  گران  پلیمر های سوپر جاذب  یا  هیدروژل  هر چند 
کشاورز بتواند در زمان نشاء کاری، ریشه نشاء ها را به هیدروژل آغشته کند و در محل کاشت نشاء مقداری جزئی 
 هیدروژل تزریق کند باعث استقرار حدود 100درصدی نشاء ها شده و عملکرد گیاه نیز افزایش می یابد. لذا مصرف
kg/ha 10پلیمر سوپرجاذب )هیدروژل( ساخت داخل با دور آبیاري 7 روز برای کاشت گوجه فرنگی توصیه می شود. 

این مواد را بصورت نقطه ای همزمان با استقرار نشاء در منطقه ریشه باید مصرف کرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بکار گیری و استفاده از پلیمر های سوپر جادب ) هیدروژل ( در گیاهی مانند گوحه فرنگی باعث افزایش عملکرد 
و افزایش کارایی مصرف آب می گردد. استفاده از این سوپر جاذب ها افزایش محصول 40 درصد نسبت به شاهد )عدم 

مصرف هیدروژل( را در پی داشت.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: بهترین رژیم آبیاری و تراکم بوته بر خصوصیات کمي و کیفي  ژنوتیپ های پیاز در استان اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره: 84085-0000-00-121800-036-3             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  رضا امین پور                                                                   رتبه علمي:  مربی پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
  محدودیت منابع آب از نظر کمي و کیفي ایجاب مي نماید که برنامه ریزی خاصي تحت عنوان استفاده بهینه از 
واحد آب مصرفي انجام پذیرد که این برنامه ریزي مي تواند در قالب دور مناسب آبیاري باشد. کشاورزان در این مناطق 
با مشکالت ناشی از عدم آگاهی در زمینه چگونگی استفاده صحیح مدیریت مناسب از آب برای کشت پیاز و تراکم 
آن به عنوان یکی از مهمترین گیاهان گروه سبزیجات مواجه هستند. نتایج این تحقیق که نشان داد که در آبیاري با 
دور معادل 50 میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتك تبخیر، که بر اساس تعداد روز در هر منطقه و هر ماه متفاوت است، 

ضمن استفاده بهینه از آب مصرفی مقدار عملکرد پیاز نیز افزایش می یابد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
  با توجه به محدودیت منابع آب در مناطق خشك و نیمه خشك و کشت پیاز در این مناطق، انتخاب صحیح زمان 
آبیاري براي استفاده حداکثر از واحد حجم آب، مهم به نظر مي رسد. با توجه به نتایج این تحقیق باید دور آبیاري را 
چنان تنظیم کرد که بتوان پس از 50 میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتك تبخیر اقدام به آبیاری نمود. نتایج نشان داد 
که مقدار آب مصرفي در تیمار آبیاري پس از 50 میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتك تبخیر و فواصل بوته 5 و 7/5 سانتی 
متر بیشترین مقدار عملکرد را داشت. همچنین رقم سوئیت اسپانیش نسبت به توده درچه عملکرد و دوام انبارداری 
بیشتر و همچنین تحمل بیشتری نسبت به تنش خشکی نشان داد. در شرایط مشابه اصفهان دور آبیاري سطحی 
برای پیاز معادل 5 تا 7 روز در طول دوره رشد و بسته به ماه سال می تواند دور مناسبي باشد. در کشتهای ردیفی 

حداکثر فاصله ردیف ها 20 سانتیمتر و حداکثر فاصله بوته ها روی هر ردیف از 7/5 سانتیمتر در نظر گرفته شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
   با بکارگیری نتایج این تحقیق در عرصه های کشاورزی می توان به عملکرد قابل قبول پیاز دست یافت. کاربرد 
آبیاری سطحی با دورهای آبیاری معادل 50 میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتك تبخیر و فواصل بوته 5 و 7/5 سانتی 
متر می تواند باعث افزایش عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری گردد. به این ترتیب گیاه برای جذب آب و مواد غذایی 
انرژی کمتری از دست داده و عملکرد و اجزای عملکرد نسبت به شرایط مشابه با دورهای آبیاری مرسوم بیشتر می 
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گردد. از آنجا که رقم سوئیت اسپانیش نسبت به توده درچه عملکرد و تحمل بیشتری نسبت به تنش خشکی نشان 
داد، می توان با ترویج و کاشت این رقم در شرایط اقلیمی مشابه اصفهان، ضمن تولید قابل قبول این محصول، از 

منابع محدود آب و خاک نیز بیشترین بهره را به دست آورد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مدیریت مناسب آبیاری و کود نیتروژنه برای گیاه پنبه در استان اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره: 2-103-150000-00-0000-77098              مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مصلح الدین رضایی                                                      رتبه علمي: مربی پژوهش

Mrez84@Yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در استان اصفهان محدودیت منابع آب در منطقه رودشتین و ورزنه تعیین کننده سطح زیر کشت پنبه مي-باشد.  
فصل کشت از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت ماه و سرمازدگي آخر فصل حدوداً در اواخر مهر ماه مي باشد. بنابراین 
دوره رشد پنبه 150 تا 180 روز است. در شرایط عادي رقم مورد کشت باید براساس دوره رشد 150 تا 180 روزه 
انتخاب و میزان آب و کود نیتروژنه بر اساس عملکرد مورد نظر با توجه به طول دوره رشد تعدیل و تنظیم گردد. با 
توجه به دوره محدود رشد الزم است که آب و کود ازته کافي در دوران غوزه-دهي جهت تولید و نگهداري حداکثر 
غوزه در دسترس گیاه قرار گیرد. در مراحل انتهایي رشد کمبود آب و مواد غذایي باید از رشد سبزینه اي جلوگیري 
نموده و موجب سقط میوه هائي که زمان کافي براي رسیدن و باز شدن را ندارند فراهم نماید. حدود 90 درصد ازت 
مصرفي پنبه تا زمان اوج گل دهي )هفته سوم تا چهارم پس از شروع گل دهي( جذب مي گردد که با مصرف کود 
نیتروژنه زیاد در زمان کشت و مخلوط کردن آن با خاک با نیازگیاه تطابق دارد. میزان مصرف ایده آل نیتروژن در 
دوره هاي مختلف رشد گیاه در مناطق مختلف بسته به عملکرد مورد انتظار متفاوت است.  نکته کلیدي این است که 
میزان مورد کفایت نیتروژن مصرف شود و مصرف نیتروژن اضافي بخصوص در اوایل غنچه دهي اجتناب گردد تا انتقال 
از رشد رویشي به زایشي و تولید یك گیاه با ساختار مناسب را فراهم نماید.  براي مناطق مرطوب پیشنهاد می شود 
آخرین مرحله تقسیط کود نیتروژنه را در مرحله غنچه دهي کامل و در مناطق خشك آخرین مرحله استفاده از کود 

در اواسط مرحله گل-دهي مصرف شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصرف 180 کیلوگرم در هکتار کود ازته در سه مرحله )جدول( و آبیاري با دور 12 تا 20 روزه پس از شروع مرحله 
گل دهی با توجه به کمبود آب در منطقه توصیه مي گردد. در شرایط مشابه با این آزمایش براي کسب حداکثر کارآیي 

مصرف آب اختصاص 8500 تا 9200 متر مکعب آب در هکتار براي تولید پنبه در هر هکتار الزم است.
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زمان و ميزان مصرف كود نيتروژنه )كيلوگرم در هكتار( 

 کود ازته
 )کیلوگرم 
در هکتار(

مرحله رشد

گل دهيغنچه دهيکاشت
1206060---
180906030
2401206060

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
حداکثر عملکرد به میزان 3387 کیلوگرم در هکتار از دور آبیاري از 12 تا 14 روزه و مصرف 180 کیلوگرم در 
هکتار کود ازته بدست آمد. به میزان 3387 کیلوگرم در هکتار شروع آبیاري حدوداً زماني است که گیاه عالیم یك 
تنش مالیم خشکي در نیم روز را از خود نشان مي داد. کارایی مصرف آب در این توصیه برابر با 3/82 کیلوگرم در 

هکتار مورد انتظار است. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: معرفی سیستم آبیاري باراني تك شاخه اي و کود ازته  بر خصوصیات کمي و کیفي توده سیر همدان 

یافته منتج از پروژه شماره: 84042-0000-01-181000-062-2          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:
سیر با 12 میلیون تن تولید چهاردهمین محصول مهم زراعی دنیاست و عالوه بر خواص دارویی در صنایع غذایی 
هم کاربرد فراوان دارد. سطح زیر کشت سیر در استان همدان حدود 1900 و متوسط عملکرد آن در این استان 18 
تن در هکتار است. استان همدان با تولید حدود 38 درصد سیر کشور یکی از مهم ترین قطب های کشور در زمینه 
تولید این محصول است. در گذشته ایران جزو صادرکنندگان عمده سیر در دنیا بود ولی امروزه سایر کشورهای دنیا با 
تولید بیشتر و عرضه به موقع بازار صادراتی ایران را در اختیار گرفته اند. از دالیل کاهش صادرات ایران می توان به افت 
کیفیت سیر اشاره کرد که دالیل زیادی از جمله عدم آشنایی با نیازهای تغذیه ای و آبی از مهم ترین آن ها می باشد.  با 
توجه به کمبود پژوهش در ایران روی سیر در زمینه کم آبیاری و محدود بودن اطالعات در زمینه نقش تغذیه گیاهی 
و به خصوص نیتروژن در کیفیت و عملکرد سیر به عنوان یکی از گیاهان زراعی و دارویی مهم، این پژوهش با هدف 
شناسایی نقش تنش کمبود آب و نیتروژن بر عملکرد و کیفیت سیر و بررسی اثر متقابل آن دو انجام شد. با توجه 
به اطالعات بسیار محدود در این زمینه نتایج آن می تواند باعث افزایش آگاهی و توجه بیشتر به پژوهش بر روی این 

گیاه شود.

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 
سیر زمانی به دست آمد که در کنار مصرف حدود 4100 متر مکعب آب آبیاری 100 کیلوگرم نیتروژن خالص )معادل 

220 کیلوگرم در هکتار اوره( مصرف گردد. 

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 
از بروز آلودگی زیست محیطی خواهد شد. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که اگر 10  ازته و ممانعت  زیاد کود 
کیلوگرم نیتروژن مصرف گردد، افزایش محصول سیر با این 10 کیلوگرم نیتروژن حدود 70 کیلوگرم خواهد بود. و 

به ازای یك مترمکعب آب آبیاری مصرفی افزایش 1/5 کیلوگرم محصول قابل انتظار است. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مزرعه كشت سير
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: تاثیر مثبت کاربرد مالچ پالستیکي در کاهش مصرف نیتروژن در گیاه طالبي سمسوري در شهرستان ورامین

یافته منتج از پروژه شماره: 85045-0000-06-180000-039-2        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول:حمید مالحسینی                                                         رتبه علمي: مربی پژوهش 

molahoseini_h@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استفاده از کودهاي نیتروژن در طي 25 سال گذشته در کشورهاي آسیایي به حدود 4 برابر افزایش یافته است. 
متاسفانه در کشور ایران نیز مصرف کودهاي شیمیایي نامتعادل بوده و مطابقتي با نیاز گیاهان ندارد. بطوریکه مصرف 
کودهاي شیمیایي خصوصا کودهاي نیتروژنی از دهه 1360به بعد از روند رشد بیش از ده درصدي برخوردار بوده 
است. از طرفي نفوذ عمقي و آبشویي خاکهاي تحت آبیاري جوي و پشته بویژه محصوالت جالیزي نظیر طالبي )بیش 
از 500 هکتار تحت کشت در ورامین(، باعث هدر روي نیتروژن، آب و آلودگي آبهاي زیر زمیني مي شود. کشت 
طالبی در اراضي منطقه ورامین، سطح قابل توجهي از محصوالت جالیزي را به خود اختصاص داده و از نظر اقتصادي 
مقرون به صرفه مي باشد. لذا با توجه به نیاز متوسط محصوالت جالیزي به عنصر نیتروژن و همچنین نقش موثر 
پوشش مالچ در افزایش راندمان آبیاري و کاهش آبشویي اراضي، استفاده از این پوشش همراه با استفاده بهینه از 
نهاده ها خصوصا نیتروژن به منظور افزایش کارایي آب آبیاري، نیتروژن مصرفي و بدنبال آن حفاظت از محیط زیست 

امري ضروري به نظر مي رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از انتخاب قطعه زمین برای کشت طالبی، ابتدا قبل از کشت یك نمونه مرکب از عمق 30-0 سانتی متری 
خاک زمین منتخب تهیه و حدود 2 کیلو گرم جهت انجام آزمون خاک و تعیین مقدار کربن آلی )درصد(، مقدار قابل 
جذب فسفر و پتاسیم )میلی گرم بر کیلو گرم(، مقدار قابل جذب آهن، منگنز، بور، روی و مس )میلی گرم بر کیلو 
گرم( به آزمایشگاه ارسال شود. براساس دستاورد پژوهشی این طرح، پس از توصیه عناصر غذایی براساس نتایج آزمون 
خاک توسط آزمایشگاه های مورد تایید موسسه تحقیقات خاک و آب، با کاربرد مالچ پالستیکی در کشت طالبی، 
عالوه بر افزایش راندمان آب آبیاری و کاهش آبشویی عناصر غذایی، مصرف نیتروژن حداقل به میزان 25 درصد کمتر 

از نیاز بر اساس آزمون خاک توصیه می شود. البته ضروری است سایرعناصر مطابق توصیه مصرف شوند.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- امکان سبز بهتر بذور کشت شده

2- امکان افزایش بهره وری آب و نهاده های مصرفی
3- امکان کنترل رشد علف های هرز

4- امکان کاهش مصرف کودهای نیتروژنه و کاهش تجمع نیترات در محصوالت
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان:استفاده از مالچ در مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر

یافته منتج از پروژه شماره: 3-106-151900-00-0000-80078        مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجریان مسئول : مهرداد نوروزی و پرویز بیات                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 

nowroozi50@yahoo.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گوجه فرنگي از مهمترین محصوالت زراعي استان بوشهر محسوب مي شود که به لحاظ تولید خارج از فصل آن از 
اهمیت اقتصادي ویژه اي برخوردار بوده و بیش از پیش توجه زارعین را به خود جلب نموده است. از طرفی، استان 
بوشهر با شرایط آب و هوایي خشك و نیمه خشك و نزوالت جوي پایین همواره با مشکل کم آبي مواجه بوده است. 
استفاده از مالچ هاي طبیعي مانند کاه و کلش گیاهان مختلف از جمله برنج، ذرت، نیشکر و مالچ های مصنوعي مانند 
پالستیکهاي سیاه یا سفید جهت کاهش تبخیر و حفظ رطوبت خاک، به عنوان یکي از راهکارها در جهت استفاده 
نوسانات دمایي الیه سطحي خاک  این مالچ ها در تعدیل  از منابع محدود آب مطرح است. همچنین، نقش  بهینه 
در طول شبانه روز و کاهش رشد علف هاي هرز قابل توجه است. لذا بررسي امکان استفاده از برخی مالچ ها )مالچ 
برگ خرما، مالچ کاه و کلش کنجد و پالستیك سیاه( برای بهره برداری بهتر از منابع آبي محدود استان در مزارع 

گوجه فرنگی تحت پوشش روش آبیاری قطره ای مهم است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه این پژوهش برای مزارع گوجه فرنگی تحت روش آبیاری قطره ای انجام گرفت، لذا دستورالعمل 

حاضر برای این روش آبیاری و برای شرایط آب و هوایی استان بوشهر ارائه شده است. 
 استفاده از مالچ هاي برگ خرما و کاه و کلش کنجد تحت شرایط آب و هوائي استان بوشهر اثر مورد انتظار را 

بر افزایش عملکرد نداشت، ولي مالچ پالستیك سیاه عملکرد محصول را حدود 25 درصد افزایش داد.
 با استفاده از پالستیك سیاه و 20 درصد کاهش در میزان آب آبیاري، کاهش معني داري در میزان عملکرد 

اتفاق نیفتاد. ولی با کاربرد مالچ هاي برگ خرما و کاه و کلش کنجد عملکرد کاهش داشت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بیشترین منافع خالص با مصرف کامل آب آبیاري و کاربرد پالستیك سیاه حاصل شد که در این حالت، آب آبیاري 
مورد نیاز در طول فصل 6452 متر مکعب در هکتار، عملکرد محصول 36/5 تن در هکتار و کارایي مصرف آن 5/7 
کیلوگرم بر متر مکعب بود. آگاهی کشاورزان از نقش مالچ در کاهش تلفات تبخیر از مهمترین نتایج بکارگیری این 
یافته در مزارع گوجه فرنگی است. این موضوع کشاورزان و گوجه کاران را در بهره برداری بهتر از سیستم های آبیاری 

قطره ای در راستای استفاده صحیح از منابع محدود آب یاری می کند.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان:  افزایش عملکرد و کاهش مصرف کود شیمیایی فسفر در زراعت ذرت با مصرف کود زیستی )بیولوژیك( فسفر

 یافته منتج از پروژه شماره: 064-82-15-100                                مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محسن سیلسپور                                                        رتبه علمي: استادیارپژوهش

mseilsep@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استفاده از میکروارگانیسم هاي خاکزي در جهت افزایش محصول، باال بردن کیفیت تولیدات کشاورزي و کنترل 
بیماریهاي گیاهي در ابتداي قرن بیستم مطرح گردید و روز به روز افق هاي جدیدي بر روي بشر گشوده شد. به تدریج 
که اثرات سوء زیست محیطي و تخریب ناشي از مصرف بي رویه کودهای شیمیایی مشخص شد، کودهاي بیولوژیك 
از اهمیت بیشتري برخوردار شدند. مصرف بی رویه کودهای فسفاته شیمیایی موجب انباشت فسفر در خاک می 
شود و از قابلیت جذب عناصر کم مصرف به ویژه روی می کاهد. از طرف دیگر با شدت گرفتن تمایل به کشاورزی 
زیستی، ضروری است که از منابع بیولوژیك در راستای جبران ضعف حاصلخیزی خاک استفاده نمائیم. کود زیستی 
فسفره حاوی 50 درصد وزنی منبع شیمیایی فسفر و باکتری های حل کننده فسفات های نامحلول است. با توجه 
به مصرف زیاد کودهای شیمیایی فسفاته در سال، پیدا کردن روشي که بتواند از مصرف بي رویه این کود بکاهد، 

ضروري به نظر مي رسد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
باالترین عملکرد ذرت علوفه ای به میزان 63 تن در هکتار از مصرف 200 کیلوگرم در هکتار، کود زیستی فسفاته 
حاوی باکتری های حل کننده فسفات به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد 31 درصد اقزایش داشت. این کود تماما 

قبل از کشت مصرف شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد ذرت علوفه ای به میزان 31 درصد نسبت به شاهد.  

کاهش مصرف کود فسفاته به میزان 50 درصد.  
افزایش 42 درصدی غلظت فسفر علوفه.  
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از اجرای آزمايش
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان:  افزایش عملکرد و پروتئین نخود دیم با خیسانیدن بذر در آب و سولفات روي یا اسید بوریك

یافته منتج از پروژه شماره: 84024-0000-06-180000-052-2      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:
حبوبـات بـه دلیـل جـذب نیتـروژن هـوا توسـط باکتري هـای غـده ریشـه، خـاک را غنـی از نیتـروژن مي     سـازند. 
حبوبـات، از فسـفات هائي کـه قابلیـت جـذب کمتـري دارنـد، بهتریـن اسـتفاده را به  عمـل مي  آورنـد. کشـت نخـود، 
عـالوه بـر معدنـي کـردن نیتـروژن هـوا و تامین نیتـروژن گیاه، بـا باقی گذاشـتن بقایای ریشـه و اندام هـای گیاهي، 
ذخیـره مناسـبي از نیتـروژن، نیـز بـراي زراعت هاي بعدی در تنـاوب خواهد بود. نخود در کشـور در تنـاوب با گندم، 
قـرار مي گیـرد. در مناطـق غـرب و شـمال غرب کشـور، نخود به عنـوان یك نبات بهاره، به صورت دیم کشـت شـده 
و بـا اسـتفاده از رطوبـت ذخیـره شـده در پروفیـل خاک، چرخه زیسـتي خـود را تکمیـل مي کند. در کردسـتان نیز 
سـاالنه حـدود 112500 هکتـار از اراضـي دیـم، بـه کشـت ارقام نخود سـفید و سـیاه اختصـاص دارد. نخـود در هر 
هکتـار حـدود 100کیلوگـرم نیتـروژن، به خـاک اضافـه می نماید. درشـرایط بیولوژیکي مسـاعد براي جـذب نیتروژن 
هـوا، نخـود، یـك دوم تـا دو سـوم نیـاز غذائـي نیتـروژن خـود را از نیتـروژن جـذب شـده از هـوا ئأمیـن و مي تواند، 
محصـول خوبـي تولیـد کنـد. جوانـه زنـدن بذور نخـود در هنگام کشـت، به جـذب آب از خاک نیـاز دارنـد. با توجه 
بـه محدودیـت رطوبـت در خـاک مناطـق تحـت کشـت دیـم و وقت گیـر بـودن جوانه زنـی بـذور نخود، پیـدا کردن 
راهـی کـه موجـب تسـریع در جوانـه زنه شـود، از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت. اگر ایـن موضوع و مـدت، از طریق 
خیسـاندن بـذر نخـود در آب قبـل از کاشـت کاهش پیـدا کند، جوانـه زدن خیلي سـریع تر انجام گرفتـه و محصول 
سـالم تري تولیـد خواهـد شـد. در خاک های تحت کشـت نخـود، در بین عناصـر ریزمغذي،کمبود عناصـر روي و بور، 
از درجـه اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت. روي در متابولیسـم پروتئیـن و مقاومـت و تحمـل بـه بیماري هـا و بور، 
نیـز در تحمـل سـرما و مقاومـت بـه بیماري هـا نقـش دارد. در فرآینـد تشـکیل گـره، بور، نقش اساسـي در تقسـیم 
سـلولي دارد و کمبـود ایـن عنصـر در لگوم هـا، باعـث کاهش تعـداد و اندازه گره هاي ریشـه اي مي شـود. نمـو گره از 

حسـاس ترین مراحـل همزیسـتي ریزوبیـوم لگـوم بـه کمبود بور مي باشـند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 انجام آزمون خاک برای تعیین نیاز به عناصر غذایی 
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 مصـرف خاکـی کودهـای پایـه )30 کیلوگـرم کود اوره در هکتار به عنوان شـروع کننده رشـد نخود دیم و 50 
کیلوگـرم کـود سوپرفسـفات تریپـل( بـه غیر از کودهـای حاوی عناصر بور یا روی، قبل از کشـت بـذور نخود دیم

 در صورت کمبود خاک به عنصر بور یا روی، تهیه کودهای اسید بوریك یا سولفات روی 
 تهیه محلول اسید بوریك )با غلظت یك در هزار( یا سولفات روی )با غلظت دو در هزار(

 تذکـر1: هرگـز همزمـان کودهـای سـولفات روی و اسـید بوریـك را بـر روی بذور نخـود نریرید. فقط یکـی از دو 
کـود سـولفات روی یـا اسـید بوریـك را بـر روی محلول آبـی حاوی بـذور نخود اضافـه کنید.

 ریختن بذور نخود در ظرف حاوی آب و محلول کودهای سولفات روی یا اسید بوریك به مدت 8 ساعت
 خـارج کـردن بـذور نخـود دیـم از ظـرف محتـوی آب و محلول کودی و سـپس، ریختـن بذور بـر روي پارچه 

و یـا ورقـه پالسـتیکي بـه مـدت 30– 15 دقیقـه و قـرار دادن بذور در معرض هوا تا خشـك شـدن نسـبی بذور
 کشت بذور نخود دیم در خاک

تذکر2: بذور خیسانیده شده، مي تواند تا چند روز بعد هم مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 تسریع در جوانه زنی نخود و افزایش بهره وری آب خاک

 افزایش عملکرد دانه نخود دیم به میزان 15 درصد
 افزایش میزان پروتئین نخود دیم به میزان 10 درصد

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

 

                

محل اجرای پروژه در ايستگاه تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی سارال- استان كردستان
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان:  تاثیر چشمگیر کود آلی و حذف تقسیط کود نیتروژنه )مصرف یك باره کود نیتروژنه در پاییز( بر عملکرد و 

پروتئین دانه گندم دیم
یافته منتج از پروژه شماره: 84087 –0000–00– 182300- 052–3        مدت اجراي پروژه: 2سال

مجری مسئول: محمدحسین سدری                                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش
مجري: حمید محمودی 

Sedri_mh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گندم در کشور به لحاظ تامین قوت الیموت قشر عظیمی از مردمان ایران، از جایگاه ویژه اي برخوردار است. با 
توجه به سطح قابل توجه مناطق تحت کشت گندم دیم در ایران، راه کارهاي عملی براي افزایش میزان ماده آلی خاک، 
ارتقا عملکرد گندم در واحد سطح بسیار ضروری است. استان کردستان با کشت ساالنه 530000 هکتار گندم دیم، در 
برخی از سال های مطلوب به لحاظ اقلیمی، جایگاه چهارم تولید گندم در کشور را به خود اختصاص داده است. یکي از 
این راه کارهاي اساسي و موثر، براي ارتقاي ماده آلی خاک و ارتقاء تولید و بهبود کیفیت محصوالت کشاورزي، استفاده 
از کود دامی و مصرف بهینه کودهاي شیمیایي است. کود دامی، سرشار از نیتروژن و عناصر غذایی ضروری است. با 
مصرف کود دامی، نه تنها مواد غذایی ضروری گیاه تامین می شود، بلکه ضمن بهبود وضعیت فیزیکی و بیولوژیکی 
خاک، جذب کودهای شیمیایی در گیاه، به نحو قابل توجهی افزایش می یابد. نیتروژن مهمترین عناصر غذایي و عامل 
کلیدي در دستیابي به عملکرد مطلوب در محصوالت کشاورزی است. نیتروژن در گیاهان باالترین غلظت را داشته و 
گلوگاه رشد است و نقش مهمي را در افزایش عملکرد دارد، به طوري که کمبود آن بیش از سایر عناصر غذایي، عملکرد 

را محدود مي-کند. مهمترین روش تامین ازت مورد نیازکشاورزي، استفاده ازکودهاي نیتروژنه است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1.  نمونه برداری خاک )تهیه نمونه خاک مرکب( از عمق 0-30 سانتیمتر در سطح زمین 

انجام آزمایش خاک    .2
توصیه کودی و مشخص شدن کمبود عنصر غذایی در خاک  .3

تهیه کودهای شیمیایی حاوی عناصر نیتروژن و فسفر به ترتیب از منابع کودی اوره و سوپرفسفات تریپل   .4
تهیه کود دامی پوسیده شده به میزان 20 تن در هکتار  .5

تذکر: به دلیل عدم کمبود پتاسیم در خاکهای تحت کشت گندم دیم استان کردستان، مصرف کودهای   .6
پتاسیمی توصیه نمی شود. 
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مصرف 15 تن در هکتار کود دامی پوسیده شده، قبل از کشت بذر گندم دیم و به زیر خاک کردن کود دامی   .7
توسط چیزل

مصرف کل کود نیتروژنه در پاییز )بدون تقسیط کود نیتروژنه در بهار(، به صورت جایگذاری در عمق و در   .8
کنار بذر گندم دیم توسط بذرکار دو مخزنه

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد دانه گندم دیم   

افزایش میزان پروتئین دانه  
ارتقاء خصوصیات فیزیکی خاک  

ارتقاء خصوصیات بیولوژیکی خاک  
کاهش یك مرحله عملیات کوددهي و صرفه جویی اقتصادی برای کشاورز دیمکار   

کاهش فشردگي خاک به دلیل یك بار کاهش عبور ماشین آالت پخش کود در بهار  
  کاهش احتمال تصعید و هدر رفت کود نیتروژنه به دلیل حذف سرک کود نیتروژنه در بهار 

کاهش ریسك عدم جذب نیتروژن در بهار به دلیل عدم بارندگی پس از کوددهی سرک نیتروژن در   
افزایش کارایی مصرف کود نیتروژنه  

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

نصوير 1- مقايسه رشد گندم ديم در مرحله پنجه دهی در كرت های آزمايش از سمت راست به چپ، مصرف تقسيط 
كود نيتروژنه )نصف در پاييز+ نصف در بهار(، مصرف كل كود نيتروژنه در پاييز و شاهد )بدون مصرف نيتروژن( سال 

1384- ايستگاه تحقيقات كشاورزی ديم قاملو- استان كردستان

تصوير 2- مقايسه رشد گندم ديم در مرحله پنجه دهی در كرت های اصلی آزمايش از سمت راست به چپ، كرت 
مصرف 15 تن در هكتار كود حيوانی پوسيده شده و شاهد )بدون  مصرف كود حيوانی( سال 1384- ايستگاه تحقيقات 

كشاورزی ديم قاملو- استان كردستان
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موسسه تحقیقات کشاورزی دیم 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : اهمیت کاربرد کود دامی در تولید گندم دیم 

یافته منتج از پروژه شماره: 84087 –182300- 052 – 3        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حمید محمودی                                                رتبه علمی: مربی پژوهش 

Hmahmoodik@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
3/4 میلیون هکتار از اراضي زیر کشت گندم کشور تحت زراعت دیم مي باشد، با توجه به عملکرد پائین و سطح 
قابل توجه مناطق زیر کشت، ضرورت دارد راهکارهاي الزم براي افزایش میزان محصول در واحد سطح مورد بررسي 
قرار گیرد. مواد آلي نقش مهمی در حفظ و بهبود خواص شیمیایي و زیستي خاک دارد. اما متاسفانه مصرف این مواد 
در خاک هاي زراعي دیم به بوته فراموشي سپرده شده است. در اکثر این اراضي به دلیل فقر مواد آلي و بي توجهي 
به رفع این نقیصه، خاک ها در معرض فرسایش و کاهش حاصلخیزي قرار دارند. بنابراین فراموش کردن مصرف مواد 
آلي در خاک هاي زراعي براي افزایش تولید قابل اغماض نیست. در این راستا استفاده از کودهاي دامي جهت افزایش 

باروري خاک و بهبود تغذیه گندم راهکار مناسبي به نظر مي رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- قبل از کاشت کود دامي پوسیده به سطح خاک پاشیده شده و سپس توسط دیسك به زیر خاک منتقل گردد

- با توجه به فقر شدید خاک  مناطق خشك، استفاده از کود دامي در کوتاه مدت )در یك سال زراعي( اثر مثبت 
در بهبود کمي و کیفي گندم و در بلند مدت اثرات بسیار مفید در بهبود وضعیت و حاصلخیزي خاک اراضي دیم دارد

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کود حیواني عملکرد ماده خشك، عملکرد دانه و وزن هزاردانه گندم را افزایش داد. مصرف 15 تن در هکتار کود 
دامي )گاوي( موجب افزایش عملکرد دانه گندم دیم به میزان متوسط 400 کیلوگرم در مقایسه با شاهد )بدون مصرف 

کود دامي( در سال هاي متفاوت مي گردد.
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

اثر كود دامي در توسعه ريشه گندم ديم در مقايسه  با شاهد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : کاربردکود زیستي ریزوبیومي و کود شیمیایي ازتي در زراعت علوفه دیم

یافته منتج از پروژه شماره: 85005 – 8302 –04 – 230000- 022 – 2   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حمید محمودی                                                رتبه علمی: مربی پژوهش 

Hmahmoodik@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به وسعت اراضي دیم کشور و لزوم وجود محصولي جدید در تناوب با گندم دیم، گیاهان علوفه اي خانواده 
لگومینوز مي توانند در تولید علوفه مورد نیازکشور، بهره برداري از مناطق کم بازده، بهبود حاصلخیزي خاک و نیز 
سوق دادن کشاورزي دیم کشور به سمت یك کشاورزي پایدار، نقش اساسي داشته باشند. براساس آمار وزارت جهاد 
کشاورزي گیاهان علوفه اي زیر کشت کشور جهت تعلیف دام هاي کشور کافي نیست.  افزایش تولید علوفه از طریق 
علوفه اي  گیاهان  نقش هاي  بارزترین  از  دارد.  قرار  توجه  مورد  تغذیه  زراعي جهت  به  مناسب  از روش هاي  استفاده 
ظرفیت تثبیت زیستي ازت آنهاست که از همزیستي با ریزوبیوم به دست مي آید. استفاده از این پدیده مي تواند در 
با علوفه موثر واقع  افزایش حاصلخیزي خاک و صرفه جویي در مصرف کودهاي شیمیایي ازتي گیاهان در تناوب 

گردد.  رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- اسـتفاده از رقـم گل سـفید بـا کاشـت پاییـزه جهـت تولیـد مـاده خشـك بیشـتر بـه دلیـل مقاومت به سـرما 

اهمیـت دارد.
- تلقیح ریزوبیوم به دلیل اثر مثبت در افزایش عملکرد ماده خشك گیاهـي.

- در تیمارهـاي تلقیحـي به منظورکاشـت، ابتدا بذرها با محلول 20 درصد سـاکاروز آغشـته شـده و سـپس ماده 
تلقیحـي بـا بـذر بـه ترتیبـي مخلـوط میگـردد کـه کامـالً روي سـطح بـذور را فرا گیـرد. بعد از خشـك شـدن مواد 

تلقیحـي سـطح بـذور، اقـدام بـه کشـت می گـردد. بذرها بعـد از کشـت  باید سـریعاً با خاک پوشـش داده  شـوند.
-با توجه به شرایط خاص دیم میزان مایه تلقیح مصرفي براي هر 85 گرم بذر 10 گرم در نظرگرفته شود.

- اسـتفاده از کـود شـیمیایي ازتـي بـه عنـوان شـروع کننـده در موقع کاشـت بـه میـزان 20کیلوگـرم در هکتار 
خالص  ازت 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بهترین عملکرد ماده خشك با 2681 کیلوگرم در هکتار مربوط به رقم گل سفید با مصرف 20 کیلوگرم نیتروژن 
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خالص در هکتار و تلقیح ریزوبیوم با کود زیستي ریزوبیومي بود که در مقایسه با تیمار شاهد )رقم گل سفید بدون 
مصرف نیتروژن و تلقیح( 754 کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد ماده خشك را نشان داد. در مجموع تلقیح ارقام 
علوفه دیم با سویه هاي مختلف باکتري ریزوبیوم و کاربرد کود نیتروژن به عنوان شروع کننده مي تواند عملکرد علوفه 

دیم را افزایش دهد.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

تيمار رقم گل سفيد با مصرف 20 كيلوگرم ازت  خالص در هكتار و با تلقيح  ريزوبيوم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : اثرات مثبت و منفی کاربرد کود سبز در شرایط دیم در مناطق سرد و نیمه سرد

یافته منتج از پروژه شماره: 79184-21-101                   مدت اجرا:  2 سال
مجري مسئول: ولی فیضی اصل                                      رتبه علمی: استادیار پژوهش 

vfeiziasl@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کاهش درصد مواد آلي خاک هاي زراعي تقریباً براي کلیه مناطق کشاورزي به صورت یك مشکل اساسي در آمده 
است. کشت و کار باعث مي شود تا خاک در شرایطي قرار بگیرد که مناسب براي تجزیه مواد آلي است و از طرف دیگر، 
شرایط مساعد براي فرسایش نیز فراهم مي گردد و این موضوع تلفات مواد آلي را تسریع مي-کند. در اکثر دیم زارهاي 
ایران که در مناطق کوهستاني و تپه ماهورها قرار دارند، کشاورزان پس از جمع آوري سنگ ها و کندن بوته ها اقدام 
به کشت محصوالت دیم مي نمایند و سپس زمین مذکور را رها کرده و مجدداً قطعه یا قطعات دیگري را براي این 
نوع بهره برداري اختصاص مي دهند که در نتیجه این عمل، پوشش گیاهي به شدت کاهش یافته و خاک ها در معرض 
فرسایش شدید قرار مي گیرند. در اثر این عمل، قابلیت نفوذ آب و هوا در خاک بر اثرکم شدن یا از بین رفتن مواد 
آلي و تأثیر سایر عوامل، کاهش مي یابد و خاکدانه ها متالشي و از هم جدا مي شوند. با توجه به این که مواد آلي پایه 
تولیدات خاک بوده و با کاهش آن درخاک براساس قانون حداقل لیبیگ، قابلیت تولید خاک نیز کاهش مي یابد، لذا 
براي باال بردن توان تولیدي خاک و اصالح خصوصیات فیزیکي، شیمیایي و بیولوژیکي آن باید مقدار مواد آلي خاک 
را افزایش داد. چون مواد آلي موجود در خاک در سال هاي آیش بیشتر تلف مي شود، لذا به جاي اینکه زمین را آیش 

بگذاریم، بهتر است گیاهي به عنوان کود سبز کاشته و به خاک برگردانیم.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاربـرد کـود سـبز بـدون اعمـال فاکتـور نیتـروژن )کاهـش نسـبت C/N( اثـرات مثبتي بـر خصوصیات شـیمیایي و 

فیزیکـي خاک نـدارد. 
اثـرات کاربـرد کـود سـبز در کوتـاه مدت هـم خصوصیـات فیزیکي و شـیمیایي و هم قابلیـت تولید خـاک را به طور 

منفـي تحـت تأثیـر قـرار مي دهـد و اثـرات مثبـت آن در طوالني مدت )بیش از 5 سـال( قابل مشـاهده مي باشـد. 
اگـر هـدف از کاربـرد کـود سـبز اصالح برخـي خصوصیات خاک بـدون کاهش تـوان تولید آن باشـد، باید بـه همراه 
کـود سـبز )چـاودار( حـدود 100 کیلوگـرم نیتـروژن خالص در هکتـار از منبع اوره همزمـان با برگرداندن کود سـبز 

در خـاک تحـت عنوان فاکتـور نیتروژن مصرف شـود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کاربرد کود سبز در شرایط دیم از لحاظ افزایش کربن آلي خاک چندان مؤثر نبود.

کاربرد کود سبز در کوتاه مدت )2 تا 3 سال( باعث کاهش غلظت آهن، منگنز، روي و مس در خاک  شد اما در 
دراز مدت )بیش از 5 سال( غلظت این عناصر در خاک در اثر کاربرد کود سبز افزایش  یافت. بنابراین در کوتاه مدت 

باید کودهای کم مصرف برای تولید گندم در مدیریت های کود سبز مصرف شود. 
در خاک های آهکی یکي از اثرات منفي کاربرد کود سبز افزایش 3 الي 4 درصدي مواد خنثي شونده )آهك( 
در خاک بود. این عامل باعث کاهش شکل قابل استفاده فسفر )2 تا 6 میلي گرم در کیلوگرم( و پتاسیم )40 تا 60 
میلي گرم در کیلوگرم( در خاک شد. بنابراین همراه با مصرف کودهای سبز باید کودهای فسفری و در خاک هایی که 
پتاسیم کمتر از حد بحرانی مرسوم )250 میلي گرم در کیلوگرم( برای غالت دیم می باشد، کاهش قابلیت جذب فسفر 

و پتاسیم و یا سایر عناصر با مصرف کودهای مربوطه جبران شود.
کاربرد کود سبز با اعمال فاکتور نیتروژن )کاهش نسبت C/N( میزان رطوبت را در عمق صفر الي 20 سانتي-

متري افزایش داد )افزایش ذخیره رطوبت در خاک(.
بیشترین میزان متوسط عملکرد دانه 2484 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن با 1757 کیلوگرم در هکتار به ترتیب 

از تیمارهاي با کاربرد 26 کیلوگرم نیتروژن در هکتار )C/N = 30( و تیمار شاهد )C/N =36( به دست آمد.
برداشت، درجه  به همراه کاربرد کود سبز )چاودار(، صفات گیاهي شاخص  نیتروژن  اعمال فاکتورهاي مختلف 
باردهي، ارتفاع سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد پنجه بارور را در گندم دیم به ترتیب 16، 15، 8، 6 و 11 

درصد در مقایسه با تیمار شاهد افزایش داد. 

مصرف چاودار به عنوان كود سبز در مرحله قبل از گلدهی گياه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : رقم گندم دوروم دهدشت، مناسب براي کشت در شرایط دیم گرمسیري کشور

یافته منتج از پروژه شماره:8187-21-100                         مدت اجراي پروژه:  7 سال  
مجري مسئول: سید کریم حسیني                                        رتبه علمي: مربي پژوهش

مجریـان: محتشـم محمـدي، جعفـر آلت جعفرباي، طهماسـب حسـین پـور، مظفر روسـتائي، غالمرضـا خلیل زاده، 
محمدمهـدي پورسـیابیدي، مقصود حسـن پور حسـني و محمـد ترابي

krmhossaini@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در ایران هر ساله حدود 250 الي 350 هزار هکتار به کاشت گندم دوروم اختصاص دارد که نزدیك به 70  درصد 
آن به صورت دیمکاري است. اکثرمناطق کاشت گندم دوروم در ایران در مناطق گرمسیر و معتدل کشور واقع شده 
است. بافت متراکم و سخت دانه، همراه با درصد پروتئین باال و قدرت گلوتن آن، گندم دوروم را به صورت بهترین 
گزینه براي تولید اعلي ترین انواع پاستا در آورده است. در زمان هاي گذشته بیشترین سطح کشت در این مناطق به 

توده هاي بومي اختصاص داشت که عموما ارقامي پابلند با کودپذیري کم بوده و پتانسیل عملکرد پائیني داشتند. 
ایجاد و توسعه ارقام جدید راهبردي اساسي براي توسعه پایدار کشاورزي و بهره برداري مناسب از منابع و عوامل 
تولید مي باشد. گسترش ارقام  جدید پرمحصول، متحمل به تنش هاي محیطي و داراي کیفیت مطلوب، موجب توسعه 
تنوع ژنتیکي، بهبود پایداري تولید و کاهش زیان هاي ناشي از تنش هاي خشکي و گرما گردیده و از وقوع اپیدمي 

بیماري هاي مهم شایع در مناطق هدف جلوگیري مي نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- تاریـخ کاشـت: دهـه سـوم آبـان مـاه تـا پایـان دهـه دوم آذر ماه بسـته به زمـان شـروع بارندگي هـاي موثر و 
بـا توجـه رژیـم بارندگـي درازمدت هر منطقه زمان مناسـب کشـت رقم دهدشـت اسـت. هرچنـد نیمـه اول آذر ماه 

مناسـب ترین زمـان در اغلـب مناطق اسـت. 
2- میـزان بـذر مصرفـي بـر اسـاس وزن هزار دانه بـا تعداد 300 دانـه در متر مربـع توصیه مي شـود. در مناطقي 
کـه میـزان بارندگـي کمتـر و توزیع آن نامناسـب تر اسـت و همچنیـن خاک ها حاصلخیـزي کمتري دارنـد، از تراکم 

کمتر اسـتفاده شود.
3- فاصله خطوط کشت مناسب: 15 الي 18 سانتي متر. 

4- کود ازته: مقدار کودهاي ازته  بر اساس نتایج آزمون خاک هر منطقه مصرف شود.
5-  مصـرف کودهـاي فسـفره و پتاسـه نیـز بر اسـاس نتایج آزمـون خاک در مناطـق خواهد بود و تمـام کودهاي 
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پتاسـه و فسـفره قبل از کاشـت مصرف خواهند شـد. 
6- براي مبارزه با علف هاي هرز از سموم رایج در بازار در زمان پنجه زني استفاده شود. 

7- عمق مناسب کاشت 5-3 سانتي متر مي باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه: 
این رقم داراي تیپ رشد بهاره، رنگ دانه روشن، زودرس، مقاوم به ورس و ریزش دانه مي باشد. زودرسي و دارا 
از مزایاي این  بودن فنوتیپ مطلوب )ارتفاع و تعداد پنجه مناسب، حالت ایستاده بوته، برگ هاي سبز روشن( نیز 
ژنوتیپ مي باشند کمیت و کیفیت خوب پروتئین، نسبت به بیماري هاي زنگ زرد، زنگ قهوه اي و سیاهك پنهان 
بطور متوسط392 کیلوگرم در هکتار  ایستگاهی  با شاهد سیمره در شرایط  مقاوم است. رقم دهدشت در مقایسه 
افزایش عملکرد داشته است. اگر تنها 60 درصد از برتری ایستگاهی رقم در شرایط زارعین محقق شود، با احتساب 
هر کیلوگرم گندم دوروم با قیمت13300 ریال، در هر هکتار ارزش افزوده ای معادل 3125500 ریال عاید کشور و 

گندم کاران دیم خواهد شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كاشت رقم گندم دوروم دهدشت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان: رقم جدید رصد مناسب کشت در مناطق سردسیر  استان اردبیل و قسمت هایي از آذربایجان شرقي و غربي

یافته منتج از پروژه شماره: از اجراي 29 پروژه مصوب               مدت اجراي پروژه: 17 سال                                           
مجری مسئول: مظفر روستایي                                            رتبه علمي: دانشیار پژوهش

سلیماني،کورش  کاظم  روحي،  حسامي،ابراهیم  علي  حسني،  حسنپور  مقصود  اهري،  زاده  صادق  داود  مجریان: 
نادرمحمودي، مصطفي آقایي،محمد مهدي پورسیاه بیدي، ملك مسعود احمدي، غالمرضا عابدي،  میر سعید عابدي 

اسکویي،  ناصر بني صدر،  عظیم اکبری،  محمد ترابي، و ایرج اسکندري 
  m.roustaii@areo.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سطح زیرکشت گندم در دیمزارهاي ایران در طي سال هاي مختلف 3/8 الي 4/2 میلیون هکتار متغییر بود که 
بیش از 75 درصد سطح زیر کشت آن در مناطق سرد و معتدل سرد دیم واقع شده است. تالش براي باال بردن میزان 
تولید نیاز به اتخاذ روش ها و راهکارهاي مناسب دارد نظیر اصالح و معرفي ارقام پرمحصول و در عین حال مقاوم به 
تنش هاي محیطي مانند خشکي و سرما و نیز مقاوم به بیماري هاي شایع در منطقه از جمله زنگ زرد و سیاهك ها 
مي باشد. در مناطق سردسیر تنش هاي سرما، خشکي، بیماري زنگ زرد، مدیریت نامناسب مزرعه و کمي تعداد ارقام 
زراعي مناسب از عوامل اصلي کاهش تولید گندم دیم محسوب مي شوند. رقم رصد بیشترین سازگاري را در مناطق 
سرد استان اردبیل و نواحي شمالي استان آذربایجانشرقي دارد. با کاشت رقم رصد به عنوان گندم سازگار به شرایط 
مناطق مذکور و ارایه دستورالعمل فني براي مراحل کاشت، داشت و برداشت امکان افزایش تولید گندم دیم و پایداري 

تولید تحت شرایط متغییر محیطي این نواحي فراهم خواهد شد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تاریخ کاشت:  نیمه اول مهر  و قبل از بارندگي موثر  -1

تراکـم کاشـت: بـر اسـاس  350-380 بـذر در مترمربـع )185-145 کیلوگـرم در هکتـار بـا توجـه به وزن   -2
هزاردانه( 

فاصلة خطوط کشت:  17  الي 20 سانتي متر   -3
بـرای بـرآورد دقیـق نیاز غذایی الزم اسـت قبل از کاشـت، آزمون خـاک انجام گرفته و بر اسـاس آن میزان   -4
  N(40+20)P25   عناصـر غذایـی موجـود در خـاک،  فرمـول کودی توصیه شـود. ولي در غیر این صـورت از فرمـول

اسـتفاده شود. 
کودهـاي ازتـه)N40( و فسـفاته)P25( در پاییـز وموقـع کشـت بایـد بـه صـورت جایگـذاري در زیـر بـذر   -5
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مصـرف شـوند
عمق کاشت: 5-4 سانتی متر   -6

در بهـار در اولیـن فرصـت و موقـع بارندگـي و یـا در زمـان آبیاري مقـدار )N20( یا 40 کیلوگـرم در هکتار    -7
کـود اوره بـه صـورت سـرک مصرف شـود

مبارزه با علف هاي هرز در مرحله انتهاي پنجه زني و ابتداي ساقه دهي انجام گیرد  -8
برداشت زودتر براي جلوگیري از ریزش توصیه مي شود  -9

10-عملیـات تهیـه بسـتر بـذر، تناوبهـا، مبـارزه بـا علف هـاي هرز و رعایت اصول کاشـت، داشـت و برداشـت در 
دسـتور العمـل فنـي گندم موسسـه تحقیقات کشـاورزي دیم کشـور درج شـده اسـت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه: 
رقم رصد از سازگاري و پایداري تولید در منطقه اردبیل برخوردار است و مي تواند به دلیل دارا بودن ویژگي-هایي 
ازجمله عملکرد دانه و وزن هزار دانه بیشتر، کیفیت خوب نانوایي، نیمه مقاوم به زنگ زرد، مقاومت به سرما و تحمل 
تنش خشکي موجب افزایش و پایداري تولید گندم دیم در منطقه اردبیل و قسمتي از استان آذربایجان شرقي و سایر 

مناطق با آب و هوایي مشابه شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

گندم ديم رقم رصد در مرحله رسيدن

گندم رصد در مرحله دانه بندی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنـوان:  معرفـي رقـم نخـود دانـه درشـت، پرمحصول و مقـاوم به بیمـاري برق زدگـي آزاد جهت کشـت پاییزه در شـرایط 

مناطـق معتـدل و نیمه گرمسـیري دیم
یافته منتج از پروژه شماره: 85003-0000-06-300000-100-4          مدت اجرای پروژه: 9 سال
مجري مسئول:   سید حسین صباغ پور                                              رتبه علمی: استاد پژوهش 

مجریـان: منصـور صفـي خانـي، پیـام پژشـکپور، عـادل جهانگیـري، رمضان سرپرسـت، عبـداهلل هاشـم بیگـي، محمد پور 
سـیاه بیـدي، علـي سـعید، فرشـید محمـودي، کاووس کشـاورز، داریوش شـهریاري

sabaghpour@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول
 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ایران از نظر سطح زیر کشت نخود پس از هندوستان، پاکستان، ترکیه رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. 
میانگین عملکرد جهاني نخود  820 کیلوگرم میباشد و ترکیه با تولید 950 کیلوگرم در هکتار باالترین عملکرد را دارا 
مي باشد. ایران با تولید حدود 400 کیلوگرم در هکتار کمترین تولید در واحد سطح را دارد. عوامل مختلفي در پایین 

بودن عملکرد نخود در ایران دخیل مي باشند که نبود رقم مناسب از مهمترین عوامل است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
آماده سازي زمین در مهر و آبان در مناطق معتدل و نیمه گرمسیري دیم  -1

کشت با ردیف کار پنوماتیك یا  هاسیا )عمیق کار( از نیمه دوم آبان ماه لغایت 15 آذر ماه   -2
میـزان بـذر مصرفـي بـر اسـاس 30 بوتـه در مترمربـع )90 کیلوگـرم در هکتـار( مي باشـد کـه در اسـتان   -3
گلسـتان فاصله ردیف کشـت 50 سـانتیمتر و در مناطق کرمانشـاه، لرسـتان ،ایالم و گچسـاران فاصله ردیف کشـت 
25 سـانتي متر توصیـه مي شـود. بـراي انجـام کنتـرل مکانیکـي علـف هـرز در مناطـق کرمانشـاه و لرسـتان ، ایالم، 
گچسـاران نیـاز اسـت پـس از دو ردیـف کاشـت، یـك ردیـف  کشـت نگـردد به عبارتـی پـس از دو لوله سـقوط بذر 

یك لوله سـقوط بسـته شـود. 
ضد عفوني بذر 2 در هزار با سم مانکوزوب   -4

عمق کاشت: 5-10 سانتي متر  -5
نیاز غذایي:  -6

الـف: اگـر در اراضـي کاشـت نخود میزان فسـفر خـاک بیـش از 6 میلیون در قسـمت   )ppm 6( باشـد نیازي به 
اضافـه نمـودن کـود فسـفره بـه خـاک مزرعه نمي باشـد و اگـر کمتـر از این مقدار باشـد الزم اسـت با اضافـه نمودن 

کود فسـفره به مرز ppm 6 رسـانده شـود.
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ب: اگـر درصـد مـواد آلـي خـاک بیشـتر از یـك درصـد باشـد نیـازي بـه اضافـه نمـودن ازت بـه خـاک مزرعـه 
نمي باشـد بـا توجـه بـه اینکـه غالـب دیـم زارهـا از نظر مـواد آلي خـاک فقیر هسـتند، مقـدار 20 کیلـو ازت خالص 

بـه عنـوان اسـتارتر توصیـه مي گردد. 
مبارزه با علف هاي هرز باریك برگ با علفکش سوپرگاالنت )0/6 تا 1 لیتر در هکتار(.  -7

8- مبارزه با آفات مینوز و هلیوتیس مطابق دستورالعمل موسسه دیم. 
9- زمـان برداشـت در اواخـر خـرداد بـا کمبایـن گنـدم، ترجیحـا با کمبایـن با هد جدید طراحي شـده موسسـه 

تحقیقـات دیم.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه: 
بـه طـور کلـي میانگیـن عملکـرد رقـم آزاد در طـي سـال هاي بررسـي در کشـور  1403 کیلوگـرم در هکتـار بـوده 
اسـت کـه 42 درصـد عملکرد بیشـتري نسـبت به ارقام شـاهد تولید نموده اسـت. یکـي از خصوصیات بـارز رقم آزاد 
عـالوه بـر پرمحصولـي نسـبت به ارقام شـاهد محلـي)42 درصد( ، هاشـم )14 درصـد( و آرمان )13 درصـد(، تحمل 
بـه بیمـاري  برق زدگـي و تیـپ بوتـه ایسـتاده، داراي صفـت دانـه درشـتي بـوده که ایـن خصوصیت موجـب متمایز 
سـاختن آن نسـبت بـه سـایر ارقـام معرفي شـده بـه لحاظ بازار پسـندي بـاالي آن مي باشـد. به طوري کـه وزن صد 
دانـه ایـن الیـن بـا ارقـام هاشـم و آرمان اختـالف معنـي دار آمـاري دارد.  متوسـط وزن صد دانـه و ارتفـاع بوته این 
الیـن در مناطـق مختلـف کشـور 34 گـرم و 47 سـانتي متر بـوده اسـت. بر اسـاس نتایج مقایسـه میانگیـن و تجزیه 
پایـداري، رقـم آزاد ضمـن تولیـد باالتریـن عملکـرد معنـي دار، پایدارتریـن عملکرد در بیـن الین ها مورد بررسـي را 
داشـته اسـت. لـذا بـا توجـه بـه خصوصیات مطلـوب مورد اشـاره این رقـم براي کشـت پاییـزه در مناطق کرمانشـاه، 

لرسـتان، ایـالم، گچسـاران و گلسـتان در سـال 1387 معرفي و توصیـه گردید.
1- میانگیـن درصـد افزایـش محصول رقم آزاد در سـالهاي مختلف بررسـي در اسـتان هاي کرمانشـاه، لرسـتان، 
ایـالم، گچسـاران و گلسـتان نسـبت بـه ارقام شـاهد که توسـط کشـاورزان کشـت مي گـردد 142 درصد مي-باشـد. 
نظـر بـه اینکـه میانگیـن عملکـرد نخـود در شـرایط دیـم 400 کیلوگـرم در هکتـار مي باشـد بـا آزادسـازي این رقم 

میـزان عملکـرد نخـود در مـزارع کشـاورزان به 568کیلوگـرم در هکتـار افزایش خواهـد یافت.
2- گاهـا بـراي جلوگیـري از گسـترش از بیمـاري بـرق زدگـي توصیـه مي گـردد از سـموم قـارچ کش اسـتفاده 
گـردد و بـا آزاد سـازي رقـم آزاد کـه متحمـل به بیمـاري برق زدگي مي باشـد بـا صرفه جویي در مصـرف قارچ-کش، 

کاهـش هزینه داشـت در مـزارع کشـاورزان در برخواهد داشـت.
3- باالتریـن بخـش هزینـه کارگـري در مـزارع نخود مربوط به هزینه برداشـت ایـن محصول مي باشـد. با معرفي 
ارقـام تیـپ ایسـتاده نخود که مناسـب برداشـت مکانیزه )توسـط کمبایـن گندم( مي باشـد در صورت رعایت کشـت 
مکانیـزه مي تـوان بـا برداشـت مکانیـزه هزینـه کارگـري را تـا  نسـبت بـه برداشـت نیمـه سـنتي 1/4  و  نسـبت به 
بردداشـت سـنتي 1/8 کاهـش داد. لـذا بـا معرفـي رقم آزاد کـه داراي تیپ بوته ایسـتاده مي باشـد مي تـوان هزینه  

برداشـت را بیـن 1/4  تـا  1/8کاهش داد.
4- نظـر بـه اینکـه دانـه درشـتي ، یکـي از مهمتریـن فاکتـور در بازاریابـي در ارقـام نخـود مي باشـد و ارقـام دانه 
درشـت از قیمـت باالتـري نسـبت بـه ارقـام دانـه متوسـط و دانـه ریز برخـوردار مي باشـند. ایـن رقم از نظـر آماري 

دانـه درشـت تر از ارقـام اصـالح شـده ارقـام هاشـم و آرمان مي باشـد. 



11۸

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كشت و برداشت نخود در عمليات طرح
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : تلقیح ریزوبیوم و مصرف کودهای ازتي و فسفري در نخود سردسیری دیم

یافته منتج از پروژه شماره: : 048-81-21-15-101              مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: حمید محمودی                                                رتبه علمی: مربی پژوهش 

Hmahmoodik@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
  اغلب اراضي منطقه مراغه و شهرهاي جنوب آذربایجان شرقي براي کشت نخود مناسب مي باشند. در این مناطق 
نخود به عنوان یك گیاه بهاره غالباً به صورت دیم و در تناوب گندم ـ نخود کشت مي شود. زراعت  نخود به منظور 
تولید مواد پروتئیني داراي اهمیت ویژه اي است. تامین نیاز ازتي و فسفري نخود و از طرفی مصرف کودهاي زیستي 
ریزوبیومی به جاي کود شیمیایي ازتي در زراعت تحت شرایط دیم امري ضروري به نظر می رسد. بنابراین بررسی 
امکان تامین نیاز ازتي گیاه نخود توسط تثبیت زیستي ازت از طریق  استفاده از مایه تلقیحي و چگونگي کاربرد 
کودهاي شیمیایی ازتي و فسفري و اثرات آنها روي تثبیت زیستي ازت و رشد گیاه نخود دیم مورد توجه در این 

پژوهش قرار گرفته است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- افزایـش تـوان همزیسـتي نخـود بـا باکتـري تثبیـت کننـده ازت از طریق کاشـت نخـود دیم در اولیـن فرصت 
زراعـي منطقـه در اواخـر زمسـتان جهـت جلوگیري از مصادف شـدن مرحلـه گلدهي گیاه با خشـکي اواخـر خرداد.
- کاربـرد کـود زیسـتي ریزوبیـوم بـه دلیـل اثر مثبـت آن در افزایـش تثبیت زیسـتي ازت و تقویـت حاصلخیزي 

خـاک در زراعـت نخـود دیـم به میـزان یـك کیلوگرم مایـه تلقیح بـراي 100 کیلوگـرم بذر.
- جهـت تلقیـح ریزوبیـوم بـا بـذر ابتدا بذور را بـا آب بمقدار کـم خیس نموده و سـپس مایه تلقیـح را روی بذور 

پاشـیده و بهـم می زنیم.
- استفاده از کود ازتي به میزان 20 کیلوگرم در هکتار به عنوان شروع کننده درموقع کاشت. 

- استفاده از کود فسفري موقع کاشت در شرایط کمبود فسفر در خاک.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
انجام تلقیح همراه با مصرف فسفر و مقدار کم نیتروژن، عملکرد دانه را به میزان 10/5 درصد و تعداد و وزن خشك 
گره هاي ریشه اي تثبیت کننده نیتروژن را به ترتیب 23 و 36/3 درصد در مقایسه با شاهد افزایش می دهد. حداکثر 
عملکرد دانه از تیمارکاربرد نیتروژن زیاد همراه با مصرف فسفر حاصل شد که در مقایسه با تیمار شاهد عملکرد دانه 
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را 22 درصد افزایش داد. مصرف فسفر بدون کاربرد نیتروژن اثر معنی داری روی عملکرد دانه ندارد. مصرف مقدار 
کمي کود نیتروژن و فسفر در خاک هاي فقیر از این عناصر ضروري بوده و با توجه به اثر مثبت تلقیح باکتري ریزوبیوم 

در عملکرد دانه توصیه می شود از سویه هایی با قدرت رقابت باال استفاده گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تيمار شاهد بدون مصرف كود شيميايی ازتی و فسفری

تيمار مصرف كود شيميايی ازتی در نخود ديم

تيمار تلقيح ريزوبيوم و مصرف كود شيميايی ازتی و فسفری در نخود ديم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان: افزایش عملکرد گندم با تناوب مناسب در شرایط دیم 

شماره مصوب پروژه: 101-21-82033                                
مجري مسئول: رضا رحیم زاده                                     رتبه علمی: استادیار پژوهش

rezarahimzadeh42@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تك کشتي و یا توالي نامناسب محصوالت در یك قطعه زمین منجر به افت قابلیت تولید خاک و پایین آمدن سطح 
عملکرد محصول مورد کاشت مي گردد. از طرف دیگر مشکالت زیست محیطی همانند ریز گردها ناشی از عدم وجود 
پوشش گیاهی مناسب می باشد. استفاده از محصوالت تناوبی مناسب به منظور جلوگیری از اثرات سوء عدم رعایت 
تناوب می تواند راهکار مناسبی باشد. استفاده از اراضي وسیع و بکارگیري ظرفیت خالي آن در فصل آیش و همچنین 
جلوگیري از کشت ممتد گندم و اثرات سوء آن، از طریق تعیین تناوب مناسب که بتواند ضمن ایجاد پوشش گیاهي 
از فرسایش خاک جلوگیري نماید، اهمیت زیادی دارد. با اجراي یك تناوب مناسب اثرات سوء عدم رعایت تناوب از 
قبیل فرسایش خاک، افت حاصلخیزي خاک، بروز بعضي بیماري ها و آفت و همچنین گسترش علف هاي هرز نیز از 

بین خواهد رفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- تناوب گندم- گندم مناسب شرایط دیم مورد آزمایش نیست.

- در تناوب حبوبات با گندم عدس بهتر از نخود عملکرد گندم را بهبود می دهد.
- در تناوب علوفه- گندم، کشت بهاره علوفه بهتر از کشت پاییزی در شرایط دیم است.

- برای بهبود ماده آلی خاک تناوب روش مناسبی است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
حداقل عملکرد گندم با میانگین 999 کیلوگرم در هکتار مربوط به تناوب گندم-گندم می باشد. به غیر از محصول 
از نظر  با تناوب آیش – گندم اختالف معنی داری نداشتند.  از نظر عملکرد  تناوبی ماشك پاییزه سایر محصوالت 
عملکرد گندم بعد از محصوالت تناوبی در حبوبات، عدس بهتر از نخود، در دانه های روغنی گلرنگ بهتر از آفتابگردان 
و در علوفه کشت بهاره بهتر از علوفه پاییزه روی عملکرد گندم اثر مثبت دارد.محصوالت تناوب موجب کاهش تعداد 
علف های هرز شد. رعایت تناوب در کل موجب افزایش ماده آلی خاک شد. رعایت تناوب همچنین موجب کاهش 
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با در نظر گرفتن جنبه های  جرم مخصوص ظاهری خاک مخصوصا در عمق 20-0 سانتی متری شد. در مجموع 
زراعی، اقتصادی و خاکی استفاده از محصول مناسب تناوبی بهتر از کشت متوالی گندم و تناوب آیش - گندم است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از محل آزمايش و اجرای طرح
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان:  رقم جو ماهور، مناسب کشت در دیمزارهای گرمسیری کشور

یافته منتج از پروژه:80105-21-100                         مدت اجراي پروژه : 10سال        
مجری مسئول: محتشم محمدی                                 رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریـان: عباسـعلي نوري نیا، طهماسـب حسـین پور، غالمرضاخلیل زاده، حسـن خانـزاده، مظفر روسـتایی، مقصود 
حسـن پور حسـني، محمـد ترابي، مهـران پاتپـور و محمدعلي دهقان

mohtashammohammadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
زراعت جو در دیمزارهاي گرمسیري تاکنون متکي به استفاده از ارقام کم بازده بومي و ارقام اصالح شده معدودی 
مي باشد. در سال هاي اخیر، فعالیت هاي بهنژادي بخش تحقیقات غالت دیم معطوف به شناسایي و جایگزیني ارقام 
پرمحصول و متحمل جو با ارقام رایج و کم بازده بوده است. مناطق  گرمسیري استان هاي خوزستان، فارس، کهگیلویه 
اردبیل )مغان(، کرمانشاه، ایالم و بوشهر از جمله نواحي دیم کشور است که محل  و بویراحمد، لرستان، گلستان، 
رویش جو دیم با تیپ بهاره مي باشند. با معرفي و استفاده از یافته هاي جدید پژوهشي در عرصه وسیع، شاهد رشد و 

شکوفایي بیشتر تولیدات زراعي در دیمزارهاي  گرمسیري کشور خواهیم بود.    

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- تاریـخ کاشـت: اواخـر آبـان الـي اواخـر آذر مـاه بسـته به زمـان شـروع بارندگي هاي موثر و پیوسـته بـا توجه 

رژیـم بارندگـي درازمدت. 
2- میزان بذر مصرفي: بر اساس وزن هزار دانه با تعداد 200 دانه در متر مربع توصیه مي شود. 

3- فاصله خطوط کشت مناسب: 15 الي 18 سانتي متر 
4-  کود ازته: مقدار کودهاي ازته  بر اساس آزمون خاک و توصیه مناطق مصرف شود.

5-  مصـرف کودهـاي فسـفره و پتاسـه نیـز براسـاس آزمـون خـاک در مناطـق و توصیه هـاي آنها خواهـد بود و 
تمـام کودهـاي پتاسـه و فسـفره قبل از کاشـت مصرف خواهند شـد. 

6- براي مبارزه با علف هاي هرز از سموم رایج در بازار در زمان پنجه زني استفاده شود. 
7- عمق مناسب کاشت 5-3 سانتي متر مي باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رقم ماهور در مقایسه با رقم شاهد ایذه، 12 درصد اضافه محصول تولید دارد، رقم ماهور نسبت به شاهد ایذه از 
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زودرسي بیشتری برخوردار بوده و وزن هزار دانه آن در برخي محیط ها تا 10 گرم بیشتر است. این رقم داراي تیپ 
رشد بهاره بوده که نسبت به ورس مقاوم مي باشد. میانگین پروتئین دانه رقم جدید 11/6 درصد بود که 0/2 درصد 
نسبت به رقم ایذه افزایش داشته است و نسبت به بیماري هاي مهم نظیر لکه قهوه اي نواري، زنگ زرد، و کوتولگي 

زرد جو حساسیتي ندارد اما نسبت به اسکالد و سفیدک سطحی نیمه مقاوم است.
انتظار مي رود که رقم ماهور با ویژگي هاي زراعي مناسب و بطور متوسط 12 درصد برتري عملکرد دانه نسبت به 
رقم اصالح شده ایذه، با استقبال خوب کشاورزان مواجه شود. با جایگزیني رقم ماهور و با فرض تحقق 60 درصد از 
ظرفیت برتري این رقم نسبت به شاهد ایذه در شرایط زارعین، اضافه محصولي معادل 222 کیلوگرم دانه در هکتار 

نصیب کشاورزان خواهد شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كشت رقم جو ماهور
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موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور



126

 

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان: کنترل تلفیقی بیماری برق زدگی روی نخود

یافته منتج از پروژه های شماره:  87027-1615                    مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: داریوش شهریاری                                         رتبه علمي: استادیارپژوهش

مجریان: سید حسن صباغ پور، فرشید محمودی،کاوس کشاورز، نوذر بهرامی
dshahriari37@ gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کشت حبوبات به ویژه نخود با اهمیت استراتژیك در برنامه تولید و توسعه، بیش از 800 هزار هکتار از اراضي را 
 Ascochyta در مناطق غرب کشور  به خود اختصاص داده است، ولي عوامل محدود کننده رشد از جمله نژادهاي
rabiei با شدت بیماري زایي باال در شرایط مساعد آب و هوایي روي ارقام حساس محلی ایجاد بیماری می کنند. قارچ 
عامل بیماری سبب ریزش برگ ها، نکروز غالف، چروکیدگی دانه، شکستگی شاخه ها، ساقه و در نهایت خشکیدگی 

تمام بخش های هوایی گیاه و خسارت صدر صد به محصول می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاشت ارقام نخود عادل و آزاد در کشت پائیزه، رقم انتظاری و رقم بهار در همه مناطق مختلف کشور توصیه 
می شود. بذور با سموم قارچ کش رورال تی اس یا کاربوکسین – تیرام به نسبت 2 در هزار ضدعفونی شده و در عمق 
5-7 سانتی متری کشت شوند. پس از ظهور گیاهچه ها در صورت افزایش بارندگی و رطوبت وکاهش دما، سم پاشی با 
کلروتالونیل 1 درصد در مرحله 8- 10 برگی الزامی است و در صورت تداوم شرایط رطوبتی تکرار سم پاشی در مرحله 

گلدهی ضروری است. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مساعد  شرایط  در  نخود  زدگی  برق  از خسارت صددرصدی  مانع  توصیه شده  و سموم  مقاوم  ارقام  از  استفاده 
همه گیری بیماری می شود. بطور کلی روش های توصیه شده در باال، سبب افزایش مقاومت نخود در برابر خسارت 

ناشی از بیماری شده و افزایش عملکرد بیش از 25 درصد را به دنبال خواهد داشت.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 مقايسه ارقام متحمل و حساس در مزرعه تحقيقاتی در ايستگاه عراقی محله گرگان و
 گلخانه بخش تحقيقات گياهپزشكی ورامين
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان: کنترل شیمیایی شته خردل کلزا 

یافته منتج از پروژه شماره: 83011 – 0000- 04- 100000– 043- 2     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: یداله خواجه زاده                                                        رتبه علمي: دانشیار پژوهش

khajehzadeh1339@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
درصد باالي روغن دانه گیاه کلزا، سبب می شود که سطح زیرکشت این محصول به سرعت افزایش یابد. کلزا از 
مرحله گیاهچه اي تا رسیدن به مرحله رشد زایشي مورد حمله طیف وسیعي از عوامل زیان رسان قرار مي گیرد. از 
آفات مهم کلزا شته خردل ).Lipaphis erysimi Kalt( است که با استقرار روي ساقه گل دهنده در جمعیت متراکم، 
مانع از رشد گیاه می شود. از آنجایي که سیاست هاي اخیر کنترل آفات بر پایه برنامه کاهش مصارف سموم و استفاده 
بهینه از سم مي باشد، بنابراین لزوم تعیین سطحی از تراکم آفت که باعث خسارت اقتصادي مي شود، برای استفاده 

مناسب از نوع سم و غلظت آن امری ضروری به شمار می آید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به میزان خسارت باید اقدام به مبارزه شیمیایی نمود. برای این کار ابتدا باید از اندام ساقه گل دهنده 
نمونه برداری شود و در صورت وجود آلودگی اقدام به مبارزه شیمیایی گردد. سطح خسارت اقتصادي شته خردل در 
منطقه بهبهان، به طور متوسط حدود 2 سانتی متر آلودگی در مترمربع می باشد. بنابراین با مشاهده حدود 2 سانتی 
متر آلودگی در متر مربع در حاشیه مزارع از سم پی متروزین 0/8 تا 1 لیتر در هکتار در 7 -10 روز اوایل گلدهی 

می توان استفاده کرد.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- کاهش مصارف سموم 
- استفاده بهینه از سم 

- کاهش اثرات سوءزیست محیطی 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شته خردل 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
عنوان: کنترل طبیعی کنه هاي مولد گال نمدي گردو

یافته منتج از پروژه شماره: 83018-0000-03-100000-053-2            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: هادي زهدي                                                              رتبه علمي:استادیار پژوهش       

had i_zohdi@yahoo.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 کنه ها با تغذیه از شیره گیاهي یکي از رقباي اصلي درختان جهت استفاده از مواد غذایي گیاه مي باشند. جدا 
از آن کنه هاي گال زا به سبب ایجاد تغییرات در بافت برگ و ایجاد گال سبب کاهش سطح فتوسنتزي گیاه و ضعف 
مضاعف درختان مي شوند. شناسایی و حمایت عوامل کنترل کننده طبیعی این کنه های خسارتزا می تواند مصرف 

سموم شیمیایی را برای کنترل این آفت منتفی نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
و     Phytoseiidae، Anystidae ، Tydaeidae خانواده های  از  شکاری  کنه های  از  گونه  چندین  تغذیه 
Bdellidae  از این آفت وجود دارد. تراکم گونه های Anystis sp.  و Paraseiulus sp.  از سایر کنه های شکاری 
بیشتر است. همچنین درون گال های این کنه تعداد زیادی از کفشدوزک ها متعلق به جنس های مختلف و یك گونه 

تریپس از خانواده Aeolothripidae  دیده می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به فعالیت دشمنان طبیعی فراوان در گال های ایجاد شده روی برگ گردو  و بزرگ بودن سطح کانوپی 
درختان، نیاز به مبارزه شیمیایی با این آفت در منطقه نیست و دشمنان طبیعی می توانند در صورت رعایت مسائل 

باغبانی درختان، جمعیت آین آفت را کاهش دهند.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كنه اريوفيده درون گال

  Paraseiulus sp   نمونه ای از كنه شكاری درون گال     
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
عنوان: پرورش سن گرافوزوما، میزبان زنبور انگل وارة سن گندم

یافته منتج از پروژة شماره: 84004-8302-07-100000-100-1  مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:جعفر محقق نیشابوری                       رتبه علمي: استاد پژوهش

مجری: مسعود امیرمعافی
  mohaghegh@iripp.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکي از معضالت اساسي رشد و توسعة مهار زیستی سن گندم، Eurygas ter integriceps، به کمك زنبورهاي 
پارازیتویید جنس Trissulcus، مسئلة تامین به موقع و کافي تخم میزبان مي باشد. چرا که سن گندم دارای دیاپوز 
اجباری بوده و همیشه برای پرورش و تکثیر در دسترس نمی باشد. از این رو سن های Graphosoma lineatum و 
Graphosoma semipunctatum که فاقد دیاپوز اجباري هستند به عنوان میزبان های مناسب براي زنبورهاي مذکور 
 Trissulcus شناخته شده اند. شیوة پرورش این سن ها برای تکثیر مداوم آن ها به منظور دسترسی به زنبورهای جنس

در امر مهار زیستی سن گندم اهمیت فراوان دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- آماده کردن اتاقك پرورش و یا انکوباتور با شرایط دماي 1 ± 28 درجه سلسیوس، رطوبت نسبي 5 ± 70 درصد 

و دوره نوري 16 ساعت روشنایي و 8 ساعت تاریکي.
- تخم ها )تا بیست دسته تخم( در ظرف های پرورش نیم لیتری که دانه های گیاه رازیانه در بستر آن پهن شده 

همراه لولة آب قرار داده می شود. پوره های سن اول گرافوزوما در همین ظرف ها نگهداری می شود.
- انتقال و نگهداری پوره ها به ظروف یك و نیم لیتری همراه آب و دانة گیاه رازیانه در بستر ظرف ها )سن دو تا 
هشتصد عدد، سن سه تا چهارصد عدد، سن چهار تا دویست عدد، سن پنج تا صد عدد و حشرات کامل تا بیست 

جفت نر و ماده(.
- در شرایط دمایی یادشده سن های گرافوزوما طی مدت 23 تا 25 روز از تخم یك روزه به حشرة کامل تبدیل 

می شوند. حدوداً شصت درصد تخم ها به مرحلة حشرة کامل می رسند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- تسهیل مهار زیستی سن گندم با تخم های گرافوزوما به ویژه در فصول دیاپوز سن گندم.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 حشرات كامل گرافوزوما )باال، چپ و راست(، ظرف پرورش تخم )پايين راست( و 
ظرف های پرورش پوره ها و حشرات كامل )پايين چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
عنوان: مدیریت تلفیقي علف هاي هرز در مزارع ذرت

یافته منتج از پروژه شماره: 84098-0000-08-100000-009-2        مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجري مسئول: محمد علي باغستاني میبدي                                        رتبه علمي: استاد پژوهش

baghestani40@hotmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
علف هاي هرز یکي از مهمترین عوامل کاهنده عملکرد در ذرت دانه اي مي باشند. امروزه مصرف علف کش ها بعنوان 
مهم ترین ابزار در کنترل آنها استفاده مي شود. از مهم ترین علف-کش هایي که در ذرت مصرف مي شود مخلوط دو 
علف کش آترازین و آالکلر مي باشد. گزارشات متعدد در خصوص اثرات نامطلوب زیست محیطي و باقي مانده آن در 
زیست بوم-هاي زراعي و طبیعي منتشر شده است. در صورتي که بتوان مقدار مصرف این علف کش ها را با استفاده از 
روش هاي مدیریت زراعي و مکانیکي کاهش داد، ضمن حفظ عملکرد محصول از هزینه هاي بهداشتي و زیست محیطي 

این علف کش ها کاسته خواهد شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 25 حداقل  میزان  به  را  یکساله ها  خصوص  به  علف هاي هرز  خسارت  مي تواند  هیرم کاري  سیستم  از  استفاده 
درصد کاهش دهد. استفاده از دو بار کولتیواسیون )در مراحل 10 و 30 سانتي متر ذرت( مي تواند میزان عملکرد 
محصول را به میزان 30 تا 35 درصد افزایش دهد. عالوه بر این با استفاده از کولتیواسیون مي توان حداقل 25 درصد 
کولتیواسیون  با  هیرم  تلفیق  داد.  کاهش  را  عملکرد  میزان  در  تغییر  بدون  آترازین+آالکلر  مخلوط  کاربردي  دز  از 
مي تواند سبب کاهش حداقل 50 درصد از علف کش هاي آترازین+آالکلر گردد. استفاده از سیستم هیرم باضافه دو بار 
کولتیواسیون نتایج مشابه کاربرد علف کش آترازین+آالکلر با دز توصیه شده دارد و با این دستورالعمل مي توان مصرف 

علف کش در ذرت را بطور کامل حذف نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از سایر روش های کنترل مانند هیرم کاری و کولتیواسیون در تلفیق با روش های شیمیایی می تواند عالوه 

بر کاهش مصرف علف کش و در نتیجه کاهش اثرات زیست محیطی، سبب افزایش عملکرد ذرت نیز شود. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
عنوان: مدیریت تلفیقی بیماری های پنبه

یافته منتج از پروژه شماره: 20678  )پروژه خاص(                           مدت اجرای پروژه: 2 سال    
مجری مسئول: اصغر حیدری                                                          رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: الله نراقی، عبدالرضا احمدی، حسین کربالیی خیاوی، صمد سرکاری
 heydari1384@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
پنبـه یکـی از محصـوالت مهـم کشـاورزی می باشـد کـه مـوارد اسـتفاده فراوانـی در صنایع نسـاجی، صنایـع غذایی 
و نیـز صنایـع بهداشـتی دارد. ایـن محصـول مهـم در اسـتان های مختلـف کشـور در سـطح وسـیعی کشـت شـده و 
در اشـتغال و درآمـد کشـاورزان نقـش مهمـی ایفـا می نمایـد. از مهمتریـن عوامل کاهـش تولید و عملکـرد محصول 
پنبـه وجـود بیماری هـای مختلـف از جملـه بیمـاری پژمردگـی ورتیسـلیومی و مـرگ گیاهچـه می باشـند. تـا کنون 
ضدعفونـی بـذور پنبـه بـا قـارچ کش های شـیمیایی رایج ترین روش بـرای کنترل ایـن بیمار ی بوده اسـت. در ضمن 
سـموم شـیمیایی آلـوده کننـده محیـط زیسـت بـوده و زیان های بهداشـتی فراوانـی برای انسـان و دیگـر موجودات 
زنـده دارنـد. بـا در نظـر گرفتـن موارد فوق شـاید مناسـب  ترین روش کنتـرل و مدیریـت بیماری های فـوق تلفیق و 

ترکیبـی از روش هـای مختلـف بـه ویژه زراعی باشـد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- کشت پنبه در مزارعی که دارای سابقه بیماری نباشد.

2-انجام شخم عمیق.
3- رعایت تاریخ کشت مناسب )اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت(

 4- استفاده از بذور سالم و ترجیحا دلینته )کرک زدایی شده(
5- استفاده مناسب و کافی از کودهای ازته و به ویژه پتاسه

6- پرهیز از آبیاری اضافی
7- مبارزه مناسب با علف های هرز

8- برداشت به موقع محصول )چین اول(  
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1-کاهش وقوع بیماری های پنبه به ویژه مرگ گیاهچه و پژمردگی ورتیسلیومی

2- جلوگیری از واکاری )دوباره کاری( مزارع
3- کاهش استفاده از سموم زیان بار شیمیایی

4- افزایش عملکرد و محصول پنبه
5- کاهش هزینه ها و افزایش درآمد کشاورزان پنبه کار

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

سمت راست: تيمارهای بدون كاربرد روش های مديريت تلفيقی، سمت چپ: تيمارهای با كاربرد روش های مديريت تلفيقی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان: کنترل غیرشیمیایی سوسك  کك کلزا

یافته منتج از پروژه شماره: 85010-0000-04-100000-043- 2              مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: یداله خواجه زاده                                                        رتبه علمي: دانشیار پژوهش

khajehzadeh1339@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکي از مهم ترین عوامل محدودکننده تولید کلزا در خوزستان، سوسك کك مانند است. سوسك هاي بالغ به مزارع 
تازه جوانه زده کلزا حمله کرده و باعث نابودي بخش عظیمي از مزارع کلزا در مراحل اولیه رشد و کاهش عملکرد 
می شود. اوج جمعیت سوسك هاي کك مانند از اواخر آذر ماه تا اواخر دي ماه می باشد و با توجه به اینکه خسارت زایي 
این مرحله  تاریخي کاشته شود که در  کلزا در  توصیه مي شود  لذا  در مرحله گیاهچه اي صورت می-گیرد،  عمدتاً 
حساس نباشد. بر همین اساس بررسي اثر تاریخ کاشت بر خسارت سوسك هاي کك مانند مورد توجه قرار گرفته است، 

به خصوص که این شیوه کنترل اثرات سوء زیست محیطي هم در مزارع حساس کلزا نخواهد داشت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تاریـخ کاشـت نشـان داد کـه بیشـترین عملکـرد دانـه )4889 کیلوگـرم( در تاریخ کاشـت 10 آبان با حداقـل تعداد 

کك و کاهش شـدت خسـارت می باشـد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از تاریخ کاشت توصیه شده می تواند مانع از خسارت سوسك کك مانند به محصول کلزا شود. تاریخ کاشت 

اواسط آبان ماه به عنوان بهترین تاریخ کاشت کلزا برای فرار از خسارت کك ها توصیه می شود. 
- استفاده بهینه از سایر روش های کنترل )به غیر از روش های شیمیایی(

- کاهش اثرات سوءزیست محیطی 
- تولید سالم
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

سوسک كک مانند و خسارت وارده

آثار خسارت وارده به وسيله سوسک كک مانند
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان: کنترل شیمیایی حشرات آفت انباری

یافته منتج از پروژه شماره: 85063-0000-04-100000-009-2    مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: عارف معروف                             رتبه علمي: استادیار پژوهش

a.marouf@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ترکیبات آلي فسفره رایج ترین سموم شیمیایي هستند که در سم پاشي انبارها براي کنترل آفات انباري استفاده 
مي شوند. در بین این سموم ماالتیون، پریمیفوس متیل و کلرپریفوس متیل کاربرد بیشتري دارند. استفاده مداوم از 
این سموم عالوه بر آلودگي هاي زیست محیطي، گسترش مقاومت در گونه هاي مختلف آفات انباري به این سموم 
را هم به دنبال داشته است. در حال حاضر اسپینوساد به عنوان یکی از جایگزین های مناسب برای سموم فسفره در 
کنترل آفات انباری معرفی می شود. بررسي میزان تاثیر اسپینوساد در مقایسه با سموم ماالتیون، پریمیفوس متیل و 

کلرپریفوس متیل ضروری به نظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
یك  ازاء  به  موثره  ماده  گرم  یك  دز  با    )SC )فرموالسیون240  اسپینوساد  از  استفاده  منظور  بدین   
برای  مناسب  جایگزینی  عنوان  به  می توان  آلودگی  مشاهده  زمان  در  نوبت،  یك  در  و  سطوح  از  مترمربع 
آرد شپشه-های  شامل  غالت  انباری  آفات  کنترل  در  متیل  پریمیفوس  و  ماالتیون  نظیر  فسفره   سموم 

و  سیلوها  و  خالی  انبارهای  در   )Sitophilus oryzae( برنج  و شپشه ی   )Trbolium confusum, T. castaneum(
سم پاشی سطوح با استفاده از سم پاش های رایج مورد استفاده قرار گیرد. هم چنین فرموالسیون پودری 0/125 
درصد از اسپینوساد با دز دو میلي گرم ماده موثره برکیلوگرم بصورت اختالط با بذر، می تواند آفات بذوری را که برای 
کاشت در انبارها نگهداری می شوند، بطور قابل قبولی کنترل کرده و لذا می توان در انبارهایی که سابقه آلودگی به 

آفات انباری دارند، استفاده کرد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ندارند، دستاورد مهمی می  نامطلوب  اثر  انسان  بر روی سالمتی  بیولوژیك که  از ترکیبات کم خطر و  استفاده 
باشد. یکی از مزایای این ترکیب، نداشتن اثر نامطلوب در محیط زیست است که موجب می شود بتوان از این دو 
نوع فرموالسیون ذکر شده به جای سموم فسفره در ضدعفونی غالت انباری که مصرف خوراکی دارند، استفاده نمود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته

توده فله بذر در انبار
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان: کنترل تلفیقی علف هاي هرز کلزا 

یافته منتج از شماره پروژه: 85068-0000 -00 - 101200- 043-3   مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: آذر ماکنالی                                                   رتبه علمي:مربی پژوهش

مجری: احمد کالنتری
Azarmaknali@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بـرای دسـتیابي بـه عملکـرد بالقـوه در کلـزا، مدیریـت زراعـي و کنتـرل علفهـاي هـرز حائـز اهمیـت می-باشـد. از 
عمده تریـن معضـالت افزایـش سـطح زیرکشـت و نیـز افزایش عملکرد کلـزا وجود علف هـاي هرز مي باشـد. از طرفي 
تعییـن الگـوي کاشـت مناسـب کلـزا و فاصلـه ردیـف آن در کنتـرل علف هـاي هـرز نقـش مهمـي دارد. لـذا تعییـن 
علفکـش مناسـب و الگـوي کاشـت بهتـر و نیز اثـر متقابل ایـن دو در کنتـرل علف هاي هـرز کلزا و افزایـش عملکرد 

آن از ضـرورت و اهمیـت بـه سـزایي برخوردار اسـت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 کاربـرد علفکـش ترفـالن بـه میزان دو لیتر در هکتار قبل از کشـت کلزا بصـورت مخلوط با خاک، اسـتفاده از الگوی 
کاشـت دو ردیـف روي پشـته 75 سـانتي متري بـه همـراه کاربرد علفکش هـاي پس رویشـی )لونترل+گاالنت سـوپر( 
بـه ترتیـب بمیـزان 0/6لیتـر و 75/ 0لیتـر در هکتـار در مرحلـه دو تـا سـه برگی کلـزا مناسـب ترین تیمارهـا بوده و 

کاربـرد آنهـا توصیـه مي گردد. سـموم دارای مجـوز از سـازمان حفظ نباتات می باشـند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
خشك  وزن  و  تعداد  کاهش  گزینه  جهت  مناسب ترین  شده  توصیه  علف کش های  و  کاشت  الگوی  از  استفاده 

علف هاي هرز در کلزا مي باشند.
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عكس/عكس های شاخص از يافته:

مزرعه كلزا  سم پاشی شده با علف كش های توصيه شده
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنـوان: معرفـی علف کـش جدیـد و دو منظـوره اولتیما )نیکوسـولفورون + ریم سـولفورون( برای کنتـرل علف های 

هـرز مزارع ذرت دانـه اي ایران
یافته منتج از پروژه شماره: -86092-0000-08-100000-100-4   مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه

مجري مسئول: اسکندر زند                                                       رتبه علمي: استاد پژوهش
مجریان: محمد علي باغستاني، رضا پور آذر، پیمان ثابتي و فرخ الدین قزلي 

eszand@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ذرت دانه اي به عنوان ماده اولیه خوراک دام، طیور، انسان و ماده خام تولیدات صنعتي و غذایي یکي از محصوالت 
مهم و اساسي محسوب مي گردد که هر ساله کشاورزان هزینه زیادي را براي کنترل علف هاي هرز آن متحمل مي 
شوند. بیشترین علف کش هایي که براي مبارزه با علف هاي هرز مزارع ذرت دانه اي کشور مورد استفاده قرار مي گیرند، 
آترازین، آالکلر، اي پي تي سي + دي کلرامید و توفوردي هستند. این علف کش ها سال هاست که در مزارع ذرت ایران 
مصرف مي شوند و عالوه بر خطرات زیست محیطي، خطر مقاوم شدن علف هاي هرز نسبت به برخي از آن ها بدلیل 
تعداد کم و پایین بودن تنوع علف کش هاي ثبت شده وجود دارد. لذا معرفی و ثبت علف کش های جدید  در جهت تنوع 

بخشیدن به طیف علف کش های ذرت ضروری به نظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 کاربـرد علف کـش دو منظـوره اولتیمـا )نیکوسـولفورون + ریـم سـولفورون( بـه میـزان 175 گـرم در هکتـار بـرای 
کنتـرل کنتـرل علف هاي هـرز باریك بـرگ و پهـن بـرگ مـزارع ذرت توصیه می شـود. جـدول زیر برخی مشـخصات 

مهـم ایـن علـف کش را نشـان مـی دهد.

مقدار مرصففرموالسيونمحل عملنام تجارينام عمومي

(در هكتار) 

زمان مرصف

 نيكوسولفورون+

ريم يولفورون
4-3 برگي ذرت175 گرم در هكتارALSDF %75بازدارندهاولتيام
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش  دارد، سبب  برگ  پهن  و  برگ  باریك  مناسبی که در کنترل علف هاي هرز  کارآیی  با  اولتیما  علف کش 

عملکرد ذرت می شود. جدول زیر تاثیر این علف کش روی علف های هرز مهم ذرت را نشان می دهد

علف کش ها

یکساله ها

چندساله ها
 پهن برگ
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 نيكوسولفورون+ ريم
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**
**
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*
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*
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*

**
**

**
*

*
*

**
**

**
*

**
**

**
**

**
*

**
**

**
*

**
*

*
**

++ 50 تا 70 درصد کنترل ++++ بیش از۸5 درصد کنترل

+ 30 تا 50 درصد کنترل +++ 70 تا ۸5 درصد کنترل
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنـوان: کارایـي تعـداي از علف کش هـا در کنتـرل بیوتیپ هـاي یـوالف  وحشـي مقاوم و حسـاس بـه علف کش هاي 

بازدارنده اسـتیل کوآنزیم-آ-کربوکسیالز
یافته منتج از پروژه شماره: 86014-8304-08-100000-009-4   مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه

مجري مسئول: اسکندر زند                                                       رتبه علمي: استاد پژوهش
eszand@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در ایران عمده ترین روش کنترل این علف هرز در مزارع گندم، کنترل شیمیایي است. در طي سال های گذشته 
علف کش هایي مانند دیکلوفوپ متیل، کلودینافوپ پروپارژیل و فنوکساپروپ پي-اتیل از جمله پر مصرف ترین باریك 
برگ کش هاي رایج در اکثر مناطق گندم خیز کشور بوده اند و از آنجا که این علف کش ها عمدتا از علف کش هاي بازدارنده 
ACCase هستند، استفاده متوالي از آن ها باعث شده است تا مقاومت یوالف وحشي به برخی از علف کش های این 

  ACCase گروه گزارش شود. با توجه به این که یکي از راه هاي مبارزه با علف هرز باریك برگ مقاوم به بازدارنده هاي
استفاده از دیگر گرو ه هاي علف کشي )مانند بازدارنده هاي استوالکتات سینتاز )ALS(، بازدارنده هاي سنتز کارتنوئید 
و....( و یا استفاده علف کش هاي سایر خانواده هاي بازدارنده ACCase است، لذا آگاهی از واکنش توده های مقاوم به 

علف کش های مختلف از گروه های متفاوت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
پروپارژیل،  کلودینافوپ  علف کش هاي  یوالف وحشي،  توده حساس  کنترل  براي  علف کش  بهترین  در مجموع   
با  ایزوپروتون + دیفلوفنیکان هستند. بهترین علف کش براي کنترل توده هاي مقاوم  پینوکسادن، پروسولفوکارب و 
مي باشند.  دیفلوفنیکان   + ایزوپروتون  و  متسولفورون   + سولفوسولفورون  علف کش هاي  متابولیسم،  افزایش  مکانیزم 
همچنین بهترین علف کش براي کنترل توده مقاوم با مکانیزم عمل تغییر محل هدف نیز علف کش هاي پینوکسادن، 
سولفوسولفورون، سولفوسولفورون + متسولفورون، یدوسولفورون + مزوسولفورون با دز 400 گرم در هکتار و ایزوپروتون 

+ دیفلوفنیکان هستند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با آگاهی از واکنش توده های مقاوم به علف کش های مختلف می توان نسبت به توصیه های مناسب جهت معرفی 

علف کش های موثر در جهت مدیریت و جلوگیری از گسترش مقاومت در علف های هرز اقدام کرد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنـوان: معرفـی علـف کـش آتالنتیـس )یدوسـولفورون + مزوسـولفورون + مفـن پایر( بـرای کنترل علـف های هرز 

گندم کشـور مزارع 
یافته منتج از پروژه شماره: 86017-8304-16-16-014      مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه

مجري مسئول: اسکندر زند                                             رتبه علمي: استاد پژوهش
مجریان: محمد علي باغستاني، ناصر باقراني، محمد جمالي، رضا پورآذر و پیمان ثابتي

eszand@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مصرف متوالي یك نوع علف کش مي تواند منجر به تغییر فلور علف هاي هرز،   عدم کنترل بعضي علف هاي هرز با 
این علف کش ها و بروز پدیده مقاومت شود. این در حالي است که با معرفي و ثبت علف کش هاي جدید با نحوه تاثیر 
متفاوت و ریسك کمتر از نظر بروز مقاومت، مي توان این مشکالت را مدیریت نمود. علف کش شوالیه )یدوسولفورون 
+ مزوسولفورون( علف کشي است که در سال هاي اخیر بخصوص در مناطقي که یوالف وحشي نسبت به علف کش هاي 
بازدارنده ACCase  مقاوم شده است، کاربرد زیادي پیدا کرده است. البته باقیمانده این علف کش برای کشت بعدی 
مفن پایر(   + مزوسولفورون  )یدوسولفورون+  آتالنتیس  علف کش  که  آنجا  از  ایجاد می کند.  محصول محدودیت هایی 
داراي ترکیبات موجود در شوالیه بوده ولي درصد آن ترکیبات در آن کمتر است، به نظر مي رسد چنانچه از کارایي 

علف کش شوالیه برخوردار باشد، بتواند برخي از مشکالت موجود را حل کند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای  توان  لیتر در هکتار مي  به مقدار 1/5  آتالنتیس )یدوسولفورون + مزوسولفورون + مفن پایر(  از علف کش 
کنترل علف هاي هرز باریك برگ و پهن برگ گندم استفاده نمود. جدول زیر برخی مشخصات مهم این علف کش را 

نشان می دهد. دارای مجوز از سازمان 

مقدار مصرففرموالسیونمحل عملنام تجارينام عمومي
)در هکتار( 

زمان مصرف

 مزوسولفورون متیل
 +یدوسولفورون متیل
 سدیم + ایمن کننده
مفن پایر دي اتیل

 2-1/5 لیترALS٪1.2 OD بازدارندهآتالنتیس
 2تا 3 برگي علف هرز یا
 ابـتدا تا انتهاي پنجه زني
)گندم )بجز گندم دوروم
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد گندم  باریك برگ و پهن برگ دارد، سبب  بر علف های هرز  با کارآیی مناسبی که  این علف کش 
می شود. همچنین این علف کش می تواند به صورت تناوبی برای کنترل علف-های هرز باریك برگ مقاوم به بازدارنده های 
ACCase در مزارع گندم مورد استفاده قرار گیرد و از گسترش مقاومت جلوگیری کند. جدول زیر تاثیر این علف 

کش روی علف های هرز مهم مزارع گندم کشور را نشان می دهد.

تالنتیسعلف های هرز مهم

**Acroptilon rependseتلخه

*Adonis aestivalisآدونیس

**Agrostemma githagoسیاه دانه

***Ammi majusوایه

***Atriplex hustatumسلمکی برگ پیکانی

***Beta maritimaچغندر وحشي

***Capsella bursa- pastorisکیسه کشیش

**Cardaria drabaازمك

***Carthamus oxyacanthaگلرنگ وحشي

؟Centaurea depressaگل گندم

***Cephalaria syriacaسرشکافته

Cerastium perfoliatum**

***Chenopodium albumسلمك

**Cirsium arvenseکنگر وحشی

***Conringia orientalisگوش خرگوش

***Consolida orentalisزبان در قفا

**Convolvulus arvensisپیچك صحرایي

***Descurania sophiaخاکشیر معمولی

***Erodium cicutarium  منتقار لك لك هرز

**         .Fumaria sppشاه تره

**.Galium sppبي تي راخ

**Glycyrrhiza glabraشیرین بیان

***Goldbachia laevigataناخنك

**Lamium amplexicauleغربیلك

؟Lathyrus inconspicuousخلر
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            ادامه جدول
تالنتیسعلف های هرز مهم

*Lepirodiclis holosteoidesارشته خطایي

***Malcolmia africanaماهوشاه

**.Malva sppپنیرک

***Melilotus officinalisیونجه زرد

**Myagrum perfoliatumکمندي

**.Papaver sppشقایق

***Polygonum aviculareهفت بند

**Polygonum convolvulusهفت بند پیچ

***Raphanus raphanistrumتربچه وحشي

؟.Rumex sppترشك

***Silybum marianumکنگر ابلق

***Rapistrum rugosumشلمي

***Sinapis arvensisخردل وحشي

***Sisymbrium officinaleخاکشیر تلخ

***.Sonchus sppشیر تیغك

؟Stellaria mediaگندمك

؟Turgenia latifoliaماستونك

؟.Vaccaria sppجغجغك

؟Veronica persicaسیزاب

***.Vicia sppماشك
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موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: عوامل محیطی مناسب برای جنگل کاری با گونه گالبی وحشی در جنگل های استان کرمانشاه

یافته منتج از پروژه شماره: 84002-0000-01-170000-100-0              مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: علی اصغر زهره وندی                                                       رتبه علمي: استادیارپژوهش 

Ali.zohrevandi1@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در کشور ایران و در مناطق و اقلیم های مختلف آن حدود 10 گونه از جنس گالبی وحشی رویش یافته اند. این 
مناطق به طور عمده نواحی شمال غربی ایران شامل آذربایجان غربی و اطراف ارومیه، آذربایجان شرقی، جنگل-های 
ارسباران، جنگل های گیالن و مازندران و گلستان )از جلگه تا ارتفاع 2400 متر از سطح دریا( و همچنین در نواحی 
غربی در مناطق بانه و سردشت و استان های کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و  بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد تا استان 
فارس را در بر می گیرند. پراکنش گالبی وحشی در این مناطق گاه به صورت اجتماع نسبتا خالص و گاه به عنوان گونه 
همراه در عرصه های جنگلی مشاهده می شود. گونه گالبی وحشی صرف نظر از ارزش های ژنتیکی، از جنبه اقتصادی 
به عنوان مکمل معیشت حاشیه نشینان جنگل در این مناطق مطرح است. به رغم وجود پایه های مناسب و سالم با 
بذردهی خوب گونه گالبی وحشی در رویشگاه های استان کرمانشاه، آثاری از تجدید حیات جنسی به چشم نمی خورد. 
فقدان زادآوری به سبب بهره برداری از بذر درختان، فرسایش شدید خاک و حضور دام در عرصه است. این موارد زنگ 
خطری است که لزوم توجه به این عرصه ها و بررسی شرایط رویشگاهی موجود، به منظور چاره اندیشی در ارتباط با 

نحوه پایداری و استمرار بقاء گونه های با ارزش را یادآور می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بهترین شرایط برای کاشت و توسعه گالبی وحشی در ارتفاعات )1700 تا 2000 متر از سطح دریا( دامنه هایی 
با جهت جغرافیایی شمال غرب و غرب است. گالبی وحشی در خاک هایی که مواد آلی آن زیاد و بافت آن متوسط 
است رشد و رویش بهتری دارد. ضمن آنکه هرچه درصد آهك خاک کمتر باشد و اسیدیته آن بیشتر، شرایط بهتری 
برای رشد و نمو گالبی وحشی فراهم می شود. بنا براین توصیه می شود برای توسعه و کاشت گالبی وحشی موارد زیر 

رعایت شود.
- شکل زمین: دامنه

- جهت جغرافیایی دامنه: شمال غربی و غربی
- ارتفاع منطقه کاشت: 1700 تا 2000 متر از سطح دریا

- بافت خاک: لومی )متوسط(
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- اسیدیته: متمایل به اسیدی
- مواد آلی: مناسب )غنی(

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
معیشت حاشیه نشینان  مکمل  به عنوان  اقتصادی  از جنبه  ژنتیکی،  ارزش های  از  گونه گالبی وحشی صرف نظر 
با بذردهی خوب گونه گالبی وحشی در  جنگل در این مناطق مطرح است. به رغم وجود پایه های مناسب و سالم 
رویشگاه های استان کرمانشاه، آثاری از تجدید حیات جنسی به چشم نمی خورد. فقدان زادآوری به سبب بهره برداری 
از بذر درختان، فرسایش شدید خاک و حضور دام در عرصه است. این موارد زنگ خطری است که لزوم توجه به این 
عرصه ها و بررسی شرایط رویشگاهی موجود، به منظور چاره اندیشی در ارتباط با نحوه پایداری و استمرار بقاء گونه های 

با ارزش را یادآور می شود.
شناخت نیازهای اکولوژیك گالبی وحشی، اطالعات کافی برای جنگل کاری با اهداف مختلف را در اختیار ما قرار 

می دهد. بنا براین با جنگل کاری گونه گالبی وحشی در مناطق مناسب نتایج زیر حاصل می شود.
- حفظ و توسعه گونه ای که در خطر حذف و نابودی قرار گرفته بود

- جلوگیری از فرسایش آبی و خاکی
- کمك به معیشت حاشیه نشینان جنگل
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: استفاده از الیاف چوب 8 نوع درخت مناطق خشك و نیمه خشك در صنایع چوب و کاغذ 

یافته منتج از پروژه شماره: 74-0310717100-06                         مدت اجراي پروژه: 11 سال
مجریان مسئول: حسین فامیلیان و کامیار صالحی                              رتبه علمي: مربی پژوهش

husseinfamilian@gimail.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
منطقه ایران و توراني کشور از مناطقي محسوب مي شود که از قابلیتهاي بالقوه باالیي جهت توسعه منابع طبیعي 
برخوردار بوده و در عین حال داراي اکوسیستم هاي بسیار حساس و شکننده مي باشند، لذا کوچکترین اشتباه در 
انتخاب، کشت و بهره برداري از گونه هاي مختلف گیاهي بخصوص درختان و درختچه ها در این مناطق ممکن است 
سبب از دست رفتن سرمایه عظیمي گردد. در این رابطه ابعاد الیاف چوب برخی از درختان این منطقه که تاکنون 
کمتر مورد مطالعه قرار گرفته، بررسی شد. و در صورتیکه صاحبان صنایع، بخصوص کاغذ سازی، مجبور به استفاده 
از این چوبها داشته باشند، این یافته، به آنها کمك می کند تا با استفاده از ضرایب کاغذ سازی بدست آمده تصمیم 
بهتری در انتخاب و یا ترکیب الیاف، جهت تولید کاغذ بگیرند. استفاده از این نتایج کمك می کند تا بدون هیچ هزینه 

اضافی نوع و ویژگیهای کاغذ تولید شده توسط چوب این درختان از قبل پیش بینی شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
از الیاف اندازه گیری شده چوب درخت های آزمایش شده، خصوصیات کاغذ ساخته شده از چوب ارقام فوق را 

می توان چنین پیش بینی کرد:
ضریب درهم رفتگی یا الغری، هرچه بیشتر باشد     تشکیل برگهای کاغذ آسانتر و کاغذ حاصله مرغوبتر است.

ضریب انعطاف پذیری، هرچه بیشتر باشد  مقاومت کاغذ تولید شده در برابر گسیختگی، ترکیدن و تا خوردن، 
بیشتر می شود.

ضریب رونکل، هرچه بیشتر باشد  مقاومت کاغذ در برابر پارگی بیشتر می شود.
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 ضریب
 انعطاف
پذیری
 (٪)

 ضریب
 مقاومت به

پارگی
 (٪)

 ضریب
 درهم

رفتگی

طول الیاف
(میکرون)

 نام
درخت

گونه درخت

 افرا کیکم4114336626
خرم آباد

Acer monspessulanum L.subsp. 
cinerascens

1

 بلوط2924454918
 ایرانی خرم

آباد
Quercus brantii var. persica

2

Pistacia atlantica var. mutica3بنه5217047633
Pistacia vera4پسته3915637514
Celtis caucasica5تا717453850
 زبان4611550879

گنجشك
Fraxinus rotundifolia var. 
rotundifolia

6

Elaeaganus angustifolia7سنجد733846960
 لرگ خرم7141361200

آباد
Pterocaria fraxinifolia8

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
صاحبان صنایع کاغذ سازی و ام-دی-اف می توانند در صورت برخورد با چوب درختان فوق در بین ماده اولیه 
خود، با ترکیب الیاف آنها، محصول بهتری تولید کنند. ویا با استفاده از اطالعات فوق، در صورت نیاز به زراعت چوب، 

با دقت بیشتری درختان مورد نظر خود را انتخاب کنند.

عكس/عكس های شاخص از يافته:

1- تيل در آوند آغاز،  2- آوند پايان،  3- تراكئيد دور آوندي در بلوط ايراني
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
 MDF عنوان: استفاده از چوب صنوبر با دوره بهره برداری کوتاه مدت برای تولید

یافته منتج از پروژه شماره: 83005-8001-07-170000-016-2         مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری  مسئول: مسعود رضا حبیبی                                                       رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: حسین حسینخانی،سعید مهدوی و امیر نوربخش
 masoudrezahabibi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
میـزان مصـرف تختـه فیبـر نیمـه سـنگین )MDF(  در کشـور، به دلیـل ویژگیهای منحصر بـه فرد از رشـد فزآینده 
ایـی برخـوردار اسـت. از ایـن رو، بـه جهـت تامیـن نیـاز روز افزون نیـاز کشـور، در سـالهای اخیر واحدهـای تولیدی 
جدیـدی در کشـور احـداث شـده و چندیـن واحد دیگـر نیز در آینـده نزدیك به بهره بـرداری خواهد رسـید. این در 
حالـی اسـت کـه منابـع اولیـه چوبی کشـور محدود بـوده و جوابگـوی نیاز رو به رشـد واحدهـای صنعتی نمی باشـد. 
لـذا همـواره کارشناسـان و محققـان بـه دنبـال معرفـی منابـع چوبـی دیگـری هسـتند. یکـی از منابـع جایگزیـن، 
زراعـت چـوب بـا گونـه هـای سـریع الرشـد از جمله صنوبرها اسـت. از سـوی دیگـر با توجه بـه اینکـه کیفیت چوب 
مـورد مصـرف تاثیـر بسـزایی بـر کیقیـت محصـول سـاخته شـده دارد، لـذا در ایـن تحقیـق سـعی شـده اسـت کـه 
کیفیـت MDF سـاخته شـده از چـوب صنوبـر 4 سـاله مورد بررسـی قـرار گرفته و با کیفیت MDF سـاخته شـده از 

صنوبرهای 12 سـاله مقایسـه شـود.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای این منظور چوبهای صنوبر 4 ساله خردشده و نسبت به پخت آنها اقدام کرده و به الیاف تبدیل میشوند. پس 
از آن، الیاف چسب زنی شده و با استفاده از پرس گرم،  MDF ساخته خواهد شد. نکته قابل ذکر این است که برای 

پخت چوبها باید از زمانهای کوتاه استفاده گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
MDF معرفی ماده اولیه چوبی جدید برای صنعت  -1

کاهش هزینه تولید محصول به دلیل استفاده از ماده چوبی ارزان قیمت   -2
MDF ایجاد ارزش افزوده، از طریق استفاده از چوبهای ارزان قیمت و تبدیل آنها به  -3

ایجاد درآمد برای کشاورزان از طریق زراعت چوب و همچنین برگشت سرمایه سریع تر، به دلیل برداشت   -4
در دوره های بهره برداری 4 ساله 
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عكس/عكس های شاخص از يافته:

MDF ساخته شده از چوب صنوبر 4 ساله
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: تولید تخته های MDF با استفاده از ساقه پنبه 

یافته منتج از پروژه شماره:   83004-8001-07-170000-016-2           مدت اجراي پروژه:  3 سال 
مجری مسئول:  ابوالفضل کارگرفرد                                                            رتبه علمي:   دانشیار پژوهش

مجریان:  امیر نوربخش، فرداد گلبابائی  
kargarfard@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در سالهای اخیر کمبود شدیدی در تامین ماده چوبی مورد نیاز کارخانه های تولید کننده تخته های MDF که 
از رشد و توسعه روزافزونی برخوردار هستند، احساس می شود. از سوی دیگر بررسي هاي انجام شده بر روي پسماند 
هاي کشاورزي موجود در کشور، نشان داده است که ساقه پنبه از نظر حجم تولید ساالنه، ساختار چوبي و قابلیت 
نگهداري به مدت طوالني نسبت به دیگر پسماند هاي کشاورزي داراي موقعیت ممتازي براي کاربرد در تولید فرآورده 
های مرکب چوبی مانند MDF دارا مي باشد. با توجه به اینکه نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تخته 
های MDF تولید شده از ساقه پنبه از کیفیت مطلوب و باالتر از سطح استاندارد اروپائی برخوردار می باشد، لذا 
استفاده از این پسماندهاي لیگنوسلولزي که هر ساله پس از عملیات برداشت محصول پنبه، سوزانده ویا شخم و با 
خاک مخلوط مي گردد،  به عنوان ماده اولیه براي تولید فیبر با دانسیته متوسط )MDF( از توجیه اقتصادي مناسبي 

برخوردار مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ساقه های پنبه بایستی بعد از برداشت محصول و در حد ممکن عاری از برگ بوده و کامال خشبی شده باشند. لذا 

بخش های انتهائی ساقه ها که سبز هستند باید حذف گردند.
- با توجه به اثر منفی پوست و مغز چوب پنبه ای در خواص تخته های تولیدی باید در حد امکان از ساقه های 

ضخیم تر استفاده شود و در طی فرآیند تهیه الیاف، پوست ساقه ها جداسازی شود. 
- از آنجا که ذخیره سازی این ماده چوبی فضای زیادی را اشغال می نماید، لذا عدل بندی و فشرده سازی آنها و 

قرار گرفتن در انبارهای مسقف با جریان هوای مناسب ضرورت دارد. 
- استفاده از ساقه پنبه مخلوط با دیگر مواد چوبی مانند صنوبرها می تواند در بهبود خواص تخته ها موثر باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در سالهای اخیر به دالیل مختلف از جمله دوره طوالنی کشت و هزینه های زیاد کاشت و برداشت باعث شده 



یافته های قابل ترویج سال 1387 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

157

است که سطح زیر کشت پنبه کاهش قابل مالحظه ای داشته باشد. لذا ترویج استفاده از ساقه های پنبه در صنعت 
ام دی اف می تواند ضمن تامین بخشی از ماده اولیه کارخانجات تولید کننده تخته های مذکور به کشاورزان پنبه 
کار نیز از نظر مالی و کاهش هزینه های تولید کمك شایان توحهی نماید. اشتغالزائی در بخش کشاورزی و صنعت از 

دیگر مزایای این ترویج یافته خواهد بود. 

عكس/عكس های شاخص از يافته:

نمائی از مزرعه پنبه در استان گلستان و تخته های ام دی اف توليد شده در آزمايشگاه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
 )MDF( عنوان: کاربرد الیاف ساقه ذرت در تولید تخته های ام دی اف

یافته منتج از پروژه شماره:   84015-8001-07-170000-016-2           مدت اجراي پروژه:  2 سال 
مجری مسئول:  ابوالفضل کارگرفرد                                                            رتبه علمي:   دانشیار پژوهش

مجریان:  امیر نوربخش، فرداد گلبابائی  
kargarfard@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
هر چند که در سالهای اخیر با محدودیت های ایجاد شده در زمینه بهره برداری از منابع جنگلی، کمبود ماده 
چوبی مورد نیاز کارخانه های تولید کننده فرآورده های مرکب چوبی تشدید شده است ولی از سوی دیگر با افزایش 
تقاضا، ایجاد واحدهای تولید کننده تخته های ام دی اف از رشد و توسعه روزافزونی برخوردار بوده اند. بررسي هاي 
انجام شده بر روي پسماند هاي کشاورزي موجود در کشور، نشان می دهد که ساقه ذرت از نظر حجم تولید ساالنه 
و ساختار چوبي داراي موقعیت ممتازي براي کاربرد در تولید فرآورده های مرکب چوبی مانند MDF  مي باشد. 
تحقیقات انجام شده نشان داده است که تخته های ام دی اف تولید شده از ساقه ذرت از کیفیت مطلوب و قابل 
رقابت با تخته های تولید شده با الیاف چوب را دارا بوده و لذا می توان بخش کوچکی از کمبود منابع چوبی مورد 
نیاز واحد های تولید کننده تخته های ام دی اف کشور را با جمع آوری پسماندهای ساقه ذرت دانه ای تامین نمود. 
از نظر اقتصادی نیز  استفاده از این پسماندهاي لیگنوسلولزي که هر ساله پس از عملیات برداشت محصول پنبه، 
سوزانده ویا شخم و با خاک مخلوط مي گردد،  به عنوان ماده اولیه براي تولید تخته های ام دی اف از توجیه مناسبي 

برخوردار مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به برداشت مکانیزه محصول ذرت توسط کمباین، ساقه های ذرت در سطح زمین به صورت خرد شده 

پراکنده خواهد بود که الزم است توسط ماشین آالت جمع آوری و به کارخانجات تولیدی منتقل گردند.
- ساقه های ذرت باید بالفاصله برای جلوگیری از فساد مغزگیری شده و خشك گردند.

- برای تولید الیاف سالم استفاده از زمان و دمای بخارزنی مناسب )دمای 170 درجه سلسیوس و زمان 10 دقیقه( 
.ضروری است. 

- از آنجا که ذخیره سازی این ماده چوبی فضای زیادی را اشغال می نماید، لذا عدل بندی و فشرده سازی آنها و 
قرار گرفتن در انبارهای مسقف با جریان هوای مناسب ضرورت دارد. 

- استفاده از دیگر الیاف چوبی در ترکیب با الیاف ساقه ذرت می تواند در بهبود خواص تخته های ام دی اف 
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تولیدی موثر باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
هر چند استفاده از پسماند های کشاورزی در تولید تخته های نئوپان و ام دی اف با چالش ها و محدودیت های 
با این حال  زیادی روبرو می باشد و بخش صنعت تاکنون در این زمینه تمایل چندانی از خود نشان نداده است. 
ترویج و کاربردی کردن استفاده از بقایای ساقه ذرت در صنعت ام دی اف می تواند ضمن تامین بخشی از ماده اولیه 
کارخانجات تولید کننده تخته های مذکور به کشاورزان نیز از نظر مالی و کاهش هزینه های تولید کمك شایان 

توحهی نماید. اشتغالزائی در بخش کشاورزی و صنعت از دیگر مزایای این ترویج یافته خواهد بود. 

عكس/عكس های شاخص از يافته:

نمونه ای از تخته های ام دی اف توليد شده در آزمايشگاه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: تولید خمیرکاغذ از ساقه کلزا

یافته منتج از پروژه شماره: 83002-8001-07-170000-016-2   مدت اجرای پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: سعید مهدوی                                                    رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجری: مسعودرضا حبیبي 
smahdavi@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 کاشت کلزا ه عنوان محصول راهبردی مورد حمایت وزارت جهادکشاورزی به دلیل اهمیت تأمین روغن خوراکی 
الزاماً  افزایش سطح زیرکشت  با  لذا  یابد.  افزایش  برابر  به سه  از 150 هزار هکتار  تا سال 1404  قرار است  کشور، 
می بایست برای استفاده از پسماند آن چاره جویی نمود. کمبود شدید چوب از یکطرف، عدم کاربرد پسماند پس از 
برداشت دانه کلزا و ممنوعیت سوزاندن پسماندهای کشاورزی می تواند توجیهی بر استفاده از پسماند کلزا برای تولید 
خمیرکاغذ باشند. با فروش پسماند کلزا، از یك طرف درآمد کشاورزان افزایش یافته و برای کشت آن به صورت تناوبی 
با گندم استقبال زیادی صورت می گیرد. از طرف دیگر با احداث واحدهای کوچك خمیرسازی، کمبود شدید ماده 

اولیه چوبی مورد نیاز صنایع کاغذسازی تا حدودی جبران خواهد شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 1- پس از برداشت دانه روغنی، ساقه بریده شده و توسط یك خردکن آماده می شود 2- پسماند خرد شده در 
یك دیگ پخت با استفاده از 16 درصد سود سوزآور + اعمال حرارت 175 درجه سلسیوس+ مدت زمان 40 دقیقه( 
به  به عنوان پرکننده  تبدیل  شوند 4- خمیرکاغذ بدست آمده  به خمیرکاغذ  باید توسط یك جداکننده  الیاف   -3

نسبت های مختلف با سایر خمیرها مخلوط شده و در کارخانه کاغذسازی محصول موردنظر را تولید می کند.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- طول الیاف و ترکیب شیمیایی کلزا شبیه چوب صنوبر می باشد 2- میزان تولید پسماند کلزا پس از یك دوره 
کشت 6 ماهه، قابل رقابت با زراعت چوب است، با این تفاوت که بازگشت سرمایه سریع تر است 3- تولید خمیرکاغذ 

از این پسماند نسبت به چوب بسیار ساده تر، کم هزینه تر و با آلودگی کمتر محیط زیست است. 
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عكس/عكس های شاخص از يافته:

خميركاغذ كلزا

 مزرعه كلزا در گلستان
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: تولید تخته خرده چوب از چوبهای کم قطر صنوبر در سه استان کشور

یافته منتج از پروژه شماره:  5639               مدت اجراي پروژه: 6 سال 
مجری مسئول:  امیر نوربخش                       رتبه علمي: دانشیار پژوهش      

 nour@rifr-ac.ir: آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در این بررسی به منظور استفاده از منابع لیگنوسلولزی در استانهای مختلف کشور برای صنعت تخته خرده چوب 
از کلن های مختلف صنوبر استفاده گردید. سوال اساسی این است که آیا میتوان از چوب االت کم قطر صنوبر در 
دوره های بهره برداری کوتاه مدت  2، 3 و 4 ساله در صنایع تخته خرده چوب با داشتن استاندارد های الزم استفاده 
نمود.با توجه به کمبود منابع چوبی در کشور لزوم استفاده از کلن های صنوبر در دوره های کوتاه مدت بهره برداری 

مورد توجه قرار گرفته است. 
از چوب کلنهاي  با استفاده  بدین جهت مقایسه ویژگیهاي فیزیکي و مکانیکي تخته خرده چوب  ساخته شده 
صنوبر تولید شده در دوره هاي  بهره برداري کوتاه مدت سه ساله به منظور انتخاب و معرفي بهترین کلن  یا کلن هاي 
مناسب براي استفاده در صنعت تخته خرده چوب در سه استان تهران، کرمانشاه و آذربایجان غربی مورد بررسی  قرار 

گرفته است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کوتاه  دوره  در  مختلف صنوبر  های  کلن  از  آزمایشي.  تخته  خرده چوب  براي ساخت  تهیه خرده چوب  جهت 
مدت واقع در مرکز تحقیقات منطقه البرز کرج، ارومیه و کرمانشاه  انتخاب و از هر کلن درختان مورد نیاز قطع و 
شماره گذاري و نهایتا تخته های آزمایشی ساخته شدند. جهت ساخت نمونه ها از رزین اوره فرم الدئید  با غلظت 50 
درصد در دو سطح به میزان 10 درصد ) بر اساس وزن کامال خشك خرده چوب ( استفاده گردید. چسب اوره فرم 
الدئید از نوع مایع و از کارخانه سوبرا رزین اصفهان تهیه گردید. با استفاده از یك خرد کن غلطکي، چوب آالت به 
خرده چوبهاي درشت و سپس به وسیله یك آسیاب حلقوي به خرده چوبهاي قابل استفاده در ساخت تخته خرده 
چوب تبدیل شدند. پس از حذف خرده چوبهاي بسیار ریز و بسیار درشت که مناسب ساخت تخته خرده چوب نبودند، 
رطوبت خرده چوبها بوسیله یك خشك کن خرده چوب آزمایشگاهي تا رسیدن به سطح یك درصد کاهش داده شد. 
سپس خرده چوبهاي خشك شده در کیسه هاي پالستیکي مقاوم به نفوذ رطوبت، بسته بندي و براي ساخت تخته هاي 
آزمایشگاهي نگهداري شدند. براي چسب زني خرده چوبها و الیاف از یك دستگاه چسب زن آزمایشگاهي استفاده 
شده است. محلول چسب همراه با کاتالیزور NH4Cl، )به مقدار یك درصد براساس وزن خشك چسب مصرفي به 
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عنوان سخت کننده استفاده شده است(  به وسیله یك نازل و با استفاده از هواي فشرده روي خرده چوبها که در داخل 
مخلوط کن خرده چوب و چسب در حال چرخش قرار داشتند، پاشیده شده و با آنها کاماًل مخلوط گردید. به منظور 
تشکیل کیك خرده چوب از یك قالب چوبي به ابعاد مختلف استفاده شده است. خرده چوبها و الیاف چسب زني شده 
به وسیله ترازوي آزمایشگاهي توزین و به صورت الیه هاي یکنواخت در داخل قالب پاشیده شدند. پس از تشکیل 
کیـك خرده چوب، با استفـــاده از یك پرس آزمـــایشگاهیدر فشار kg/cm2 30 و سرعت بسته شدن 4/5 میلیمتر 

در ثانیه اقدام به فشردن کیك خرده چوب و ساخت تخته هاي آزمایشگاهي گردید. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در این بررسی مقایسه ویژگیهاي فیزیکي و مکانیکي تخته خرده چوب  ساخته شده با استفاده از چوب کلنهاي 
صنوبر تولید شده در دوره هاي  بهره برداري کوتاه مدت سه ساله به منظور انتخاب و معرفي بهترین کلن  یا کلن هاي 
مناسب براي استفاده در صنعت تخته خرده چوب در سه استان تهران، کرمانشاه و آذربایجان غربی مورد بررسی قرار 

گرفته است.
نتایج منطقه البرز کرج نشان داده است که در استفاده از چوب های صنوبر در دوره بهره برداری کوتاه مدت سه 

ساله در ساخت تخته خرده چوب با رعایت مسائل مورد بحث در روش کار کلن های ذیل توصیه میگردد: 
Populus euramericana 561.41

Populus deltoides 69.55

Populus deltoides 77.51

Populus euramericana I-214

  نتایج استان کرمانشاه نشان داده است که در استفاده از چوب های صنوبر در دوره بهره برداری کوتاه مدت سه 
 Populus :ساله در ساخت تخته خرده چوب با رعایت مسائل مورد بحث در روش کار کلن های ذیل توصیه میگردد

euramericana 561.41

Populus deltoides 69.55

Populus deltoides 77.51

   Populus nigra  betulifolia

لذا نتایج استان آذربایجان غربی ) ارومیه ( نشان داده است که در استفاده از چوب های صنوبر در دوره بهره 
برداری کوتاه مدت سه ساله در ساخت تخته خرده چوب با رعایت مسائل مورد بحث در روش کار کلن های ذیل 

توصیه میگردد: 
Populus nigra 62.154

Populus nigra 56.52

Populus nigra 47.13

لذا بررسی ها نشان داده است که در انتخاب کلن های موفق صنوبر در دوره های کوتاه مدت بهره برداری در سه 
استان مورد بررسی کلن های دارای ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی باالتر نسبت به سایر کلنها در ساخت تخته خرده 

چوب ارجح تر می باشند.
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عكس/عكس های شاخص از يافته:

ذرات چيپس بدست آمده از چوب آالت صنوبر
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان:معرفی ژنوتیپ هاي مقاوم به شوري گیاهان دارویي )زیره پارسي، زیره سبز، رازیانه، اسفرزه و سیاهدانه(

یافته منتج از پروژه شماره: 04- 0310805909-82                   مدت اجراي پروژه:4  سال
مجری مسئول: عباس صفر نژاد                                                   رتبه علمی: دانشیارپژوهش 

sebre14@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
شوري آب و خاک از مشکالت در حال افزایش جهان است که سطح وسیعي از کشور ما را در بر مي گیرد. ارزیابي 
تحمل به شوري گیاهان داروئي به منظور کشت در مناطق شور از اهمیت ویژه اي برخوردار است. به منظور بررسي اثر 
شوري بر توده هاي مختلف گیاهان دارویي زیره پارسي )Bunium persicum )Boiss.( B. Fedtsch.(، زیره سبز 
)Cuminum cyminum(، رازیانه )Foeniculum vulgare(، اسفرزه )Plantago ovata و Plantago  psyllium( و 
سیاهدانه )Nigella sativa(، در شرایط هیدروپونیك در قالب طرح کاماًل تصادفي با چهار تکرار در مرحله جوانه زني 
و سه تکرار در مرحله گیاهچه انجام شد. سطوح شوري اعمال شده شامل غلظت هاي صفر )بدون NaCl یا شاهد(، 

50، 100، 150 و 200 و250میلي-موالر کلرید  سدیم )NaCl( بودند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به اینکه ژنوتیپ هاي مختلف زیره پارسي در مرحله جوانه زني نسبت به مرحله گیاهچه داراي تحمل 
بیشتري نسبت به تنش شوري هستند در صورت امکان در مرحله گیاهچه آبیاری با آب شیرین و یا غلظت کمتر 
صورت گیرد. در بین ژنوتیپ هاي زیره پارسي مورد مطالعه در مراحل جوانه زني و گیاهچه، ژنوتیپ بابا امان بجنورد 
از تحمل باالیي نسبت به تنش شوري برخوردار بود. لذا در صورت امکان در مناطق با آب و خاک شور از این ژنوتیپ 
استفاده گردد.  در مرحله جوانه زني ژنوتیپ هاي مختلف زیره سبز تحمل باالیي به شوري نشان دادند و ژنوتیپ زیره 
سبز سرایان از نظر تحمل به شوري نسبت به سایر ژنوتیپ هاي مورد مطالعه، برتري نشان داد. لذا از این ژنوتیپ 

استفاده گردد.  
ژنوتیپ هاي مختلف رازیانه در مرحله گیاهچه نسبت به مرحله جوانه زني داراي مقاومت بیشتري نسبت به تنش 
نتایج آزمایش مرحله  با غلظت کمتر استفاده شود.  ازآب  امکان در مرحله جوانه زنی  لذا در صورت  بودند.  شوري 
جوانه زني نشان داد که در بین هشت ژنوتیپ رازیانه مورد مطالعه، ژنوتیپ شیراز مقاوم به تنش شوري مي باشد. 
لذا در صورت عدم دسترسی به آب شیرین از این ژنوتیپ استفاده شود. نتایج آزمایش مرحله گیاهچه نیز حاکي از 
این است که ژنوتیپ یزد مقاوم به تنش شوري مي باشد و در صورت دسترسی به آب شیرین در مرحله جوانه زنی از 
 P. psyllium نسبت به گونه P. ovata این ژنوتیپ استفاده شود. درآزمایش مرتبط با اسفرزه در مرحله گیاهچه گونه
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 P. ovata از تحمل به شوري باالتري نسبت به گونه P. psyllium تحمل باالتري به شوري نشان داد. بطورکلی گونه
برخوردار بود که در مناطق با آب شور یا خاک شور کشت آن توصیه می شود. 

بر اساس نتایج آزمایش، گیاه سیاهدانه از نظرتحمل به شوري در مرحله گیاهچه نسبت به مرحله جوانه زني ، 
برتري نشان داد. لذا در صورت امکان در مرحله جوانه زنی از آب با غلظت کمتر شوری استفاده گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از توصیه های باال میزان تولید از نظر کمی و کیفی افزایش خواهد یافت.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

استقرار گياه رازيانه در محيط كشت هيدروپونيک  در حضور شوری

نماي كلي از كشت هيدروپونيک در زيره پارسی درحضور غلظت های مختلف شوری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
)Medicago sativa L.(عنوان:معرفی ژنوتیپ های مقاوم به شوری و خشکی در یونجه

یافته منتج از پروژه شماره: 0793- 0310805000-77                   مدت اجراي پروژه:4  سال
مجری مسئول: عباس صفر نژاد                                                       رتبه علمی: دانشیارپژوهش 

sebre14@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تنش های شوری و خشکي از جمله تنشهاي محیطی مهم هستند که بر رشد و نمو گیاهان اثر می گذارند. یونجه 
از گیاهان علوفه ای مهم است که سطح زیادی از مزارع و مراتع را به خود اختصاص داده است. در آزمایشي، اثر تنش 
شوری بر شاخص های رشد 77 اکسشن یونجه چند ساله در مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای بررسی گردید. پتانسیل 
شوری شامل صفر )شاهد(، 50، 100، 150، 200 و 250 میلی مول NaCl بود. همچنین، اثر تنش خشکی بر شاخص 
های رشد هشت اکسشن یونجه چند ساله که از سطح زیر کشت باالیی در کشور برخوردارند )نیکشهری، بغدادی، قره 
یونجه، یزدی، سی ریور، سکوئل، رنجر و کدی( در مرحله جوانه زنی و گیاهچه اي مطالعه گردید. برای اعمال تنش 
از پلی اتیلن گالیکول )6000( با پتانسیل های اسمزی شامل صفر )شاهد(، 4-، 8- و 12- بار استفاده شد و شاخص 
هایی همچون طول ریشه، طول ساقه، نسبت طول ریشه به ساقه، تعداد و سطح برگ، وزن خشك ریشه، ساقه و برگ 
اندازه گیری شد. ژنوتیپ هایی که در غلظت باال )12- بار( زنده ماندند، تعدادی جهت تولید بذر به خاک منتقل شدند 

و تعدادی دیگر نمونه برداری و میزان پرولین و عناصر کلسیم، پتاسیم و سدیم آنها اندازه گیری شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
اکسشن های یونجه در برابر تنش شوری اختالف معنی داری داشتند. اکسشن رفسنجان کمترین تغییر را در کلیه 
شاخص های مورد بررسی، نسبت به شاهد، در مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای از خود نشان داد و بدلیل تحمل باالی 
به شوری قابل توصیه برای کشت در مناطق شور می باشد. در آزمایش دیگر، در برابر تنش خشکي، اکسشن های 

یزدی و نیکشهری تحمل باالیی در برابر خشکی نشان دادند و قابل توصیه برای مناطق خشك می باشند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در برابر تنش شوری، اکسشن رفسنجان کمترین تغییر را در کلیه شاخص های مورد بررسی، نسبت به شاهد، 
در مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای از خود نشان داد. در برابر تنش اسمزي، اکسشن یزدي به عنوان ژنوتیپ مقاوم 
در مقایسه با سایر ژنوتیپ ها مشخص شد که قابل توصیه براي کلیه مناطق خشك و با آب و خاک شور می باشند.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: استفاده از مخلوط چوب صنوبر و اکالیپتوس برای ساخت نئوپان

یافته منتج از پروژه شماره:85005-8001-07-170000-016-2     مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: مسعود رضا حبیبی                                                  رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: حسین حسینخانی، سعید مهدوی،علی رضا نژاد، فرداد گلبابایی و کامیار صالحی 
masoudrezahabibi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
به دالیل  بوده است. ولی  برخوردار  باالیی  از رشد نسبتا  اخیر  صنعت تخته خرده چوب کشور در طی سالیان 
مختلف که عمده ترین آنها کمبود ماده اولیه چوبی است، در سالهای اخیر بیشتر کارخانه های تولید تخته خرده 
چوب احداث شده، با تولیدی کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند. این در حالیست که با افزایش چشمگیر 
جمعیت و در نتیجه گسترش ساختمان سازی به ویژه در کالنشهر ها، تقاضا برای مصرف فرآورده های لیگنوسلولزی 
از چوب های تولیدی در دوره های  به نظر می رسد که استفاده  بنابراین  افزایش می یابد.  به روز  نئوپان روز  به ویژه 
بهره برداری کوتاه مدت )زراعت چوب( جهت تامین ماده اولیه مورد نیاز صنایع فوق امری اجتناب ناپذیر است. در این 
راستا گونه های سریع الرشد مانند صنوبرها و اکالیپتوس ها به لحاظ نشان دادن توان تولید حجم زیاد چوب در واحد 
سطح در کمترین زمان ممکن، همواره مورد توجه محققان در اکثر نقاط جهان قرار گرفته است. لذا در این پژوهش 

سعی شده است که پتانسیل استفاده از این دو ماده چوبی برای تولید نئوپان مورد بررسی قرار گیرد.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با استفاده از مخلوط چوبهای صنوبر چهار ساله و چوب اکالیپتوس می توان نئوپان با ویژگی های استاندارد تولید 
نمود. در این راستا مراحل کار به شرح ذیل است. ابتدا چوبهای صنوبر و اکالیپتوس خرد شده و به ابعاد مناسب تبدیل 

می گردد. پس از چسب زنی آنها، تخته ها با استفاده از پرس گرم ساخته می شود.   

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صورتیکه نسبت مصرف چوب صنوبر چهار ساله بیش از مصرف چوب اکالیپتوس برای ساخت نئوپان باشد، 
ویژگی های مقاومتی تخته به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت. لذا می توان به جای افزایش مصرف چسب جهت 
بهبود کیفیت تخته، میزان مصرف چوب صنوبر را افزایش داد. بدین ترتیب شاهد کاهش هزینه تمام شده محصول نیز 
خواهیم بود. از سوی دیگر زراعت چوب صنوبر برای کشاورزان، می تواند سبب ایجاد اشتغال زایی و کسب درآمد گردد.
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 عکس/عکس های شاخص از یافته:

نئوپان ساخته شده از مخلوط چوبهای صنوبر 4 ساله و اكاليپتوس
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان:آشنایی با مناطق بیابانی استان قم

یافته منتج از پروژه شماره: 031042800002-78        مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: ابوالفضل خلیل پور                                  رتبه علمي: محقق

مجریان: ابوالفضل رحمتی زاده، سید مهدی ادنانی، حسین بشری
rahmatizadeh.a@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
اجتماعي  مشکل  بسیار  مسأله  یك  عنوان  به  کم  کم  جهان  مردم  براي  غذایي  مواد  تأمین  افزایش جمعیت  با 
خودنمایي مي کند. بنابراین با رشد جمعیت و نیاز بیشتر به غذا، شناخت استعدادهاي موجود در بیابانها الزامي به 
نظر مي رسد. از سوي دیگر شناخت و تعیین محدوده این بیابانها براي کاربري هاي مشخص با توجه به کارمایه هاي 
موجود از اهمیت ویژه اي برخوردار است. همچنین در منابع مختلف اطالعاتي ارقام و اعداد متفاوتي از وضعیت بیابانها 
و پیشروي و کنترل آنها به چشم مي خورد که خود مقوله اي جداست که در صورت شناخت دقیق بیابانها و تعیین 
قلمرو جغرافیایي آنها صحت و سقم ارقام مذکور مشخص مي شود. شناخت بیابانها بخصوص از دیدگاههاي مختلف 
اقلیمي، زمین شناسي، ژئومورفولوژي، خاکشناسي،  با توجه به شرایط  در رسیدن به یك تعریف جامع و مشخص 
هیدرولوژي و پوشش گیاهي از این نظر مهم است که با شناخت ویژگي آنها مي توان راجع به قلمرو و سپس کارمایه 

هاي موجود بیابان و ارائه رهنمودهاي الزم به سازمانهاي اجرایي اعالم نظر کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نقشه های تهیه شده  و مستخرج از این تحقیق میتواند مبنا و پایه مطالعات و انجام اقدامات الزم در خصوص 

برنامه های حفاظت،احیا و بهره برداری از مناطق بیابانی استان قم قرارگیرد

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بررسي عوامل شش گانه زمین شناسي، ژئومورفولوژي، خاکشناسي، هوا و اقلیم، پوشش گیاهي و هیدرولوژي نشان 
میدهد که کمترین سطح پوشش بیابان با مساحتي معادل 372246 هکتار مربوط به عامل  ژئومورفولوژي مي باشد 
و بیشترین سطح مناطق بیاباني با مساحتي معادل 1176938 هکتار مربوط به عامل پوشش گیاهي مي باشد )جدول 

شماره 1( سطوح تحت تُاثیر عوامل بیاباني دراستان قم رانشان میدهد.
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جدول شماره1: سطوح تحت تأثير عوامل بياباني در استان قم

خاکپوشش گیاهياقلیمژئومورفولوژيزمین شناسيعوامل بیاباني

8016873722468602491176938856558مساحت )هکتار(

مساحت نسبت به کل 
استان )درصد( 

5927629463

مجموع سطح تحت پوشش کلیه عوامل فوق معادل 1264846 هکتار است )شکل شماره 1(، در صورتي که سطح 
مشترک کلیه عوامل معادل 306786 هکتار مي باشد که تنها 24 درصد از مجموع سطح تحت پوشش کلیه عوامل و 

23 در صد از کل مساحت استان را در بر مي گیرد. 
بنابراین موضوع فوق نشان مي دهد که معیارهاي بیابان از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف، مناطق غیر همساني 
را نشان مي دهد و این مطلب لزوم تحقیق درباره تعیین محدوده هاي بیاباني با بهره گیري از کلیه عوامل محیطي را 
روشنتر مي سازد. هر کدام از عوامل مذکور به تنهائي در تعیین مناطق بیاباني نقش دارد و با افزایش همپوشاني و 

تعداد الیه ها حاکمیت عوامل بیاباني نمایانتر مي گردد.

جدول شماره2: تلفيق پنج گانه كليه اليه هاي بياباني

فصل مشترک )٪(مساحت کل )هکتار(فصل مشترک )هکتار(تلفیق الیه هاي بیاباني

زمین شناسي + پوشش گیاهي + 
ژئومورفولوژي + اقلیم + خاک

30678612684624/3

جدول شماره2 نشان مي دهد که مساحت فصل مشترک کلیه الیه ها306786 هکتارمعادل 24/3 درصد از سطح 
تحت پوشش عوامل بیاباني مي باشد که در این تحقیق تحت عنوان بیابانهاي سخت و یا واقعي نام گرفته است )شکل 

شماره2(.

 

 

شكل شماره 1: نقشه قلمرو بيابان از ديدگاه عوامل ششگانه در استان قم
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شكل شماره 2: نقشه بيابانهاي واقعي ) سخت( استان قم

بیابان نقش دارند. هرچندکه عوامل  باید اذعان داشت که کلیه عوامل پنجگانه در تشکیل وگسترش  پایان  در 
مذکور به یك میزان و در یك سطح نمي وانند داراي تُاثیر مشابه باشند به همین منظور نقشه پهنه بندي بیابانهاي 
استان قم از دیدگاه عوامل مختلف تهیه شده است که مبین تاثیر عوامل مختلف در سطوح متفاوت مناطق بیاباني 

است )شکل شماره3(.

شكل شماره 3: نقشه پهنه بندي محدوده هاي بياباني براساس عوامل موردمطالعه)شش گانه(

عالوه بر نتایج حاصل در این بخش نکات ذیل در یك دیدگاه کلي قابل توجه مي باشد: 
ـ سهم کلیه عوامل محیطي درتعیین قلمروبیابان از نظر وزني یکسان نمي باشد و امکان اینکه یك عارضه بیاباني 
همچون گنبد نمکي در نقشه زمین شناسي حاکي از بیابان سخت ولم یزرع باشد در حالیکه عامل اقلیم مؤید آن نباشد 
وجود دارد. این موضوع حکایت از وجود یك بیابان سخت متأثر از دو یا چند عامل بیاباني است بنابراین بررسي میزان 

تأثیر هر کدام از عوامل نیاز به انجام یك طرح تحقیقاتي مجزا و با مقیاس بزرگتر دارد.
ـ عوامل شش گانه همچون عوامل علت و معلولي بر یکدیگر اثر مي گذارند اما عوامل ژئومورفولوژي و زمین شناسي 

اساساً بنیادي مي باشند و تنها عامل اقلیم آن هم در دراز مدت بر آنها اثر دارد. 
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ـ عامل خاک وابستگي زیادي به دو عامل زمین شناسي و ژئومورفولوژي دارد و عامل هیدرولوژي به این وابستگي 
فزوني مي بخشد. 

ـ پوشش گیاهي تنها عاملي است که به سایر عوامل وابستگي کامل دارد اما میزان وابستگي آن بر سایر عوامل 
ناهمسان مي باشد. 

ـ اقلیم و پوشش گیاهي متأثر از یکدیگر مي باشند اما آن چه مسلم است اقلیم تأثیر مشهودي بر پوشش گیاهي 
دارد. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: احیاي جنگل هاي بنه از طریق قرق با استفاده از گیاه پرستار

یافته منتج از پروژه شماره: 02-0311108909-79              مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول : محمدرضا نگهدارصابر                                  رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: علیرضا عباسی، سید حمید حبیبیان، ذوالفقار سلیمی 
sabersiamak@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
قطع درخت، چراي دام و بهره برداري از میوه و شیرابه درخت بنه که یکي از عمده ترین گونه هاي جنس پسته 
در کشور است اجازه استقرار و رشد تجدید حیات را از طبیعت سلب نموده و آینده این جنگل ها را تهدید مي کند. 

متأسفانه هزینه جنگل کاري درخت بنه به علت رشد بسیار کندي که دارد )1/5 میلي متر در سال( حتي در کم 
بهره ترین برآوردهاي اقتصادي بسیار سنگین جلوه مي نماید و کاًل صرفه ی اقتصادي جنگل کاري با این درختان را زیر 
سئوال مي برد. بعالوه به خاطر مشکالت عدیده اي که در امر استقرار دارد و مخاطرات فراواني که از طرف احشام و 
وحوش )آنها را تهدید مي کند نیاز به اقدامات حمایتي از قبل پیش بیني شده اي نظیر کاشت درختچه ها و قرق منطقه 
را طلب مي کند. ثابتي در خصوص تاثیر درختچه هاي بادام در زادآوري بنه مي گوید که جامعه هاي بنه بادام خصوصٌا 
در صورتي که زیر اشکوب آنها را بادام هاي خاردار تشکیل دهد، از لحاظ تجدید حیات طبیعي نقش مهمي را ایفا 
مي نماید، چون بذر درختان بنه در مناطقي مي تواند تجدید حیات کند و بروید که درختچه هاي بادام در دسترس 
داشته و زیر اشکوب آن را تشکیل دهد. در این حالت نهال بنه سال ها در پناه ارژن و بادام به دور از آسیب و چراي 

دام رشد مي کند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بهترین راهکار مناسب براي حفظ جنگل هاي بنه که تحت تاثیر چراي دام و وحوش بوده و گرما و خشکي اقلیمي 
تاثیر منفي بر استقرار زادآوري بنه مي گذارد، حمایت از پوشش درختچه اي و کاشت آنها است که معموال به  نیز 
صورت کپه کاري پیشنهاد مي گردد. این کار ضمن باال بردن شانس زنده ماندن نونهال هاي تولید شده از کپه کاري، به 
لحاظ هزینه نیز مناسب  تر از کاشت نهال بنه است و معمواٌل در برابر نامالیمات طبیعي و چراي دام هم مقاوم بوده و 
آینده مناسبي را از نظر حفظ آب و خاک و پناه نهال هاي بنه فراهم مي کند. افزایش تعداد درختچه ها شرایط افزایش 
زادآوري بنه را به صورت تابعي نمایي فراهم مي آورد که روند افزایش درختچه ها نهایتٌا روند مالیم تري در افزایش 
تعداد زادآوري بنه ایجاد مي کند. احتمااٌل این مسئله در اثر افزایش رقابت در کسب مواد غذایي و مشخصه هاي مورد 

نیاز بین گیاهان مي باشد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با استفاده از این روش ضمن آنکه حفاظت از خاک با پوشش درختچه ای زودتر مهیا می گردد، با ایجاد یك میکرو 

کلیما شرایط مناسب جوانه زنی بذر آماده و حفاظت فیزیکی آن نیز طی سالهای رشد فراهم خواهد شد.

عكس/عكس های شاخص از يافته:

نهال محافظت شده
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
  Agrimonia eupatoria عنوان:مناسبترین تاریخ کشت و تراکم بوته درافزایش عملکرد گیاه

یافته منتج از پروژه شماره: 83077-0000-10-170000-016-2   مدت اجراي پروژه: 4 سال 
مجری مسئول: مهردخت نجف پور نوایی                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: مهدی میرزا، مصطفی گلی پور 
   navaei@rifr-ac.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 Rosaceae تیره  ارزشمند  بسیار  و  دارویي چند ساله  ازگیاهان   Agrimonia eupatoria L. نام علمی  با  غافث 
مي باشد که از دیر باز براي آرامبخشي و درمان اسهال کاهش استرس و یرقان استفاده مي شده و امروزه اثرات مفید 
آن در دفع سنگ هاي صفراوي درمان هپاتیت، مشکالت تنفسي و خونریزي و به عنوان ضدویروسی، آنتی اکسیدانی، 
خواص ضدالتهابی و افزایش سوخت و ساز بدن و نیز قابض بودن آن مشخص شده است. تحقیقات بیشتری در ارتباط 
با بیماری ام اس، روی این گیاه انجام شده است. با توجه به خواص دارویی مهم این گیاه در دنیا از آن تی بگ، چای 
های گیاهی، قطره و کرم تهیه شده است. رویشگاههاي آن در کشور در شمال، غرب و مرکز در ارتفاع 50 تا 2000 
متر می باشد و متعلق به منطقه خزری و ایران و تورانی است. 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 غذایی و دارویی 

کشت آن ضرورت دارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کشت از طریق بذر در زمین اصلی صورت می گیرد. در این گیاه، بذور تازه برداشت شده قوه نامیه زیادي دارند 
و تاخیر در کشت بذور و کهنه شدن آنها، مانع سبز شدن و باعث کاهش قوه نامیه می شود. از نظر رشد و گسترش 
بوته تیمار تراکم چهار بوته در هر متر مربع و کشت در بهار )فروردین ماه( از موفقیت بیشتری برخوردار است. عمق 
کاشت 0/5 تا یك سانتی متر می باشد. در صورت کشت وسیع می توان از نشا که قبال در خزانه کشت شده هم می 
توان استفاده کرد. در طول دوره رشد رسیدگی الزم از قبیل آبیاری و وجین صورت گیرد. در مرحله رسیدگی بذر 

اقدام به برداشت گیاهان گردد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده در کشت این گونه از بذور تازه استفاده  شود. کشت بهاره باعث بقا گیاه و زنده مانی بیشتر در مزرعه و 
افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه می گردد. از آنجا که مصرف گیاه به صورت چای و دمنوش متداول است کشت آن 
امکان رونق صادرات و کاهش فشار برداشت از طبیعت را  به دنبال دارد. و امکان صادرات و ایجاد اشتغال را افزایش 

می دهد. 

عكس/عكس های شاخص از يافته:

نمايی از نحوه كشت گياه غافث
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان:مدیریـت کنترل سوسـك چوبخـوار صنوبـر.Melanophila (Trachypteris) picta pall در مناطق خشـك و 

نیمه خشـك کشور
یافته منتج از پروژه شماره: 87/1447           مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول: مهری باب مراد                      رتبه علمي: مربی پژوهش
مجری: منصور عبایی

babmorad@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
صنوبر از درختان سریع الرشد و مهم جنگلی می باشد. این درخت بدلیل خصوصیات ویژه آن از نظر تولید چوب 
زیاد در کوتاه مدت و مصارف متعدد در صنایع عمده چوب، یکی از منابع مهم اقتصادی کشور می باشد. عالوه بر 
این زراعت صنوبر و مصرف مستقیم آن در کشاورزی موجب گردیده تا به عنوان یك پشتوانه مالی برای روستائیان 
محسوب گردد. سوسك چوبخوار صنوبر Melanophila picta یکي از مهمترین آفات درختان صنوبر در مناطق خشك 
و نیمه خشك کشور مي باشد. این آفت درختان صنوبر را بویژه در شرایط ضعف فیزیولوژیك مورد حمله قرار داده و با 
خشك نمودن تنه ي اصلي درختان صنوبر، موجب کاهش راندمان تولید چوب در واحد سطح، ضایع شدن چوب هاي 
حاصله و کاهش ارزش اقتصادي آنها مي گردد. خسارت وارده از ناحیه ي این آفت، انگیزه ي الزم را در صنوبرکاران، 
جهت نگهداري و گاه توسعه ي سطوح صنوبرکاري از بین برده و در بسیاري از موارد موجبات تبدیل اراضي مستعد 
صنوبرکاري به سایر محصوالت با راندمان اندک را فراهم نموده است. با توّجه به نقش مخرب سوسك چوبخوار صنوبر 
در صنوبرکاریها به ویژه در مناطق خشك و نیمه خشك کشور، مدیریت این آفت در چهار چوب برنامه ي کنترل 

تلفیقي ضرورت اساسی دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
دستورالعمل اجرایي مدیریت و کنترل سوسك چوبخوار صنوبر در خزانه ها، نهالستانها و صنوبرکاریهای منطقه 
کرج و مناطق مشابه آن در کشور )شامل مناطق خشك و نیمه خشك(، بر اساس نتایج مطالعات مختلف نگارنده طی 

سال های متمادی، به شرح ذیل می باشد:
1-کنترل زراعی

مهمترین روش پیشگیري از خسارت سوسك چوبخوار صنوبر، کنترل زراعي از طریق رعایت نکات فني قبل از 
کاشت، زمان کاشت و در دوره داشت مي باشد. 

کشت صنوبر می بایست در اراضي مستعد، با توّجه به ساختمان و بافت خاک صورت گیرد، در غیر این صورت 
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عملیات اصالح خاک الزم و ضروری است. وجود الیه های سخت )قسمت سطح االرضي( در محل فعالیت ریشه های 
صنوبر و نیز شیب زیاد زمین به علت عدم دسترسی صنوبر به آب کافی، موجب افزایش میزان آلودگی درختان صنوبر 
به این آفت چوبخوار می گردد. زیرسازي خاک تا عمق60 تا 70 سانتي متر و حداقل عمق برای شخم 25 تا 30 سانتي 

متر توصیه می گردد.
تنظیم تاریخ کاشت، تعیین فاصله کاشت با توجه به پتانسیل خاک و تاج پوشش، تقویّت خاک از طریق کوددهي 
در زمان مناسب )اضافه نمودن کود حیواني پوسیده به خاک به میزان 40 تا 50 تن در هکتار و مخلوط کردن آن 
با خاک پس از آماده نمودن زمین و همچنین استفاده ازکود سرک در زمان داشت(، آبیاري بموقع، کافي و منّظم و 
همچنین حذف علف هاي هرز به منظور کاهش رقابت با نیازهای غذایی و آبی صنوبر، از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. نیاز آبي صنوبر باال بوده و گونه های آن در مقابل خشکي مقاومت ندارند. در چنین شرایطي رشد درخت متوقف 
شده و در اثر ضعف فیزیولوژیك، به کانون مناسبي براي فعالیت آفات چوبخوار تبدیل مي گردد. تجربه نشان داده 
است که افزایش دوره های آبیاری در فصل تابستان و نیز در شرایط خشکسالي، منجر به تلفات زیاد الروهای سنین 

اولیه سوسك چوبخوار صنوبر در زیر پوست درختان آلوده صنوبر می گردد.
- کاشت ارقام بومی گونه های صنوبر P. nigra )تبریزی( و P. alba )سپیدار( که در مناطق خشك و نیمه خشك 
کشور سازگارتر به خشکي می باشند، در مقایسه با گونه های غیربومی بویژه گونه هایی که متعلق به مناطق مرطوب 
هستند، برای کشت در این مناطق ارجعیت دارند. گونه های غیربومی نظیر P. x. euramericana )دورگ اورآمریکن(، 
P. deltoides، و همچنین گونه های P. simonii، P. trichocarpa و P. ciliata و غیرو به دلیل نیاز آبی بیشتری که 
دارند همواره در شرایط آبی نامناسب و مواجه شدن با خشکی بویژه در نهالستان ها، بشدت مورد حمله این آفت قرار 
می گیرند. بنابراین کشت گونه-های غیربومی در این مناطق منوط به تامین نیاز آبی آنها می باشد که با توجه به 

کمبود اب در این مناطق، به نظر بعید می رسد. 
2-- کنترل مکانیکي

انجام مراقبت هاي بهداشتي ذیل، نقش موثري در محدودنمودن انتشار این آفت دارد. در غیر این صورت قسمت هاي 
آلوده که محتوي ده ها الرو هستند، کانون آلودگي را در سال بعد تشکیل مي دهند. در زمان تهیه قلمه، می بایست 
ساقه ها و شاخه هاي آلوده به الرو آفت )یا نواحي آلوده آنها(، حذف و سوزانده شوند و از قلمه های سالم برای کشت 

استفاده گردد. همچنین در زمان انتقال نهال از نهالستان به زمین اصلي، از نهال-های سالم استفاده گردد
- خارج نمودن نهالهاي آلوده در خزانه ها و نهالستانها و سوزاندن آنها، به ویژه در دوره ي ابتدایي طغیان و شیوع 
آفت، روشي است که در سطح نهالستان، به صورت تلفیق با سایر روش ها توصیه مي گردد. همچنین هرس شاخه هاي 

آلوده و قطع درختان مبتال و معدوم نمودن آنها در صنوبرکاریها ضرورت دارد. 
3--رعایت اصول قرنطینه

این آفت ممکن است در برخي ازمناطق کشور گسترش چنداني نداشته باشد. در این صورت الزم است از انتقال 
نهال و قلمه هاي آلوده به این مناطق ممانعت بعمل آید. 

4- توصیه های الزم برای کنترل شیمیایي 
مبارزه ي شیمیایي براي سوسك چوبخوار صنوبر همانند سایر آفات چوبخوار، بجز در موارد خاص توصیه نمي 
گردد. کاربرد این روش به ویژه در سطح وسیع نهالستانها و صنوبرکاریها عالوه بر صرف وقت زیاد، از نظر اقتصادي 
انجام شده در کرج، زمان حداکثر ظهور حشرات کامل در خردادماه  با توّجه به بررسي هاي  مقرون بصرفه نیست. 
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مي باشد، همچنین دوره های تخم گذاري آفت، تفریخ تخم ها و ظهور الروهاي نئونات در مجموع، در طول ماههاي 
خرداد، تیر و مرداد به مراتب بیشتر بوده و فّعالّیت الروها غالباً در پوست و ناحیه ي الیه ي زاینده دیده مي شوند، لذا 
توّجه به این دوره ي زماني از نظر مبارزه ي شیمیایي با مراحل زیستی آفت در خور توّجه مي باشد. آنچه مسلّم است، 
زنبورهاي پارازیتوئید در طول ماههاي فصل بهار و بعضاً تابستان به منظور تخم-گذاري روي تخم ها و الروهاي آفت، 
بر روي تنه ي درختان صنوبر فّعالّیت مي نمایند، این موضوع از نظر زمان مبارزه، تعداد دفعات سمپاشي و نیز تصمیم 
گیري جهت استفاده از سموم انتخابي که حتي المقدور تأثیر سویي روي دشمنان طبیعي نداشته باشند، مي بایست 

مورد توّجه خاص قرار گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

کاهش چوب،  تولید  کیفي  و  کمي  افزایش  آفت،  کاهش  موجب  صنوبر،  چوبخوار  سوسك  تلفیقي   کنترل 
 هزینه هاي تولید، تشویق کشاورزان و روستائیان به توسعه صنوبرکاري و نهایتأ افزایش پشتوانه مالي آنها مي گردد، 
از سوي دیگرجلوگیري از مصرف بي رویه سموم، حمایت و حفاظت از دشمنان طبیعي، سالم سازي محیط زیست، 

همگي از اهداف مهم در برنامه مدیریت انبوهي این آفت چوبخوار بشمار مي آیند.

عكس/عكس های شاخص از يافته:

الرو و حشره كامل سوسک چوبخوارM. picta   و خسارت آن روی ساقه  نهال صنوبر )P. deltoides 51/73 ( در كرج
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
)Salsola tomentosa(  عنوان: احیاي مراتع بستر گچي با گونه مرتعي بوه شور

یافته منتج از پروژه شماره5001                          مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  حسین رحیمي                                 رتبه علمي: محقق

مجریان: امر علي شاهمرادي، غالمرضا قادري، علي اصغر پاریاب، حسن احمد نژاد، مجتبي محرابي 
hossienrahimi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
شناسایي و مطالعه ذخایر گیاهي مناطق بیاباني خشك به منظور احیاي مراتع تخریب شده و همچنین جلوگیري 
از فرسایش وتثبیت بیولوژیکي شنهاي روان از اهمیت ویژه اي برخوردار است. شناخت رفتار و عمل گونه هاي مرتعي و 
ارتباط اکولوژیکي آنها با سایر قسمتهاي اکوسیستم از قبیل اقلیم، خاک، پوشش گیاهي و موجودات جانوري به عنوان 
قسمت مهمي از اطالعات مورد نیاز در برنامه هاي اصالح، احیاء و بهره برداري صحیح از مراتع ضروري و اساسي است 
که این مهم در مطالعات آت اکولوژي بدست مي آید. یکي از گونه هاي بومي مناطق بیاباني ایران که با شرایط اقلیمي 
 Salsola tomentosa و خصوصیات خاک سازگار است و سطح نسبتاً وسیعي از این مناطق را در بر گرفته گونه مرتعي

با نام فارسي شور بیاباني و نام محلي بوه شور )Bavahshur( مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
گونه مرتعي Salsola tomentosa یا شور بیاباني گیاه چند ساله است که از طریق بذر تکثیر مي گردد. بذور 
اواخر پاییز و اوایل زمستان قابل جمع اوري هستند. وجودگچ بصورت الیه اي سفید در پهنه هاي وسیعي در نیمرخ 
سطحي خاک مناطق بیاباني مانع رشد و نمو خیلي از گونه ها مي گردد. لذا این گونه مناسب چنین خاکهایي است 
که به راحتي مستقر مي گردد. بذر آن باید در بهمن و اسفند در سطح خاک پاشید شود و با اندک بهم خوردن سطح 
خاک با کولتیواتر پنجه غازي بذر در عمق مناسب قرار مي گیرد. بارندگي اواخر زمستان و اوایل بهار سبب رشد و 

نمو گونه مي گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بوه شور یا Salsola tomentosa گیاهي است که طي قرون متمادي با شرایط نامساعد اقلیمي به ویژه خشکي 
مفرط و شوري در شرایط اقلیمي ایرانی_توراني سازگاري یافته است. این گونه به لحاظ اینکه در فصل رویش )دوره 
رشد رویشي و زایشي( از خوشخوراکي مطلوبي برخوردار نیست در مراتع مناطق خشك کمتر دچار آسیب شده و 
سطح نسبتاً وسیعي از این مناطق را پوشش داده است و از این نقطه نظر اهمیت بسیار زیادي در جلوگیري از فرسایش 
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بادي دارد. با توجه به گسترش گونه در این مراتع محیط را نیز مساعد رشد و نمو سایر گونه ها مي نماید. نکته قابل 
توجه این است که بوه شور در زمانیکه علوفه مراتع کویري در حداقل است )فصل زمستان( پس از اندک بارندگي با 
شسته شدن سرشاخه ها و بذور، چرا می شود و در واقع اهمیت آن براي دامداران در این فصل سال ملموس مي گردد. 
مسئله مهم دیگر که در ارتباط با این گونه مي توان بیان نمود سازگاري آن با خاکهاي فوق العاده گچي است. ساختار 
زمین شناسي و خاک شناسي مناطق بیاباني خراسان به گونه اي است که گچ در نیمرخ خاک تجمع یافته و بصورت 
گچ کریستالي قابل مشاهده است. مقادیر زیاد گچ در عمق کم خاک در خیلي از مناطق خراسان رشد و نمو سایر 
گونه هاي گیاهي را محدود ساخته و این در حالي است که در چنین شرایطي بوه شور براحتي ریشه دواني نموده و 

رشد و نمو مي کند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تصويری از گياه بوه شور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: راهکارهاي فنی جلوگیری از ریزش دانه  در افزایش تولید بذر چاودار کوهی

مدت اجرای پروژه: 3 سال   یافته منتج از پروژه شماره: 4-072-170000-08-0000-86002 
مجری مسئول: غالمعلی گزانچیان                                                 رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: علی شیر محمدی و مجید رنجبر
 agazanchi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
چاودار کوهی montanum Secale  به دلیل توانایی در تولید علوفه زیاد، چرای مستقیم دام، جلوگیری از فرسایش 
خاک، زادآوری مطلوب در مراتع و قدرت رویش و استقرار سریع سبب شده است که در امر اصالح و احیاء مراتع نیمه 
خشك )بارندگی بیشتر از 300 میلیمتر( مورد توجه قرار گیرد. از طرفی یکی از نقاط ضعف این گونه  ریزش سریع 
بذر پس از رسیدن و مرحله سخت شدن بذر بوده که در زمان تولید بذر موجب کاهش عملکرد دانه در ایستگاههای 
تولید بذر می گردد. در حال حاضر وجود این مشکل سبب شده است که میزان عملکرد دانه در این گونه در برخی 
از ایستگاههای تولید بذر از قبیل ایستگاه منابع طبیعی نیشابور به 120 تا 150 کیلوگرم در هکتار برسد. در حال 
حاضر بیشترین عملکرد گزارش شده در غرب کشور بین 350 تا 400 کیلوگرم است، در صورتیکه در کشور نیوزلند 
1500 کیلوگرم در هکتار گزارش شده است. از آنجائیکه بذر چاودار گران است افزایش عملکرد دانه در واحد سطح با 
جلوگیری از ریزش بذر می تواند به نفع بهره برداران و تولید کنندگان باشد. همچنین یکی از مشکالت عمده در این 
توده ها که شدیدا در کاهش عملکرد دانه موثر است، عدم همزمانی در رسیدن سنبله های مختلف یك بوته می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ریزش بذر در چاودار کوهی یك عامل ژنتیکی بشمار رفته و با توجه به پائین بودن راندمان تولید بذر چاودار کوهی 
در کشور می توان دو راهکار در کوتاه مدت و دراز مدت ارائه نمود. جهت حل این مشکل در ایستگاههای تولید بذر 
در کوتاه مدت می توان با اعمال مدیریتهای زراعی از قبیل تراکم مناسب کاشت و آبیاری کافی و قطع بموقع آب 
و برداشت بذر در زمان خمیری تا قبل از سخت شدن کامل قبل از هر گونه ریزش بذر و خشك کردن بصورت هوا 
خشك )Windrow پخش خوشه های برداشت شده و قرار دادن بین ردیفهای کاشت تا با نور خورشید خشك شود 
و سپس بوجاری شود( ضمن داشتن کمترین اثر سوء بر بذر جمع آوری شده از کاهش عملکرد دانه جلوگیری کرد. 
همچنین در دراز مدت می توان از طریق روشهای رایج اصالح نباتات و با استفاده از شاخص های تحمل به ریزش 

بذر، اقدام به تهیه ارقام مقاوم به ریزش بذر در کشورنمود.    
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بطورکلی نتایج این تحقیق پیشنهاد می کند که تنوع ژنتیکی خوبی از چاودار کوهی در کشور وجود دارد، بطوریکه 
از نظر ریزش بذر در دامنه حساس تا مقاوم قرار می گیرند. نتایج مطالعه فنولوژی )مراحل رشد( در مشهد نشان داد 
که توده های مختلف چاودارکوهی در نیمه اردیبهشت وارد مرحله سنبله دهي و تا اواخر اردیبهشت گرده افشانی رخ 
داده و دهه اول خرداد وارد مرحله شیری و در دهه دوم خمیری و اواخر خرداد کامال سخت شده و از اوایل تیرماه 
در توده های حساس، با شکستن محور سنبله از باال به پائین سنبله، بذور شروع به ریزش می کند. با توجه به اینکه 
ریزش بذر پس از سخت شدن بذر اتفاق می افتد برداشت بذر در مرحله خمیری تا سخت شدن هیچ مشکلی روی 
جوانه زنی بذر ندارد. همچنین بررسی جوانه زنی نشان داد که قوه نامیه در مراحل شیری، ابتدای خمیری، خمیری 
تا سخت شدن، سخت کامل و جمع آوری در مرحله خمیری و خشك کردن طبیعی به ترتیب 13/8، 38/2، 88/5، 
93/8 و 98/4 درصد بود. همچنین مرحله خمیری کامل تا شروع سخت شدن بذر از بنیه گیاهچه باالیی برخوردار 
بوده و می تواند بعنوان مرحله رسیدن فیزیولوژیکی در این گونه معرفی شود. بطورکلی نتایج این تحقیق پیشنهاد می 
کند در شرایطی که ارقام مورد استفاده متحمل به ریزش بذر نیستند و خطر ریزش یذر وجود دارد می توان برداشت 
خوشه را در مرحله قبل از سخت شدن در مزرعه انجام داد و با قرار دادن در بین ردیفها در محیط آفتاب خشك شده 

سپس طی خرمن کوبی دانه از کاه جدا شود. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی دو گونه  گیاه انحصاري و در معرض انقراض استان جهت تکثیر و گسترش آن در عرصه 

یافته منتج از پروژه شماره: 06-0310528909-80                  مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: علي میرحسیني                                             رتبه علمي: مربي پژوهش

مجریان: ولي اهلل مظفریان، ناصر باغستاني میبدي، عباس زارع زاده
Mirhosseini.4147@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کشور ایران به دلیل اختالف هاي توپوگرافي، زمین شناسي و اقلیمي از نظر تنوع گونه اي غني مي باشد. تعداد 
گونه هاي کشور در حدود 8000 گونه گیاهي است. از این تعداد حدود 22 درصد )1727( انحصاري ایران و 10 گونه 
انحصاري استان هستند. دو گونه  Hymenocrater yazdianus Rech. f.و Nepeta astrotricha Rech. f. از تیره 
Lamiaceae  به دلیل چرا و بهره برداري بیش از حد در معرض خطر انقراض مي باشند. به طوري که تعداد پایه هاي 

گونه Hymenocrater yazdianus در طبیعت از 100 پایه هم کمتر است. جهت جلوگیري از انقراض این دو گونه و 
اصالح مراتع، روش هاي ازدیاد و تکثیر فراوان و سریع آن ها مورد بررسي قرار گرفته است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
از  پس  مي باشد.  کاري  بوته  دوگونه  این  استقرار  و  کاشت  روش  مناسب ترین  اخیر  به خشکسالي هاي  توجه  با 
با خاک سبك کشت  نایلوني  اواخر بهمن بذور را در گلدان  اواسط خرداد و بوجاري آن ها، در  جمع آوري بذور در 
نموده و براساس میزان رطوبت موجود در خاک هر دو یا سه روز یك بار آبیاري انجام مي گیرد. پس از گذشت 2/5 
ماه، نهال هاي گلداني جهت انتقال و کشت در عرصه مناسب مي باشند. نهال ها در چاله هایي به عمق 50 و قطر 30 

سانتي متر با فاصله 2 متر از هم کشت مي شوند.      

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از این روش در عرصه مي تواند سبب: 1- کاهش هزینه هاي اصالح مراتع 2- افزایش درصد پوشش و غني 

نمودن مرتع و در نهایت افزایش چراگاه 3- حفظ، احیاء و جلوگیري از انقراض گونه هاي انحصاري گردد.  



1۸6

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تصوير1- كاشت بذر در گلدان هاي نايلوني وتوليد نهال 
 

تصوير2- استقرار نهال  Hymenocrater yazdianus در عرصه )سال پنجم(
  

تصوير3- استقرار نهال  Nepeta astrotricha در عرصه )سال سوم(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی سـرخرطومی برگخـوار صنوبـر )Platymycterus marmoratus Fs t . (Col,:curculionidae بعنوان 

یك آفـت مهم نهالسـتانهای صنوبر اسـتان گیالن
مجری مسئول: منصور صالحی                                            رتبه علمي: محقق

مجری: مهری باب مراد
mohebsalehi@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از جمله  براي کشت و توسعه صنوبرکاري،  اقلیمي و خاکي مطلوب  بودن شرایط  به جهت دارا  استان گیالن   
استانهاي صنوبرخیز کشور می باشد. درختان صنوبر به دلیل برخورداري از راندمان تولید باال در واحد سطح، به عنوان 
زراعت چوب در کنار سایر فعالیت هاي زراعي مطرح و متداول گشته  است. این درختان به دلیل دارا بودن ویژگی 
تندرشدی و توان تولید چوب باال در هکتار، مهمترین و شناخته شده ترین گونه های درختی با اهداف راندمان تولید 
چوب بوده و قادرند بخش مهمی از نیاز چوبی را تأمین نمایند. متأسفانه این درختان با ارزش مورد حمله عوامل 
نهالها و درختان صنوبر  افت کمی و کیفی  باعث  و  قرار گرفته  نهالستاها و جنگلکاریها  مختلف خسارتزا در سطح 
با  می گردند. سرخرطومی برگخوار صنوبر از جمله مهم ترین آفات برگخوار صنوبر در سطح نهالستانها می باشد که 
توجه به اهمیت اقتصادی این حشره، شناسایی شرایط زیستی بمنظور ارائه بهترین متد های کنترلی آن ضروری بنظر 

می رسد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
قلمه می گذرد  از کاشت  ماه  تا 6  نهالهایی که حدود 2  و روی  نهالستانهای صنوبر  آفت در  این  خسارت   -1

اقتصادی است و پیگیری آفت در خارج از این محدوده زمانی و روی نهالهای دو ساله و... توجیه اقتصادی ندارد. 
از آنجاییکه خسارت این آفت منحصر به حشرات کامل بوده که معموالً از حاشیه برگها تغذیه می-نمایند   -2
و نظر به اینکه حشرات کامل قدرت پرواز ندارند، لذا می توان در زمان فعالیت حشرات خصوصٌا در مرحله اوج ظهور 
)تیر ماه(، با پهن کردن پارچه در زیر نهالها و تکان دادن آنها، نسبت به جمع آوری حشرات کامل و انتقال به خارج از 

نهالستان اقدام نمود. 
نظر به اینکه میزان حساسیت و شدت آلودگی در گونه ها و کلنهای مختلف صنوبر به این آفت یکسان نیست،   -3

لذا استفاده از گونه ها و کلنهای مقاوم به آفت در مناطقی که جمعیت آفت باالست، ضروری می باشد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تولید نهال سالم  -1

کمك به کاهش انتشار آفت در منطقه  -2
افزایش کمی و کیفی محصول   -3

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

   
 

خسارت حشرات كامل                       حشره كامل ماده )راست( و نر )چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: بهینه سازي مصرف آب در کشت گیاه دارویي بومادران

یافته منتج از پروژه شماره: 30-0311017000-82       مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: ابراهیم شریفي عاشور آبادي                 رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

مجریـان: محمد حسـین لباسـچي، ابولقاسـم متین،  محمـد باقر رضایـي، پرویز باباخانلو، جمشـید خیرابـي، بهلول 
عبـاس زاده، بهـروز نـادري و محمود نادري

esharifi@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
  )Asteraceae( گیاهي علفي و چند سـاله از خانواده آستراسـه ،Achillea milefolium بومادران دارویي با نام علمي
بـوده و در صنایـع دارویـي، غـذاي و بهداشـتي کاربـرد قابل توجهي دارد. در بسـیاري از مناطق کشـور پهنـاور ایران 
امـکان کشـت ایـن گیـاه در شـرایط آبـي و حتي کشـت دیـم فراهم اسـت. در کشـت گیاهـان دارویي کـه در مزارع 
انجـام مـي شـود، کمبـود رطوبـت مـورد نیـاز گیـاه از طریـق آبیـاري تامین مـي گـردد. مقادیر کـم آبـي در جریان 
تولیـد، صدمـات قابـل توجهـي را بـر رشـد و نمـو گیـاه وارد مي کنـد. همچنیـن مصرف بیـش از حد آب مـورد نیاز 
گیـاه نیـز عـالوه بـر تنش پـر آبي باعـث اتـالف آب مصرفي مي شـود. از آنجائیکه قسـمت قابـل توجهي از مسـاحت 
کشـور ایـران در مناطـق خشـك و نیمـه خشـك واقـع شـده و از نظـر تامیـن آب داراي محدویـت اسـت بنابـر این، 
برنامـه ریـزي مناسـب بـه منظـور اسـتفاده بهینـه از منابـع محـدود آب در کشـور از راهـکاري ضـروري محسـوب 
مي شـود. امـروزه بـا اسـتفاده از روش هاي ارایه شـده توسـط متخصصین اکولـوژي زراعي و آبیاري، میـزان دقیق آب 
مـورد نیـاز گیـاه در مراحـل مختلـف رشـد و همچنین مقـدار آب قابل ذخیـره براي تولید هـر هکتار از گیـاه  برآورد 
شـده و بدیـن ترتیـب مي تـوان آب مـورد نیـاز گیـاه را بـه منظور آبیـاري در مـزارع و همچنیـن آبیـاري تکمیلي در 

دیم زارهـاي کـم بـازده را مدیریـت نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در تولید گیاه دارویي بومادران گل سفید در جنوب شهرستان کرج، پس از انتقال نشاء به زمین اصلي در ابتداي 
فصل بهار، تعیین نیاز آبي گیاه و بهینه سازي مصرف آب از اقدامات مهمي است که به لحاظ زراعي، اقتصادي و 
زیست محیطي از اهمیت بسیار باالیي برخوردار است. طبق برآورد هاي انجام شده،  براي تولید بومادران گل سفید با 
تراکم 66667 بوته در هکتار، مقدار 1352 متر مکعب آب مورد نیاز است. به بیان دیگر با تراکم ذکر شده، سهم آبي 
هر بوته بومادران گل سفید  معادل 20/29 لیتر برآورد مي گردد که الزم است در طي 60 روز در اختیار گیاه قرار 
گیرد. طبق آزمایشات انجام شده چنانچه با استفاده از روش آبیاري قطره-اي مقدار 1352 متر مکعب آب در 8 نوبت 
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آبیاري با فاصله 7 روز و در هر نوبت به میزان 2/5 لیتر آب در اختیار گیاه قرار گیرد، بر اساس تراکم ذکر شده، مقدار 
1883 کیلوگرم گل تولید مي شود. در این شرایط، به ازاي مصرف هر لیتر آب  مقدار 0/14 گرم گل تولید خواهد شد.
با کاهش تعداد دفعات آبیاري از 8 نوبت به 6 نوبت با فاصله زماني 10 روز و با همان میزان 2/5 لیتر براي هر بوته، 
میزان آب مصرفي در حدود 27 درصد کاهش و میزان عملکرد اندام هوایي نیز کاهش یافت. ولي نکته قابل توجه 
آن است که میزان گل تولید شده تا 2151/6 کیلوگرم در هکتار افزایش داشت. با کاهش 27 درصد از مصرف آب، 
کارایي مصرف آب نیز افزایش نشان داد و به  ازاي مصرف هر لیتر آب، 0/224 گرم گل بومادران تولید شد. مطالعات 
نشان مي دهند در شرایط تنش کم آبي، گیاهان خود را با محیط وفق داده و انتظار برآن است که در تنش هاي مالیم 
میزان کارایي مصرف آب افزایش یابد. این در حالي است که در تنش هاي کم آبي شدید میزان عملکرد اقتصادي به 

شدت کاهش یافته و قابل توصیه نیست.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با بکار بردن این یافته در تولید گیاه بومادران گل سفید، آب مورد نیاز این گیاه در جنوب شهرستان کرج و شرایط 
مشابه تعیین شده و بر  اساس آن مي توان نسبت به طراحي و تاسیس مخازن مناسب ذخیره آب اقدام نمود و آب 
مورد نظر را در فواصل زماني تعیین شده در  اختیار گیاه قرار داد. بدین ترتیب با مصرف حداقل آب، حداکثر بهره وري 
قابل انتظار بوده و ضمن مدیریت منابع آبي و صرفه جویي در میزان مصرف آب،  امکان استقرار بومادران گل سفید  
در دیم زارهاي کم بازده فراهم خواهد شد. به طوري که در صورت کمبود بارندگي، آب مورد نیاز از طریق آبیاري 
تکمیلي برآورد و تامین مي گردد. نکته اي که الزم است مد نظر قرار گیرد آن است که  اعداد ذکر شده برآوردي از 
شرایط موجود بوده و در هر منطقه اي که امکان ترویج این یافته فراهم باشد، الزم است هدر رفت آب در شبکه هاي 

آبیاري و همچنین دماي محیط و تبخیر آب را در نظر گرفت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

 

اجرای پروژه و نحوه آبیاری
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پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                                
عنوان:  بهینه سازی عملکرد سیستمهای ذخیره نزوالت آسمانی از طریق افزایش رطوبت پروفیل خاک
یافته منتج از پروژه شماره: 02-221000-05000-81           مدت اجراي پروژه: 4 سال و1 ماه

مجری مسئول:  غالمرضا شاهینی                                        رتبه علمي: مربی پژوهش
Gholamreza.shahini@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کشاورزي در قسمتهاي شرق تا شمال شرق استان گلستان به علت شرائط اقلیمي خشك و نیمه خشك عمدتا به 
صورت دیم مي باشد. زندگي ساکنان منطقه عمدتا به کشاورزي دیم و دامداري وابسته بوده و افزایش دام و کشاورزی 
بر روی مناطق پر شیب منجر به کاهش حاصلخیزي خاکها و سیر قهقرایي مراتع شده است. اصوال استفاده بهینه از 
منابع آب موجود در منطقه و کاربرد تکنیکهایي که بتوان از میزان اندک نزوالت آسماني جهت تولید فرآورده هاي 
کشاورزي استفاده نمود، از راهکارهاي مناسب براي منطقه خواهد بود. بخش قابل توجهي از استان گلستان در سمت 
شرق تا نوار شمال – شمال شرق بعلت حاکم بودن شرایط خشك و نیمه خشك و کمبود بارش در آن، توسعه و کشت 
نباتات مثمره درختي و درختچه اي را بدون استفاده از تکنیك و روش خاص مشکل نموده است. اینگونه نباتات براي 
استقرار خود به میزان بارش منطقه اي بیشتري نیاز دارند. بنابراین بهینه نمودن چاله نفوذ در سامانه های بکارگرفته 
شده با استفاده از تیمار های کود دامی پوسیده و استفاده از یك فیلتر شنی و استفاده از نایلون در قسمت زیرین 
چاله نفوذ و استفاده از مواد گیاهی مانند کاه و کلش در چاله نفوذ اقدام گردید و برای اینکه عمال تاثیر تیمارهای 
بکار گرفته شده بر روی رشد گیاه مطالعه شود کاشت نهال زیتون در چاله نفوذ انجام شد. قالب طرح بلوکهای کامل 

تصادفی برای تیمارهای در نظر گرفته شده در سه تکرار بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بر اساس نیاز آبی گیاه مورد نظر نسبت به طراحی سامانه بر اساس روش بکار گرفته شده در این طرح اقدام می 
شود. برای احداث سامانه های لوزی شکل ابتدا خط تراز باالی دامنه با استفاده از یك شیب سنج تعیین شده سپس 
رئوس باالی سامانه ها مشخص شده و بعد از آن بسته به سطح سامانه مورد نظر اضالع دیگر ساخته می شود. استفاده 

از کود دامی پوسیده به نسبت 25 درصد حجمی در محتوای خاک چاله توصیه می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در اجرای این طرح با هدف حفظ و نگهداری رطوبت پروفیل خاک با اعمال چهار تیمار: الف( استفاده از کود دامی 
پوسیده به نسبت 25 درصد حجمی چاله کاشت نهال  ب( تیمار استفاده از پوشش نایلونی در کف چاله ج( تیمار 
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استفاده از یك الیه کاه و کلش در کف چاله ج( تیمار استفاده از از یك فیلتر سنگریزه ای در کنار چاله کاشت نهال، 
مورد نظر قرار گرفت. آنالیز داده ها نشان داد که بیشترین تاثیر را در حفظ رطوبت پروفیل خاک و رویش نهال زیتون 

تیمار استفاده از کود دامی پوسیده به نسبت 25 درصد حجمی چاله کاشت، داشته است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

استقرار زيتون در سيستم های سطوح آبگير لوزی شكل
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                                
عنوان:  ویژگی های رودخانه ها و مسیل های کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 07-0500035000-79                 مدت اجراي پروژه:  4 سال و 1 ماه
مجری مسئول: سیداحمد حسینی                                         رتبه علمي: استادیارپژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
رودخانه ها شریا ن هاي اصلي حیات کلیه انسا ن ها محسوب مي شوند و حفاظت و بهره برداري بهینه از منابع آن 
و همچنین حراست از بستر و حریم آن ها از مهم ترین مسئولیت هاي انسان مي باشد. چنانچه این مواهب خدادادي 
به طور مطلوبي حفظ نشوند، کمبود مواد غذایي، از بین رفتن و هدر رفت خاک و از بین رفتن منابع انساني، اقتصادي 

و اجتماعي را در پي دارد. 
حفظ منابع طبیعي جز با برنامه ریزي و مدیریت صحیح امکان ندارد. در این راستا اولین گام شناسایي منابع آبي 
کشور و ارائه  برنامه ها و سیاست گذاری های اصولي در مدیریت و نگهداري آن ها مي باشد. اقدام اخیر نیز بدون شناسایي 
و جمع آوري آمار و اطالعات صحیح از منابع آب وخاک ممکن نخواهد بود. بطوریکه پس از شناسایی و جمع آوري 
اطالعات مرتبط، بتوان آن ها را در دسته بندي هاي مختلف ازنظر رژیم آبدهي، خسارت وارده، وضعیت کیفیت آب، 

پوشش گیاهی، ژئومورفولوژي و غیره قرار داد.
مسئله اساسي این طرح، شناخت و بررسي برخي از ویژگي هاي مورفولوژیکي، بیولوژیکي، هندسي،  هیدرولیکي، 
رسوبي و... رودخانه ها و مسیل هاي واقع در استان هاي مربوطه، به منظور دسته بندي آن ها و تعیین اولویت اجراي 

طرح هاي تحقیقاتي و اجرایي منطقه است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
الزم است نتایج حاصل از این بانك اطالعاتي به عنوان مرحله شناخت اولیه از وضعیت رودخانه ها و مسیل های 
استان های موردمطالعه )10 استان کشور( در برنامه ریزي آب استاني استفاده شود. در این خصوص توجه به یافته هاي 

به دست آمده از این بانك اطالعاتي و چند پیشنهاد تکمیلی ذیل ضروري است:
1- استفاده از اطالعات  حاصله در برنامه ریزي امور آب استاني توسط دستگاه هاي اجرایي مرتبط با امور آب کشور 

و کلیه سازمان هاي پژوهشي و دانشگاه هاي کشور به منظور ممانعت از دوباره کاري هاي تحقیقاتي؛
2- اتخاذ تمهیداتي به منظور اصالح، تکمیل و به روز نمودن داده هاي جمع آوری شده در سال های آتی؛

3- طبقه بندی موضوعي اطالعات و تشکیل مجموعه ها و زیرمجموعه های آن ها؛
4- به روزرسانی اطالعات و رقومي نمودن اطالعات مکانی رودخانه ها براي استفاده مناسب و کامل تر از داده هاي 
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به دست آمده؛
این طرح  تعیین شده در  اولویت هاي  مبناي  بر  و مسیل ها  زمینه رودخانه ها  تحقیقاتي در  تعریف طرح هاي   -5

محوری؛
6- تشویق بخش اجرا براي مطالعه وانجام موارد اجرایی پیشنهادشده در این طرح محوری؛

7- تهیه یك فهرست کامل از طرح هاي تحقیقاتی، تحلیل آن ها و محل هاي جغرافیایي و تعیین جاهاي خالي که 
نیاز به تحقیقات بیشتری دارند و همچنین مشخص نمودن تحقیقات ناقص؛

این  نمودن  کامل  به منظور  مربوطه،  تحقیقاتي  مؤسسات  و  دانشگاه ها  به  تحقیقاتی  فهرست طرح های  ارائه   -8
مجموعه )توسط دانشجویان دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري دانشگاه ها و پژوهش گران رشته هاي آب و موضوعات 

وابسته(.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مجموعه طرح هایی که در جهت بررسی وضعیت و شناخت اولیه از رودخانه ها انجام شده است می تواند به-عنوان 
زیربنایی جهت هرگونه اقدامات آتی در رودخانه ها باشد. بدین مفهوم که اجرای این قبیل طرح ها، دارای اثرات مثبت 
فراوانی بوده  و بهره مندی از آن ها، در آینده نمود بیشتری خواهد داشت. به طور خالصه به برخی از اثرات این طرح 

اشاره می شود: 
اطالعات  و  آمار  قبیل  از  کشور  مسیل های  و  رودخانه ها  موجود  اطالعات  و  آمار  جمع آوري  و  شناسایي   .1

هندسي، هیدرولیکي، بیولوژیکي، مورفولوژیکي و غیره.
دسته بندي رودخانه ها بر اساس خصوصیات مورفولوژیکي، پارامترهاي هندسي، نوع فرسایش، نوع و میزان   .2

رسوب گذاري، آبدهي، خسارات وارده، کیفیت آب، پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و غیره.
تعیین و مشخص نمودن اولویت هاي تحقیقاتي و اجرایي مهندسي رودخانه.  .3

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

وضعيت رودخانه ها و مسيل های استان های موردمطالعه ازنظر حساسيت به فرسايش
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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              

 )Litopenaeus vannamei( عنوان:   میزان پروتئین گیاهی در جیره غذایی میگوی  سفید غربی
یافته منتج از پروژه با شماره مصوب: 86012-0000-01-200000-027-2       مدت اجرا: 1 سال

نام مجری مسئول: رضا قربانی واقعی                                                        رتبه علمی: دانشیار پژوهش 
                                            ghorbani_v2@Yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تامین غذای میگو قسمت اعظم هزینه های پرورش میگو را به خود اختصاص می دهد )70-60 درصد(. کاهش 
هزینه هاي تولید میگو از جنبه های مختلف از اهمیت باالیی برخوردار می باشد.  با توجه به گستردگی مزارع پرورش 
میگو در کشور، کاهش قیمت غذای میگو می تواند موجب بروز تحولی بزرگ در فرآیند ارز آوری و سود دهی ناشی 
از صادرات میگو و فروش داخلی میگو گردد. با توجه باینکه در یك استخر یك هکتاری پرورش میگو در یك دوره 
پرورش، در حدود 6-5  تن غذا مصرف می شود، لذا غذای مورد نیاز برای 9500 هکتار مزرعه پرورش میگو در سطح 
کشور )آمار سال 1396( در حدود 57/000-47/500 تن می باشد. استفاده از جیره غذایی گیاهی می تواند موجب 
کاهش 20 درصدی هزینه تولید غذا نسبت به جیره های تجاری گردد. لذا با توجه به مقدار بسیار زیاد غذای مورد 
نیاز میگو در کشور، با استفاده از غذای گیاهی، در مجموع می توان شاهد کاهش قابل توجه هزینه تامین غذای مورد 

نیاز پرورش میگو بود. 
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
پیشنهاد میگردد تا در کارخانجات تولید غذای میگو، جیره های غذایی حاوی 70 درصد پروتئین گیاهی جهت 
تغذیه میگوی سفید غربی تولید گردد. همچنین از کنجاله سویا به عنوان اصلی ترین منبع تامین پروتئین در جیره 
غذایی به میزان تا 42 درصد در جیره غذایی میگوی سفید غربی استفاده شود. در چنین شرایطی مواد اولیه باید به 
خوبی آسیاب شده و از همبند مناسبی )به عنوان مثال نشاسته ذرت به میزان 5 درصد وزن خشك مواد اولیه غذایی( 

نیز استفاده گردد.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در نتیجه استفاده از تا 42 درصد آرد کنجاله سویا در غذای میگو، میزان هزینه تولید غذا در حدود 20 درصد 
کاهش می یابد. نیاز به مقادیر زیاد غذای پلت میگو در کشور )در حدود 57/000-47/500 تن(  نشانگر اهمیت 
موضوع می باشد. اگر قیمت غذای میگو به ازای هر کیلوگرم 5 هزار تومان در نظر گرفته شود لذا هزینه خریداری این 
مقدار غذا در حدود 285/000/000/000-237/500/000/000 تومان خواهد بود. با استفاده از غذای گیاهی و در 
نتیجه کاهش 20 درصدی هزینه تولید غذا ارقام 228/000/000/000-190/000/000/000 تومان حاصل می شود. 
این مقدار کاهش هزینه بسیار قابل توجه می باشد. کاهش هزینه تولید غذا،  می تواند با فزایش سوددهی موجب 

ترغیب افراد جامعه نسبت به پرورش ماهی گشته و در نتیجه موجب افزایش اشتغالزایی نیز گردد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمونه ای از غذای پلت گياهی )با 42 درصد آرد كنجاله سويا(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
عنوان: تعیین پتانسیل صید ماهیان استخوانی و بهره برداری مطلوب از آن در دریای خزر
مجری مسئول: داود غنی نژاد                                                رتبه علمي: محقق

  dghaninejad@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
به منظور استفاده مناسب از ذخایر و استمرار بهره برداری دراز مدت از آن ایجاب می کند که ذخایر مورد بهره 
برداری از منابع آبی مورد پایش قرار گرفته و از طریق روشهای متداول در امر ارزیابی ذخایر از کمیت و کیفیت یك 
ذخیره اطالعات کافی در اختیار باشد. ماهیان استخوانی سواحل ایرانی دریای خزر دارای گونه های با ارزشی چون 
ماهی سفید، سوف، دو گونه از کفال ماهیان، کپور، سیم و کلمه بوده و بقیه گونه ها از اهمیت و ارزش اقتصادی 
کمتری برخوردار هستند. در طی سالهای اخیر مقدار کل صید ماهیان استخوانی در دریای خزر از 13 تا 18 هزارتن 
در نوسان بوده است. تعداد 147  شرکت تعاونی صیادی با استفاده از پره های ساحلی به مدت شش ماه اقدام به صید 
می کنند. در طی 20  سال اخیر میانگین صید ماهیان استخوانی حدود 11450 تن در سال می باشد. بیش از 335  
میلیارد تومان در طی 20  سال اخیر از محل صید و فروش ماهیان استخوانی عاید صیادان این ماهیان شده است. 

صید ماهیان استخوانی از اهمیت بسیار باالئی برخوردار بوده و نقش آن در ایجاد اشتغال مهم میباشد. 
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 صید سالیانه ماهی سفید به میزان حدود 7000 تن و مقدار کفال ماهیان در حد 4000-3500 تن می بایستی 
رعایت گردیده و افزایش پیدا نکند. ذخایر ماهی سفید متکی به رهاکرد سالیانه حدود 150 میلیون بچه ماهی سفید 
بوده و در شرایط حاضر این امر الزم است ادامه داشته باشد. ذخایر ماهیان کپور، کلمه، سیم، سوف و بقیه ماهیان 
رودکوچ تحت فشار صید و صیادی قرار داشته و بهتر است از طریق اعمال روش های مدیریت ذخایر و از جمله تکثیر 

مصنوعی و رهکرد بچه ماهیان، نسبت به احیاء آنها اقدام گردد. 
میزان فعالیت صیادي قانوني و غیر قانوني در حد بسیار زیادي بوده و ذخائر ماهیان استخواني را تحت فشار 
قرار داده است. در حال  حاضر تعداد صیادان  شرکت هاي  تعاوني  پره  از حد اصولي  آن  بسیاربیشتر بوده  و میانگین  
سرانه  صید به ازاي  هر نفر صیاد کمتر از یك  تن  مي باشد و این  مقدار براي  6 ماه  فعالیت  صیادي  در حد پائیني  بوده  
و براي  تامین معاش یکساله  صیاد مکفي  نیست . الزم  است  به  طرق  مختلف  تعداد صیادان  کاهش  داده  شود. در حال 
حاضر صید انجام  شده توسط شرکتهاي تعاوني پره  به  لحاظ  کیفیت  در حد پائیني  بوده  و الزم  است  اندازه  چشمه  
در قسمت  توبره  پره  به  33 میلیمتر افزایش  پیداکرده  و استانداردهاي  مشخص  شده  براي  سایر قواره هاي  پره  رعایت  
گردد. با توجه  به  زود کوچ  بودن  اکثر ماهیان  استخواني  و از طرف  دیگر شرایط  ناهنجار و نامناسب  رودخانه ها، الزم  
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است  مدیریت  شیالتي  بر رودخانه هاي  مهم  و تاثیر گذار در تجدید نسل  انواع  ماهیان  استخواني  اعمال  گردیده و از 
صید قاچاق  مولدین  وارد شده  به  رودخانه ها جلوگیري  بعمل  آید. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با استفاده از نتایج بدست آمده، نظام صید و صیادی ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر در سال های 
اخیر بطور متعادلی ادامه یافته و گونه های اصلی )ماهی سفید و کفال ماهیان( در حد معمول صید گردیدند. رهاکرد 
سال های اخیر بچه ماهیان سفید بدون در نظر گرفتن بچه ماهیان حاصل از تکثیر طبیعي )که در حد پائیني است 
( حدود 9-7 درصد ضریب بازگشت نشان داد که رقم بسیار مناسبی بوده و تضمین گر ادامه صید و صیادی ماهی 
اثرات برودت بر روی کاهش صید باعث گردیده  ارائه شده درخصوص  سفید در طی سالهای آتی می باشد. نتایج 
صیادان در فصل صید و بخصوص در استان گیالن فعالیت صیادی را کاهش داده و از این طریق از افزایش هزینه ها 
و اتالف سرمایه جلوگیری نمایند. با ادامه رهاکرد بچه ماهیان سفید در تمامي سواحل، در حال حاضر ماهي سفید در 
تمامي سواحل ایراني دریاي خزر پراکنش داشته و تراکم آن نیز در نواحي مختلف حالت یکنواختي پیدا کرده است. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

عمليات صيد و شناسايی ماهيان
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
   Litopenaeus vannamei  عنوان: تراکم مناسب ذخیره سازي برای رشد، بازماندگي و میزان تولید میگوي سفید غربي

یافته منتج از پروژه شماره: 86040-8301-01-200000-027-2       مدت اجراي پروژه: 1  سال  
مجری مسئول: قاسم غریبي                                                         رتبه علمي:محقق 

 pgfrcgharibi@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
میگوي سفید غربي توانایي پرورش در ذخیره سازي باال تا 150 قطعه در متر مربع را در استخرهاي پرورشي دارد 
و حتي در تراکم  400 قطعه در متر مربع نیز در شرایط کنترل شده مي تواند پرورش یابد. البته در چنین سیستم 
پرورشي نیاز به کنترل پارامترهاي محیطي داریم. این میگو توانایي تولید میگو در محیط محدود را دارد و تولید 
در واحد سطح این میگو نیز بیشتر از میزان تولید شده براي گونه هاي دیگر در آسیا مي باشد. میزان پروتیین ذکر 
شده در ر ژیم غذایي این گونه کمتر از گونه هاي دیگر بوده و از پروتیین گیاهي نیز استفاده شده است. میانگین 
راندمان تولید کشور ایران در حدود 3 تن در هکتار مي باشد که با افزایش تراکم ذخیره سازي مي توان میزان تولید 

را افزایش داد.
در راستاي برنامه هاي تحقیقاتي موسسه تحقیقات شیالت ایران و به منظور تنوع بخشي به گونه هاي پرورشي 
میگو، براي اولین بار مولدهاي میگوي سفید غربي )وانامي( در سال 1383 جهت بررسي امکان تکثیر و پرورش در 
ایران توسط موسسه تحقیقات شیالت ایران وارد بوشهر گردید و  جهت تعیین تاثیر تراکم بر میانگین وزن و درصد 

بقاء و بدست آوردن نرم ذخیره سازي میگوی سفید غربي در کشور این پروژه به مرحله اجرا در آمد.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 آماده سازي استخرهاي خاکي پرورش میگو مانند استفاده از تورهاي مناسب در مسیر آبگیري و فیلتراسیون، 
شخم زدن، آهك پاشي، آبگیري اولیه و استفاده از کود شیمیایي جهت افزایش بلوم پالنکنوني قبل از ذخیره سازي 
پست الرو میگو   پس از اینکه بلوم در استخر به میزان مناسب رسید، ذخیره سازي میگوي سفید غربي  از 25، 35 

و 50 قطعه در متر مربع انجام مي گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
میانگین وزن بدست آمده طی 120 روز پرورش در سه تراکم 25، 35 و 50 عدد در متر مربع به ترتیب 17/84، 
16/03 و 14/09  گرم و با میانگین کل 15/99 گرم بود که بیشترین میانگین وزن نهایي متعلق به  تراکم 25  عدد 
در متر مربع بوده است. میزان تولید در هکتار نیز   4/7 ،  5/3 و 6/8 تن در در سه تراکم 25، 35 و 50 عدد در متر 
مربع بود. بیشترین درصد بقاء  97/96 و کمترین ضریب تبدیل غذایي 1/41  بدست آمد که متعلق به تراکم 25 



یافته های قابل ترویج سال 1387 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

203

قطعه بوده است. مقایسه اقتصادی در تراکم هاي مختلف میگوي سفید غربي بر اساس نتایج این پروژه نشاندهنده این 
است که میزان سودآوری در تراکم 25 عدد در متر مربع بیشتر بود و با افزایش طول دوره پرورش میزان سودآوری 
در تراکم 35 و 50  عدد در متر مربع افزایش می یابد. میانگین دماي آب در سه تیمار 30 درجه سلسیوس، میانگین 

اکسیژن محلول در آب 6/1 میلي گرم در لیتر، میزان pH  8/1 و میزان شوري 36 قسمت در هزار بوده است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 سايت حله ايستگاه تحقيقاتي ميگوي حله

نصب توري در زمان آبگيري استخر

نمونه گيري از آب و ثبت فاكتورهاي فيزيكو شيميايي آب استخر طي دوره پرورش  

استفاده از دستگاه هواده در طول دوره پرورش ميگوي سفيد غربي  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
عنوان: بیوتکنیك تولید غذاي زنده )Chironomidae( بمنظور استفاده در تکثیر و پرورش آبزیان

یافته منتج از پروژه شماره: 86037-0000-01-200000-019-2               مدت اجراي پروژه: 1 سال و 3 ماه
مجري مسئول: فرهاد رجبی پور                                                            رتبه علمي: محقق

Farhadrajabipour@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
اهمیت شیرونومیدها در تغذیه ماهیان و بچه ماهیان محیط هاي طبیعي، بومي بودن ذخایر شیرونومیدها و تراکم و 
بیومس باال در منطقه، رشد سریعتر بچه ماهیان تغذیه شده توسط شیرونومیدها در مقایسه با دیگر غذاهاي زندهمحرز 
است. همچنین ترکیب مناسب پیکر شیرونومیدها، افزایش نرخ رشد، اندازه بدن و افزایش درصد بقاء و موفقیت ذخیره 
سازي بچه ماهیان تغذیه شده با شیرونومیدها، هزینه هاي کم تولید و سهولت پرورش آن را به عنوان غذاي مناسب 

جهت تغذیه آبزیان مورد تاکید قرار گرفته و به همین لحاظ مطالعه در این موارد بسیار ضروری  است.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
الرو شیرونومید )کرم خوني( گونه Chironomus aprilinus ماکروبنتوز غالب رسوبات منابع استخرهاي پرورش 
آب لب شور منطقه بافق است که در تمام سال بویژه فصول سرد بطور طبیعي قابل برداشت مي باشد. استفاده از 
جمع آور طراحي شده در این پروژه با ساختار ساده و هزینه اندک و قابلیت جمع آوري روزانه 7-0 توده تخمی و بالغین  
از استخرهاي خاکي، توصیه مي شود. اردیبهشت، خرداد و تیر مناسب ترین زمان جمع آوری تخم از استخرها هستند. 
جهت نگهداري و تفریخ تخم ها در شرایط پرورشي، الزم است توده های تخم در آکواریوم با رژیم نوری 16 ساعت 
نور و دمای 26-24 سلسیوس در محیط کشت واجد بستر گلي نرم قرار گرفته و تغذیه شوند. تراکم 1250 تخم 
)معادل2-1 توده تخم( برمترمربع که منجر به حدود 82 درصد تفریخ می گردد مناسب است. زمان مناسب برداشت 
کرم های پرورشي 14 روز پس از انکوباسیون و از طریق شستشوي گل در الك و شناورسازي الرو مي باشد. پرورش 
در استخرهای خاکی و نیز ظروفي که کمتر تحت تأثیر تنش محیطي قرار مي گیرد )محصور با پالستیك( همراه با 
رژیم نوري/تاریکي طبیعي پس از آبگیری با آب محیط و رسوب مناسب همراه با کود مرغي به نسبت 1 کیلوگرم در 

استخر و 200 تا 300 گرم بر مترمربع در هفته جهت تولید الرو شیرونومیدها مناسب است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
جایگزینی محصول تولید شده در داخل کشور با نمونه موجود که وارداتی است، رشد سریعتر الرو آبزیان پرورشی، 

بهبود کیفت تغذیه با استفاده از غذای زنده، تولید داخلی و اشتغال.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:



206

 

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
عنوان: سطوح مناسب غذادهي برای رشد و ضریب تبدیل غذایي مطلوب قزل آالي پرورشي در آب لب شور

یافته منتج از پروژه شماره: 86038-0000-01-200000-019-2          مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجري مسئول: احمد بیطرف                                                            رتبه علمي:  مربي پژوهش

a.bitaraf@areo.ir   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در سالیان اخیر پرورش قزل آالي رنگین کمان در آب هاي لب شور داخلي و در فصول سرد در استخرهاي خاکي 
برخي مناطق مرکزي گسترش یافته است. با این وجود با توجه به نوپا بودن آبزي پروري در این مناطق، این تحقیق 
براي ارزیابي سطوح مختلف غذادهي طراحي و اجرا شد تا بهترین شیوه و سطح غذادهي در سیستم پرورشي در 
تولید  تبدیل غذایي و کاهش هزینه هاي  بهبود ضریب  افزایش رشد،  براي  استخر خاکي تحت شرایط آب لب شور 

تعیین و معرفي  شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در غذادهي ماهیان قزل آالي رنگین کمان در آب هاي لب شور، سطح تغذیه اختیاري تا حد سیري بطور موثر 
موجب افزایش وزن و طول کلي بدن و بهبود ضریب تبدیل غذایي در ماهیان پرورشي قزل آالي رنگین کمان در 

شرایط آب لب شور مي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش سودآوري و کاهش هزینه هاي تمام شده پرورشي و کوتاه تر شدن دوره پرورش

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

       صيد ماهی قزل آالی پرورشی در استخرهای خاكی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
عنوان: میزان تولید سیست و الرو  درگونه های دوجنسی و  بکرزای آرتمیا ) Artemia urmiana( در نسل های متوالی

یافته منتج از پروژه شماره:    83047- 0000 – 03-200000-019-2          مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: بیژن مصطفی زاده                                                          رتبه علمی: محقق

   b.mostafazadeh@yahoo.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
انسان با شناخت از رفتارهای بیولوژیك یك موجود زنده، قادر است که ضمن حفاظت از حیات آن موجود زنده، به 
بهره برداری مطلوب و بهینه از آن بپردازد. مهمترین مسئله در صنعت آبزی پروری تامین غذای مناسب برای آبزیان 
است. آرتمیا  از جمله آبزیانی است که از دیر باز به دلیل دارابودن ارزش غذایی باال، کاربرد همه جانبه ای در صنعت 
آبزی پروری دارد. با توجه به ارزش فوق العاده زیاد بیومس زنده آرتمیا در پرورش دیگر آبزیان و عدم دسترسی به آن 
در هر مکان، ضرورت پرورش انبوه آرتمیا را می طلبد. عمل پرورش جهت تولید تخم و الرو آرتمیا در استخر و یا در 
تانك انجام می گیرد. ارزش غذایی آرتمیا و روشهای بهبود کیفیت آن متغیر است که تفاوتهای ژنوتپیکی و فنوتیپی 
تعیین کنندة کیفیت و ارزش آن است.با توجه به کم آبیهای اخیر و خشکسالی موجود امکان بهره برداری از آرتمیاي 
دریاچه ارومیه به هیچ وجه مقدور نیست. لذا ضرورت دارد با تولید یك سیست باکیفیت مناسب سبب توسعه در امر 
آبزی پروری شده و پرورش دهندگان میگو و ماهی را بهره مند نماییم.در این تحقیق میزان تولید سیست و الرو آرتمیا 
اورمیانا در هر دو گونه دوجنسي و بکرزا در نسل هاي متوالي تعیین می شود تا با پرورش آرتمیا در شرایط محیطی 
حاکم بر استخر های پرورشی، بتوان گونه مناسب نسل آرتمیا از منظر تولید سیست و الرو زنده شناسایي کرده  و با 

برنامه ریزی جامع جهت استفاده بهینه از آرتمیا به عنوان غذای زنده در امر تغذیه آبزیان بکار برد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
دستورالعمل پرورش هر دوگونه آرتمیا ارومیانا به شرح ذیل می باشد:

1- تخم گشایي سیست و تولید الرو آرتمیا:  
سیست های آرتمیا ارومیانا جهت رفع آلودگی، در محلول 200 میلی گرم در لیتر از هیپوکلرایت به مدت20 
دقیقه هوادهی و سپس شستشو و جداسازی می شوند. سیست هاي ضدعفونی شده در ظروف مخروطی استوانه ای 
شکل )زوک( به میزان 2 گرم در لیتر در درون آب با شوری 1± 33 گرم در لیتر و دمای 28-25 درجه سلسیوس 
تحت شرایط نوری پیوسته با PH حدود 8/5-8  و میزان اکسیژن باالتر از 2 میلي گرم در لیتر به مدت 24 ساعت 

هوادهی تفریخ می شوند. پس از تخم گشایي و تولید الرو زنده توسط الك جداسازي و شمارش مي شوند. 
2-پرورش آرتمیا:
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الروهای یك روزه پس از شستشو و جداسازی به آب شور 80 میلی گرم در لیتر انتقال یافته و به مدت 24 ساعت 
بدون غذادهی جهت آداپتاسیون با محیط پرورشی هوادهی می شوند. سپس الروها بطور مجزا در زوک های 5 لیتری 
شلنگ دار، با تراکم یك ناپلی در 2 میلی لیتر آب شور تحت دمای 1 ±25 درجه سلسیوس و PH  بین 8 الی 8/6 
باهوادهی به میزان بیش از 2 میلی گرم در لیتر و فتوپریود )12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی(پرورش داده می 
شوند. از روز هفتم پرورش به بعد، آرتمیاها با تراکم یك عدد در 3 میلی لیتر آب شور و از روز 14  به بعد با تراکم 
یك عدد آرتمیا در 4 میلي لیتر، پرورش داده می شوند و به فواصل هر سه روز، آب ظروف پرورشی تعویض می شود 
در هر تعویض آب، رشد و تلفات آرتمیا  تعیین می گردد. در هر زوک میزان آب شور پرورش با توجه به تراکم موجود 
آرتمیا برآورد می شود. در مدت دوره پرورش، غذادهی آرتمیا با جلبك دونالیال )Dunalliella tertiolecta( هر 12 
ساعت در یك روز است. پس از مشاهده مولدین آنها با تراکم یك عدد مولد آرتمیا در 8 میلی لیتر آب شور انتقال 
داده می شوند. عمل پرورش به مدت یك هفته ادامه یافته و روزانه تعداد تولید سیست و الرو زنده تعیین می شود. 

تهیه الرو هر نسل پرورشی بصورت تصادفی از الرو های تولیدشده از نسل قبلی می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1-توصیه مي شود که از نسل هفتم پرورشي از هر دو گونه آرتمیا براي تولید سیست استفاده نماییم و از نسل 

دهم در گونه بکرزا براي تولید الرو زنده استفاده شود.
2-اگر هدف از پرورش تولید سیست است بهترین کار پرورش آرتمیا ارومیانا تا نسل هفتم در هر دو گونه است.  
3-اگر هدف از پرورش تولید بیومس و الرو زنده است بهتراست با پرورش و دستیابي به سیست هاي نسل دهم 

از گونه بکرزا انجام شود و برای نگهداري جهت مصارف بعدي عمل آوری شوند.
4-  اگر نیاز به استفاده از الرو زنده آرتمیا بعنوان غذای زنده برای مصرف در مراکز تولید میگو و ماهي است 
بهترین کار پرورش همزمان هر دو گونه آرتمیا بر اساس  برنامه ریزی این مراکز است تا در گونه دو جنسي از نسل 
ششم و در گونه بکرزا از نسل دهم حداکثر استفاده بعمل آید. بطوریکه در شرایط محیطي و اکولوژیکي منطقه مورد 

نظر پرورشی این هماهنگی اقتصادي تر است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

              
           كيسه رحمی حاوی الرو                                                كيسه رحمی حاوی سيست



یافته های قابل ترویج سال 1387 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

209

                          آرتميای نر دوجنسی                                                         آرتميای جوان
 

                               

   آرتميای گونه بكرزا                                          آرتميای دوجنسی در حال جفتگيری
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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:تولید ماهي خاویاري دورگه بستر                                                                                                          

یافته منتج از پروژه شماره : 12-0710441000-82                     مدت اجرا: 4 سال     
نام مجري مسئول: شهروز برادران نویری                                      رتبه علمي: مربی پژوهش     

sharouzbn170@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
افزایش چشمگیر و رو به رشد جمعیت جهان، ضرورت تولید غذای بیشتر و سالم تر و همچنین بهره برداری بهینه 
و درازمدت از منابع زیستی موجود را دو چندان کرده است. کاهش صید مولدین، تکثیر مصنوعی و تعداد بچه ماهیان 
خاویاري رهاسازی شده به دریا طي سال هاي اخیر سبب گردید تا آبزی پروری انواع گونه ها و دورگه هاي با ارزش 
تاسماهیان به  عنوان رویکرد اصلی جایگزین صید، بطور جدی مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از کشورهایی که از 
نعمت وجود ماهیان خاویاري در آبهای طبیعی خود برخوردار نیستند با وارد کردن گونه های مختلف یا دورگه های 
سریع الرشد آنها، پا به عرصه رقابت با سایر تولید کنندگان گذاشته اند. ماهی خاویاری بستر، دورگه ای بدست آمده 
از تالقی تخمك فیلماهی ماده و اسپرم استرلیاد نر می باشد. این دورگه که برای نخستین بار در روسیه  تولید شد، 
ماده  والد  به  نسبت  )استرلیاد(، رسیدگی جنسی سریعتر  نر  والد  به  نسبت  مناسب تر  از رشد  برخورداری  دلیل  به  
)فیل ماهی(، توانایی زیستن در آب شیرین، قابلیت سازش با غذای دستی، سرعت رشد باال و همچنین قدرت باروری 
مناسب، هم اکنون یکی از گزینه های اصلی پرورش تاسماهیان در آبزی پروری تك گونه ای و چند گونه ای جهان به  

شمار می آید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نخست مولدین مناسب فیل ماهی ماده و استرلیاد نر انتخاب و پس از بررسی و تشخیص مناسب بودن وضعیت 
هسته زایشی تخمك و کیفیت اسپرم نسبت به لقاح تخمك و اسپرم اقدام می شود )به ازای هر کیلو تخمك، 10 
میلی لیتر اسپرم(. پس از انجام لقاح، تخم های لقاح یافته به مدت یك ساعت و به آرامی با مخلوط آب وگل رس 
با ترکیب  با غذای زنده و جیره غذایی کنسانتره  آنها رفع شود. ماهیان تولید شده  استریل هم زده تا چسبندگی 
50- 48 درصد پروتئین، 17- 15 درصد چربي و  mj/kg 19- 18/5 انرژی، به میزان اشباع )10- 8 درصد وزن بدن( 

مورد تغذیه قرار می گیرند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تنوع بخشی گونه ای در آبزی پروری ماهیان خاویاری، تاٌمین نهاده اصلی تولید )بچه ماهی(، کاهش دوره زمانی 
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پرورش و برگشت سرمایه، کاهش هزینه تولید و افزایش درآمد و کمك به حفظ ذخایر طبیعی گونه های وحشی از 
مهمترین نتایج کاربرد این یافته در عرصه می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مقايسه رشد دورگه بستر )بااليي( با فيل ماهي هم سن )پاييني(

دورگه بستر 5 ساله )بالغ(

تخم هاي لقاح يافته دورگه بستر
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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
عنـوان: بهمـن، رقـم جدیـد جو آبـي با عملکـرد دانه بـاال، مقاوم بـه خوابیدگـی و مقاوم به سـرما جهت کشـت در 

مناطق سردسیرکشـور 
یافته منتج از پروژه شماره: 75482-12-100                          مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول: حبیب اله قزوینی                                            رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریـان:  احمـد یوسـفی، غالمرضـا امیـن زاده، حسـین هاشـمی، غالمرضـا چایفروش، اکبـر قندی، سـید علیرضا 
رضـوی، علـی اکبـر مویـدی، محمـد شـریف الحسـیني، سـلیمان محمـدی، محمد حسـین تـات، منوچهـر عطائی، 
شـهرام رسـاپور، رامیـن سـلطانی، حمیدرضـا کمیلـی،  احمـد جعفري، محمـد ترابی، مهـران پات پـور، محمود عطا 

حسـینی، رضا اقنـوم، رحیم هوشـیار  
Habib_ghaz@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
جو با سطح زیر کشت 1/65 میلیون هکتار و تولید 3/4 میلیون تن، بعد از گندم دومین گیاه مهم زراعی ایران به 
شمار می رود. یکی از فاکتورهای موثر در افزایش تولید جو، معرفی ارقام پرمحصول نسبت به ارقام رایج می باشد. 
اقلیم سرد کشور شامل استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، همدان، کردستان، چهار محال 
و بختیاری و قسمتهایی از استان های قزوین، تهران، مرکزی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد، 
اصفهان، کرمانشاه، فارس، کرمان و لرستان می باشد. دراین اقلیم تنوع آب و هوائي نسبت به سایر اقلیم ها بیشتر بوده 
ولي عموماً داراي فصل سرماي طوالني و توقف رشد گیاه در زمستان و تابستان هاي نسبتا مالیم مي باشند. طول 
دوره رشد جو در این اقلیم نسبت به سایر اقلیم ها طوالني تر است. دستیابي به ارقامی از جو با عملکرد باالتر از ارقام 
موجود که دارای سایر صفات مطلوب زراعی نظیر مقاومت به تنش هاي محیطي زنده و غیر زنده خصوصا تحمل به 
سرما و نیز سازگاری باال باشند از اصلي ترین اهداف به نژادي جو در منطقه سرد کشور می باشد. با توجه به پتانسیل 
های موجود اقلیم سرد مانند بارندگی مناسب، تبخیر کم و هوای خنك در طول فصل بهار که مناسب مراحل رویشی، 
زایشی و پر شدن دانه در جو می باشد، می توان پیش بینی نمود که معرفی ارقام جدید در کنار سایر ارقام موجود 

در این اقلیم می تواند نقش مهمی در افزایش میزان و پایداری تولید جو در کشور داشته باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مناسب ترین تاریخ کاشت رقم بهمن در مناطق سرد کشور در نیمه اول مهرماه مي باشد. با توجه به پاکوتاهی 
رقم بهمن این رقم نسبت به خوابیدگي یا ورس که یکی از مهم ترین مشکالت زراعت جو در کشور می باشد مقاوم 
بوده و قابلیت کود پذیری این رقم باال است. جهت رعایت تراکم مناسب کشت برای بهره مندی کلیه گیاهان از نور 
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کافی، آب و مواد مغذی خاک، بهتر است براي کشت رقم بهمن در کشت با دستگاه خطی کار تراکم بذر 450 دانه در 
مترمربع که تقریبا معادل 150کیلوگرم بذر در هکتار است در نظر گرفته شود. ضدعفوني بذر رقم بهمن قبل از کاشت 
با سم ایپیریدیون+کارباندازایم )رورال تی اس( کنترل مؤثري بر روي بیماري های لکه قهوه اي نواری و سیاهك هاي 
آشکار و پنهان جو دارد. در صورت عدم دسترسی به سم رورال تی اس، سم کاربوکسین تیرام نیز سم موثری در 
کنترل بیماري های لکه قهوه اي نواری و سیاهك های جو محسوب می شود. براي مبارزه با علفهاي هرز پهن برگ 
می توان از علف کش گرانستار به میزان 20 گرم در هکتار و براي مبارزه با علفهاي هرز نازک برگ می توان از علف 
کش پوما سوپر به میزان 1/5 لیتر در هکتار استفاده نمود. این دو سم قابلیت اختالط با یکدیگر را دارند و بهترین 

زمان مصرف این سموم از مرحله چهار برگی بوته های جو تا تشکیل بند دوم ساقه می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد نسبت به شاهد منطقه سرد کشور:  1044 کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم شاهد ماکویی )متوسط 

عملکرد رقم جدید 6385 کیلوگرم و متوسط عملکرد رقم شاهد ماکویی5341 کیلوگرم در هکتار بوده است(. 
با توجه به ارتفاع رقم بهمن که بطور متوسط 80 سانتیمتر است، رقم بهمن نسبت به خوابیدگي یا ورس که 
یکی از مهم ترین مشکالت جو در کشور می باشد مقاوم بوده و لذا قابلیت کود پذیری این رقم باال است. کاشت 
رقم بهمن بعد از گیاهان وجینی مانند سیب زمینی و چغندر قند و یا بعد از یونجه عالوه بر این که می تواند باعث 
جذب کودهای باقی مانده و مصرف نشده در زمین شده و از اتالف آنها جلوگیری نماید، باعث تولید بیشتر محصول 
بدون هیچ دغدغه ای از ورس رقم خواهد شد. با توجه به تعدد پنجه های رقم بهمن که یك خصیصه ژنتیکی است 
با مصرف مقادیر کمتر بذر )حتی 120 کیلوگرم در هکتار( می توان صرفه جویی قابل مالحظه ای در هزینه های 

مربوط به خرید بذر داشت. 
پیش بینی مي گردد که با جایگزینی رقم جو بهمن با ارقام قدیمی جو در منطقه سرد کشور به میزان 150 هزار 
هکتار و افزایش عملکرد حدود 1000 کیلوگرم در هکتار، هر ساله بالغ بر 000،000،000،450 )چهارصد و پنجاه 
میلیارد( ریال ارزش افزوده در اثر کاشت رقم جدید در پی خواهد داشت که تحولی اساسی در معیشت کشاورزان 

منطقه ایجاد می نماید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 بهمن، رقم جديد جو آبي



21۸

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: پیشگام، رقم جدید گندم نان، مناسب جهت کشت درمناطق سردسیر کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 11-8302-84019-4-12-100               مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول:  سیروس محفوظی                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریـان: عظیـم اکبـری، امیرقلی سـنجری، مهرداد چایچـی، غالمرضا امیـن زاده، رامین سـلطانی، محمود ناظری، 
سـعید عابـدی، محمـد رضایـی، توحید نجفـی میرک، امیـر یزدان سـپاس، اکبر قندی، فرزاد افشـاری 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مطابق گزارش موجود از سطح 2/3 میلیون هکتار گندم آبي کشور حدود 800 هزا ر هکتار ارقام گندم آبي در 
مناطق سرد و خشك  کشت می شوند که عمدتاً با توجه به محدودیت منابع آب در کشور با آبیاری محدود آخر فصل 
مواجه میشوند. در این مناطق اغلب کشاورزان که گندم آبي کشت مي کنند بدلیل نداشتن آب کافي در بهار نمي 
توانند بدفعات کافي آبیاري را اجرا کنند و نتیجه مطلوب از کشت ارقام پر توقع به آبیاري بدست نمي آید. زیرا  زراعت 
گندم در برخی از مناطق سرد و آبي کشور با آب  رودخانه هاي فصلي که آب آنها معموالً در اواخر اردیبهشت ماه 
محدود مي شوند بصورت نیمه آبي صورت مي گیرد. در نتیجه زراعت گندم دچار تنش خشکی آخر فصل می شود. با 
توجه به محدودیت منابع آب در کشور و با توجه به اینکه همه گندمکاران اطالع کافی از نیاز باالی آبی ارقام جدید 
ندارند و در بسیاری از مناطق نیاز آبی این ارقام به موقع تامین و به خوبی مدیریت نمی شوند، کاهش قابل مالحظه 
محصول اتفاق می افتد. بنابر این معرفی ارقامی که بتوانند در هر دو شرایط آبیاری معمولی و یا آبیاری محدود آخر 

فصل محصول بیشتر و مطمئن تری تولید کنند اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه : 
تاریخ کاشت مناسب رقم پیشگام در مناطق سرد نیمه اول مهر ماه و در مناطق سرد معتدل نیمه دوم مهر ماه 
است. این رقم بسیار کودپذیر است و میزان مصرف کودهاي شیمیایي بسته به نوع خاک، زراعت قبلي و سایر عوامل 
متفاوت است. توصیه آزمایشگاه خاکشناسي منطقه براي تولید حداکثر پتانسیل این رقم مد نظر قرار گیرد. تقسیط 
کود نیتروژن به ویژه مصرف آن در زمان سنبله رفتن جهت افزایش خواص کیفی دانه توصیه می شود. اندازه دانه 
این رقم درشت است )در شرایط آبی وزن هزار دانه 46 و در آبیاری محدود 35گرم است(. میزان بذر بسته به نوع 
خاک، تهیه بستر بذر، تاریخ کاشت و سایر عوامل متفاوت مي باشد. در یك بستر بذر مناسب و تاریخ کشت مطلوب 
در کشت با خطی کار ار مصرف 160 تا 180 کیلوگرم بذر در  هکتار توصیه مي شود..براي کنترل علف هاي هرز 
پهن برگ مزارع گندم مصرف علف کش D-4-2 به میزان 1/5 لیتر در هکتار ویا گرانستاربه میزان 20 گرم در هکتار 
و در 400 لیتر آب، براي کنترل علف هاي باریك برگ، مصرف علف کش پوماسوپر به میزان 1/2 لیتر در هکتار  و 
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در مراحل پنجه زني توصیه مي شود. آبیاری تا زمان سنبله رفتن و به ویژه در زمان کاشت، تکمیل پنجه زنی، ساقه 
رفتن و سنبله رفتن ضروری و باعث افزایش محصول می شود.  رقم پیشگام قطع آبیاری در مراحل شیری و پر شدن 
دانه را تحمل مین ماید ولی چنانچه در این مراحل نیز آبیاری شود توانایی تولید بیش از10 تن دانه در هکتار را دارد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رقم پیشگام درآزمایش های مقایسه عملکرد پیشرفته و بررسی  سازگاری با تولید 5/146 تن در هکتار عملکرد 
دانه در شرایط آبیاری محدود با قطع آبیاری در مرحله شکم خوشه ای )Booting(  نسبت به ارقام توس و کراس 
شاهی به ترتیب 11 درصد و 26 درصد و در شرایط آبیاری معمولی با تولید 8/738  تن در هکتار به ترتیب 11 
درصد و 36 درصد برتری عملکرد دانه نسبت به ارقام توس و کراس شاهی داشت. در آزمایش های بررسی پایداری 
عملکرد در شرایط آبیاری محدود آخر فصل، بر اساس نتایج حاصله ازکلیه روش ها و معیار هاي پایداري: رقم پیشگام 
جزو الینهای بسیار پایدار و پرمحصول گزینش گردید. این رقم نیمه پاکوتاه)93 سانتیمتر( و مقاوم به خواببدگی 
بوده و نسبت به نژاد جدید زنگ زرد )166E134A+( که در مناطق مختلف کشور گسترش یافته، مقاومت نشان داد. 
میزان تحمل به انجماد طوقه )Crown( آن در نمونه های جمع آوری شده از مزرعه دارای LT50 14- تا 15- درجه 
سلسیوس بود که نسبت به رقم الوند و توس تحمل بیشتری داشت. درصد پروتئین و سختی دانه رقم پیشگام به 
ترتیب 11/2 و 50/4  وخاصیت کششی گلوتن )االستیسیتی گلوتن(که از صفات بسیار مهم در تعیین کیفیت مطلوب 

نانوایی رقم می باشد نرمال )N( بود.



220

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنـوان: فجـر 30،  رقـم جدیـد جـو مناسـب کشـت در مناطـق معتـدل کشـور بـا عملکـرد بـاال و مقاومـت بـه 

خوابیدگـی در شـرایط بهینـه
یافته منتج از اجرای پروژه شماره:   100-12-81128        مدت اجرای پروژه: 15 سال

مجری مسئول: حمید رضا نیکخواه                                    رتبه علمی: استادیار پژوهش 
 مجریـان: احمـد یوسـفي، محسـن آرزمجـو، محمـد ابراهیـم پژومنـد، حبیـب الـه قزوینـي،  مهـرداد محلوجـي،

 ذبیـح الـه راوري، یدالـه مروتـي، منوچهـر طاهـري، حسـن عبـدي، محمد شـریف الحسـیني، محمد ترابـی، مهران 
پـات پـور، سـید محمـود عطاحسـینی، شـاهپور ابراهیم نـژاد و صفر علـی صفوی  

 nikkhah_hr@yahoo.com   :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در ایران جو به عنوان یکی از مهمترین گیاهان زراعي کشور نقش اصلي را در تامین غذاي دام و در نتیجه پروتئین 
مورد نیاز انسان ایفا مي کند. سطح زیر کشت جو در سال زراعي 1384-1383 درکشور برابر 1/6 میلیون هکتار 
بوده که از این مقدار 37/3 درصد یعني 597/49  هزار هکتار به کشت جو آبي و 62/7 درصد یعني میزان 1/300 
میلیون هکتار به کشت جو دیم اختصاص یافته است. اقلیم معتدل کشور با تولید بیش از یك میلیون تن محصول دانه 
جو)تقریبا معادل یك سوم کل تولید محصول دانه جو آبي و دیم(، با سطح زیر کشت حدود 350 هزارهکتار)تقریبا 
معادل یك پنجم کل سطح زیر کشت( و میانگین تولید 3/2 تن در هکتار سهم بسزائي در تولید جو و علوفه کشور 
دارد. بنابراین تولید ارقام اصالح شده با عملکرد باال و سازگار و صفات زراعی مناسب و مقاوم به تنش هاي محیطي و 
خوابیدگی براي این اقلیم حائز اهمیت  مي باشد.  بنابراین در معرفی رقم فجر30 سعی شده است که عالوه بر افزایش 
پتانسیل و پایداری تولید که هدف اصلی برنامه می باشد، وضعیت مقاومت به خوابیدگی در اراضی پرپتانسیل در این 
رقم بهبود یابد و با دارا بودن پتانسیل عملکرد باال و پایداری عملکرد با حداکثر خصوصیات مطلوب از لحاظ اقتصادي 

کشت آن با صرفه تر از ارقام رایج و باعث تنوع ارقام مورد کشت گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه : 
رقم جو فجر 30 رقمی با سازگاری مناسب جهت کشت در اراضی پر پتانسیل و لب شور، یا اراضی که دارای 
سیستم آبیاری بارانی بوده و مشکل ورس دارند. برای حصول حداکثر پتانسیل تولید، تاریخ مناسب کشت  این رقم 
در مناطق معتدل کشور اواسط آبان ماه می باشد. کشت باید در تاریخي انجام شود که قبل از بروز سرما گیاه به 
حالت 4-3 برگه یا روزت درآید. تراکم بذر مصرفی برای کشت با توجه به وزن هزار دانه بین 150 تا 160 کیلوگرم 
در هکتار می باشد که این مقدار بسته به نحوه تهیه بستر بذر، نوع خاک، تاریخ کاشت و سایر عوامل متفاوت است. 
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ضدعفوني بذر قبل از کاشت با سم ایپیریدیون+کارباندازایم )رورال تی اس( کنترل مؤثري بر روي بیماري بذر زاد لکه 
قهوه اي نواری و سیاهك هاي آشکار و پنهان جو دارد. بهترین روش کاشت، خطی کاري با دستگاه مجهز به فاروئر 
میباشد)خطی کار همدانی و مشابه آن( بطوریکه بیشترین عملکرد و بیشترین وزن هزار دانه در این روش بدست آمده 
است.کشت این رقم در مناطق معتدل کشور )قسمتهای از استانهای اصفهان، فارس، قم، تهران، سمنان و خراسان 
رضوی( توصیه می گردد. با توجه به پتانسیل باال عملکرد دانه، مقاومت به خوابیدگی نسبت به رقم نصرت و ریحان 

می تواند جایگزین مناسبی برای این ارقام در اقلیم معتدل باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج آزمایش مقایسه عملکرد در آزمایش یکنواخت سراسری اقلیم معتدل در طی سالهای آزمایش نشان دهنده 
برتری رقم فجر30 نسبت به سایر الینها و ارقام شاهد و پایداری عملکرد مناسب این رقم بود. نظر به میانگین عملکرد 
به میانگین  با توجه  این الین که طي بررسیهاي تحقیقی و ترویجي حاصل گردیده است و  6/103 تن در هکتار 
عملکرد 4/693 تن در هکتار ارقام تجاری غالب منطقه معتدل کشور در صورت توسعه این رقم در سطح حداقل 50 
هزار هکتار از اراضی سطح زیر کشت جو در منطقه معتدل و حصول حداقل یك تن افزایش عملکرد در هکتار، و با 
احتساب قیمت هر کیلوگرم جو 3000 ریال هر ساله ارزش افزوده بالغ بر یکصد و پنجاه میلیارد ریال ایجاد می گردد 

که قابل توجه می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

رقم جو فجر30
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: نصرت، رقم جدید جو، مناسب جهت کشت در مناطق معتدل کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 74396-12-100                   مدت اجراي پروژه: 13 سال
مجری مسئول: حبیب اله قزوینی                                    درجه علمي:دانشیار پژوهش

مجریـان:  احمد یوسـفی، حسـن نصرت ماکوئـي، احمد زارع فیض آبادي، مسـعود قدسـي، محمـود ناظري، محمد 
بهـاري، مسـعود مهدوسـت، امیر ضیائي، مهـرداد محلوجي، محمد شـریف الحسـیني، پژومند،گلـکار، مروتي، امیري 

جبالبـارز، عادل صفائي، علـي واعظیان
Habib_ghaz@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سطح زیر کشت جو در ایران نزدیك دو میلیون هکتار است که برابر 2/7 درصد از اراضي زیر کشت جو در دنیا 
است و میزان تولید جو در کشور تقریباً سه میلیون تن بوده که برابر 1/9 درصد از تولید جهاني است. نزدیك به 300 
هزار هکتار اراضي آبي زیر کشت جو یعني حدود 44 درصد از این اراضي در طبقه بندي اقلیمي کشور جزو مناطق 
معتدل کشور محسوب مي گردند که قسمتهاي عمده اي از استان هاي تهران، مرکزي، اصفهان، فارس، خراسان، یزد 
و همچنین مناطقي از استان هاي مازندران، کرمان، سمنان و لرستان را شامل مي باشد. با توجه به وسعت این اقلیم 
اهمیت اجراي طرحهاي به نژادي جهت افزایش محصول جو اراضي مناسب این اقلیم و توسعه کشت آن در اراضي با 

تنش محیطي به خوبي آشکار مي گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاهش  بر  عالوه  مهم  این  رعایت  عدم  ضروریست،  بسیار  جو  جمله  از  محصولي  هر  در  تناوب  و  آیش  رعایت 
محصول موجب خسارت بیشتر علفهاي هرز، آفات و امراض مي گردد. مناسبترین تاریخ کاشت در مناطق معتدل 
کشور در نیمه اول آبان ماه مي باشد وکشت باید در تاریخي انجام شود که قبل از بروز سرما، گیاه به حالت 3-4 
برگه یا روزت درآید. مصرف 120 تا 130 کیلوگرم بذر در هکتار در کشت با ردیفکار توصیه مي شود. این مقدار 
بسته به نحوه تهیه بستر بذر، نوع خاک، تاریخ کاشت و سایر عوامل متفاوت است. ضدعفوني بذر قبل از کاشت با سم 
ایپیریدیون+کارباندازایم کنترل مؤثري بر روي بیماري لکه قهوه اي و سیاهك هاي آشکار و پنهان جو دارد.میزان 
کود: براي بدست آوردن حداکثر عملکرد بالقوه این رقم مصرف کود براي زراعت باید توسط آزمایشگاه خاکشناسي 
تعیین گردد. بعنوان یك توصیه عمومي میزان 120 کیلوگرم فسفات آمونیم هنگام کاشت و 200 کیلوگرم اوره در دو 
نوبت 130 کیلوگرم هنگام کاشت و 70 کیلوگرم به صورت سرک پیشنهاد مي گردد همچنین مصرف 100 کیلوگرم 
سولفات پتاسیم در هکتار در عملکرد رقم تأثیر مثبتي خواهد داشت. براي مبارزه با علفهاي هرز نازک برگ از سم 
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علف کش پومااکسترا به میزان 1/2 لیتر در هکتار استفاده مي شود سم گرانستار را براي مبارزه با علفهاي هرز پهن 
برگ مي توان با سم باریك برگ کش پومااکسترا بصورت مخلوط استفاده نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رقم نصرت با میانگین عملکرد 6965 کیلوگرم در هکتار، در مجموع به میزان 622 کیلوگرم از ارقام شاهد ریحان 
و والفجر با میانگین عملکرد 4052 کیلوگرم در هکتار برتري )10 درصد برتري(  نشان داده است. نظر به میانگین 
عملکرد 6965 کیلوگرم در هکتار این رقم که طي سه سال بررسي در هشت ایستگاه مختلف کشور حاصل گردیده 
است و با توجه به میانگین عملکرد جو در منطقه معتدل کشور )3087 کیلوگرم در هکتار( در صورت تحت پوشش 
قرار گرفتن این رقم در حداقل 200 هزار هکتار از سطح زیر کشت و حصول فقط یك تن افزایش عملکرد در هکتار 
و با احتساب هر کیلوگرم جو 1500 ریال سالیانه رقم قابل توجهي ارزش افزوده حاصل میگردد که مبلغ ریالي آن 

بالغ بر سیصد میلیارد ریال مي باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نصرت، رقم جدید جو



224

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: نیمروز، رقم جدید جو، مناسب جهت کشت در مناطق گرم جنوب کشور

یافته منتج از پروژه شماره:  74395-12-100              مدت اجراي پروژه: 8 سال
مجری مسئول:  حبیب اله قزویني                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریـان: احمد یوسـفي، سـید جواد شـاهمرادي،ناصر بني صدر، عبدالرسـول کجباف، لطفعلي آینـه، ایرج لك زده، 
امیـر خسـرو دانایـي، احمـد رضـا نیکـزاد، ذبیـح اهلل قزلبـاش، مهدي جبـاري، حسـین اکبـري مقدم، رضـا خیاطي، 

شـیر علـي کوهکـن، عبدالعلـي صوفي، محمد سـاماني، سـید محمود طبیب غفـاري، شـهاب گل خلخالي
Habib_ghaz@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
جو ).Hordeum vulgare L( حدود 10000 سال پیش در منطقه بین النهرین کشت مي شده است. با توجه به 
اینکه این محصول مقاوم به خشکي بوده و در بسیاري از مناطق شمال آفریقا، خاورمیانه و کشورهاي آسیاي میانه 
تنها گیاه زراعي در شرایط دیم است و بعنوان گیاه زراعي حد فاصل زمین هاي زراعي و اراضي غیر زراعي شناخته 
مي شود. با توجه به اینکه کشور ایران از لحاظ آب و هوایي داراي اقلیم نیمه خشك مي باشد، توجه به گسترش این 
محصول در کشور مي تواند در تأمین امنیت غذایي مردم بسیار موثر باشد. اهداف اصالح جو در مناطق گرم کشور که 
داراي میانگین عملکرد کمتري در مقایسه با میانگین عملکرد مناطق سرد و معتدل است متفاوت بوده و در وهله اول 
نظر بر افزایش عملکرد ارقام و الینهاي مناسب کشت در آن منطقه میباشد با توجه به حساسیت هاي مختلفي که 
ارقام و الینهاي جو به طول روز و کوتاه بودن دوره زراعي در منطقه گرم دارند، انتخاب الینهاي با نیاز حرارتي بیشتر 
را مي توان مدنظر قرار داد، ولي انجام این کار با توجه به کمبود آب در این مناطق و شرایط نامناسب مزرعه اي که 
اکثراً در مورد جو اعمال میشود مشکالت عدیده اي را موجب و دستیابي به الینهاي مناسب جدید را منوط به تحمل 

به انواع تنشها و مقاومت به بیماریها مي گرداند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بعدي  زراعي  عملیات  باشد، موجب مي گردد  گاورو  زمین  مناسب که  زمان  در  عمق شخم 25-20 سانتیمتر 

براحتي انجام گیرد و در نهایت تهیه زمین و آبیاري با شیب مناسب صورت پذیرد.
مناسبترین تاریخ کاشت در مناطق گرم جنوب کشور در نیمه دوم آذر ماه مي باشد ولی از نیمه اول آذر ماه می 
توان اقدام به کشت این رقم نمود. خوابیدگي ارقام و توسعه بیماریهاي برگي ناشي از آن مهمترین مشکل زراعت جو 
در مناطق گرم کشور بوده و جهت رفع این معضل تراکم بذر 250 دانه در مترمربع براي کشت جو در نظر گرفته مي 
شود که براساس وزن هزار دانه ارقام تجارتي منطقه گرم 130-110 کیلوگرم بذر براي کاشت توسط ردیفکار اعمال 
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مي گردد.
تراکم سنبله در منطقه گرم از سایر مناطق کشور کمتر بوده و بهترین تراکم استحصال 4/5-3/5 میلیون سنبله 
در هکتار است. میزان کود مصرفي با توجه به حاصلخیزي خاک و نتایج آزمایشگاه خاکشناسي متغیر بوده و به طور 
کلي 60 کیلوگرم فسفر هنگام کاشت و 90 کیلوگرم ازت در دو نوبت 60 کیلوگرم هنگام کاشت و 30 کیلوگرم به 
صورت سرک پیشنهاد مي گردد. همچنین مصرف حداقل 50 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار در عملکرد رقم تأثیر 

مثبتي خواهد داشت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به برتري رقم نیمروز نسبت به ارقام شاهد در کلیه ایستگاههاي منطقه گرم جنوب کشور و نظر به تمایل و 
استقبال زارعین به کشت جو در سال هاي معرفی رقم جدید، پیش بیني شد که در سه سال بعد از معرفی رقم، سطح 
زیر کشت آن حدود 50 هزار هکتار را در این مناطق به خود اختصاص دهد که با احتساب افزایش عملکرد حداقل 
400 کیلوگرم در هکتار نسبت به ارقام شاهد مجموعاً 20000 تن افزایش محصول سالیانه برآورد گردید. با توجه به 
قیمت جو در سال 1386 )2500 ریال به ازاء هر کیلوگرم در زمان برداشت( پیش بینی گردید که معرفی رقم نیمروز 

ارزش افزوده بالغ بر 50/000/000/000 ریال )پنجاه میلیارد ریال( در سال را عاید کشاورزان نماید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نیمروز، رقم جدید جو
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنـوان:  تاریـخ کاشـت زودهنـگام )اواسـط آبـان( و اسـتفاده از رقـم مناسـب، راهـکاری بـرای کاهـش تنش هـای 

خشـکی و گرمـای انتهـای فصل 
یافته منتج از پروژه شماره: 85037-038302-11- 120000-100-4       مدت اجراي پروژه: 1/5 سال
مجری مسئول: سید بهرام اندرزیان                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 

bahramandarzian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در مناطق جنوبی استان خوزستان معموالً مرحله پر شدن دانه مواجه به تنش های کم آبی و گرمای محیط است. 
بروز این تنش ها باعث کاهش وزن هزار دانه و عملکرد گندم می شود. استفاده از راهکارهای به نژادی و به زراعی 
می تواند اثرات این تنش ها را تا حدودی تعدیل نماید. تنظیم تاریخ کاشت و استفاده از ژنوتیپ مناسب باعث انطباق 

دوره رشد گیاه با شرایط محیطی مناسب تر شده و از کاهش عملکرد جلوگیری نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مناطق جنوبی استان به خاطر کاهش اثرات منفی کم آبی در مرحله پرشدن دانه و قرار گیاه از گرمای انتهای 
فصل توصیه می شود ارقام دارای دوره رشد طوالنی )دیررس( را در اواسط آبان کشت نمایند، با توجه به اینکه هرساله 

ارقام جدیدی توصیه می شود، برای انتخاب رقم برای این شرایط با محققان مراکز تحقیقاتی استان مشاوره نمایند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از ارقام بررسی )طول دوره رشد طوالنی تر( در تاریخ کاشتهای زودهنگام می تواند عملکرد دانه را 10 

درصد تحت شرایط کم آبی و تنش گرمای انتهای فصل افزایش دهد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسبترین تاریخ کاشت و تراکم بذر براي الینهاي در دست معرفي گندم نان در منطقه مغان 

یافته منتج از پروژه شماره: 85127- 0000 11 – 120000 – 035 – 2     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حسن خانزاده                                                            رتبه علمي: مربی پژوهش

h_khanzade@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
این طرح به منظور ارزیابي ژنوتیپ هاي پیشرفته گندم نسبت به تاریخهاي کاشت )15 آبان، 30 آبان، 15 آذر، و 
30 آذر ( و تراکم ) 300، 350، 400 و 450 دانه در متر مربع ( اجرا گردید. در این بررسي تعداد 2 الین در دست 
معرفي گندم نان در قالب طرح اسپلیت، اسپلیت پالت بر پایه بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار و در چهار تاریخ 
کاشت و چهار تراکم بذر مورد بررسي قرار گرفت. در طول دوره رشد یادداشت برداري از صفات زراعي: درصد سبز، 

تاریخ ظهور خوشه، خسارت زنگ زرد و قهوه اي، درصد ورس، ارتفاع بوته و سایر صفات فیزیولوژیکي انجام شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تجزیه وایانس مرکب دو ساله نشان داده است که بین سالهای اجرای آزمایش اختالف معنی داری وجود داشته 
و این نشان دهنده عکس العمل متفاوت تیمارها در سالهای مختلف اجرای آزمایش بوده و همچنین بین تاریخهای 
مختلف کاشت تفاوت معنی دار وجود دارد و این نشان دهنده عکس العمل متفاوت ژنوتیپ ها به تاریخهای مختلف 
کاشت بوده و بر اساس مقایسه میانگین دو ساله مناسبترین تاریخ کاشت 15 آبان بوده است و بر اساس جدول مقایسه 
میانگین تاریخ کاشت اول با تراکم 300 و تاریخ کاشت اول با تراکم 450 دانه در متر مربع در یك کالس قرار گرفته و 
بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داده اند و این نشان دهنده این است که افزایش تعداد دانه در تاریخ کاشت اول 
) کشت به موقع ( تاثیری در افزایش عملکرد نداشته و در صورت کشت به موقع می توان با 300 دانه در متر مربع 
مناسبترین عملکرد را بدست آورد و از مصرف زیاد بذر خود داری نمود بطوریکه بر اساس جدول مقایسه میانگین 

بیشترین عملکرد در تاریخ کاشت اول با تراکم 300 دانه در متر مربع بدست آمده است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رعایت تاریخ کاشت و مصرف بهینه بذر
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

الينهاي در دست معرفي گندم نان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنـوان: ذرت دهقـان )سـینگل کـراس 400(، رقمـی متوسـط- زودرس مناسـب کشـت دوم در مناطـق معتـدل و 

معتـدِل سـرد و کشـت های تأخیـری
یافته منتج از پروژه شماره: 100-12-81172

مجری مسئول: زیبنده دهقانپور                                                    رتبه علمي:  استادیارپژوهش                           
مجریـان: مجیـد زمانی، محمدحسـین سـبزی، احمد مزیـن، هادی حسـن زاده، فرهـاد صادقی، رمضـان گنجه ای، 

مسـعود محسنی، افشـار استخر
zdehghanpour80@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به نیاز کشور به مواد پروتئیني و نیز نقش ذرت در تأمین پروتئین و انرژي براي دام و طیور ضرورت 
افزایش تولید ذرت کاماًل محسوس مي باشد. معیارهاي اصلي گزینش هیبرید در اصالح ذرت دانه اي شامل عملکرد 
دانه، دوره رسیدن، رطوبت زمان برداشت، واکنش به بیماري ها و کیفیت ساقه است. زماني که ذرت براي تولید 
دانه کشت مي شود دوره بلوغ بسیار اهمیت دارد. یخبندان پیش از بلوغ در هر فصل رشدي یك ریسك محسوب 
مي شود. هیبریدهاي زودرس این ریسك را کاهش داده ولي عملکرد کمتري را نسبت به دیررسها تولید مي نمایند. 
زودرسي عالوه بر بهبود کشاورزي پایدار مي تواند پایداري عملکرد را در نواحي حاشیه اي با دوره رشد و نمو کوتاه، 
در ارتفاعات، در مناطقي با سیستم چند کشت در سال و یا در مناطق خشك افزایش دهد. در حال حاضر یکي از 
مشکالت کشت دوم ذرت در کشور کمبود هیبرید مناسب در گروه رسیدن FAO 300-400  است که عالوه بر 
اینکه مشکالت ارقام دیررس را در کشت دوم نداشته باشد بلکه بتواند از افت عملکرد دانه تا حدودي جلوگیري نماید. 
هیبرید سینگل کراس 400  از نظر عملکرد دانه و پایداري عملکرد نسبت به سینگل کراس 301 برتري داشته و 
شاید بدلیل کامل نبودن  پوشش بالل و تا حدودي حساسیت کمتر نسبت به بیماري سیاهك مي تواند تا حدودي 

ما را در جهت رسیدن به اهداف فوق یاري نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در  همچنین  و  سرد  معتدِل  و  معتدل  مناطق  در  دوم  عنوان کشت  به  ذرت  عملکرد  حداکثر  تولید  منظور  به 
رقم  براي  تراکم  بهترین  شود.  استفاده   )400 کراس  )سینگل  دهقان  ذرت  از  می شود  توصیه  تأخیری   کشت های 
KSC 400 80  هزار بوته در هکتار مي باشد. تاریخ کاشت رقم دهقان بعنوان کشت دوم در مناطق سرد و معتدل 
بعد از برداشت گندم و جو  و یا بعد از قطع آب گندم و جو یعني دهه آخر خرداد ماه مي باشد.  بعنوان کشت اول 
در اردیبهشت ماه و با مناسب شدن درجه حرارت خاک )12-10 درجه سلسیوس( میتوان نسبت به کشت اقدام 
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نمود. بهترین زمان برداشت ذرت دانه اي مرحله ایست که دانه از نظر زراعي و فیزیولوژیکي کاماًل رسیده و برگها و 
غالف باللها زرد رنگ شده باشند. در این حالت دانه ها سفت و رطوبت دانه 20-18 درصد مي باشد. براي آنکه دانه 
ذرت برداشت شده قابل نگهداري در انبار باشد باید رطوبت دانه ها با استفاده از دستگاههاي خشك کن به حداکثر 

14 درصد برسد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ذرت رقمKSC 400   با میانگین عملکرد دانه  11/10 تن در هکتار در کلیه آزمایشات اجراء شده طي سالهاي 
82-1379  )در مجموع 14 آزمایش( در مقایسه با هیبرید شاهد با میانگین عملکرد دانه 9/04 تن در هکتار حدوداً  
2/06  تن در هکتار برتري عملکرد داشته است. همچنین از نظر بیماري ها طي آزمایشات انجام شد مقاوم به سیاهك 
براي بنابراین  است،  داشته  را  مناسبي  شرایط  نمایشي  و  ترویجي  تحقیقي  مزارع  در  است.  فوزاریوم  به  متحمل   و 

کشت هاي تأخیري و کشت دوم بعد از برداشت گندم در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور پیشنهاد مي شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

ذرت دهقان )سينگل كراس 400(، رقمی متوسط- زودرس مناسب جهت كشت دوم
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنـوان: ذرت فجـر )سـینگل کـراس 260( رقمی مناسـب و زودرس بـرای کشـت دوم در مناطق معتـدل و معتدِل 

سردکشور
یافته منتج از پروژه شماره: 107-12-8201-81005

مجری مسئول: زیبنده دهقانپور                                              رتبه علمي:  استادیارپژوهش 
صادقـي، فرهـاد  مقـدم،  زاده  حسـن  هـادي  مزیـن،  احمـد  سـبزي،  محمدحسـین  زمانـي،  مجیـد   مجریـان: 

 سعید نورمحمدي، مسعود محسني، افشار استخر 
zdehghanpour80@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در ایران ذرت به عنوان مهمترین منبع تأمین پروتئین و انرژي در تغذیه دام و طیور از اهمیت ویژه اي برخوردار 
مي باشد، بنابراین ضرورت افزایش تولید ذرت کاماًل محسوس مي باشد. طي مطالعات انجام شده در مناطق مختلف 
کشور با  شرایط آب و هوائي  )اقلیم هاي مختلف(، شرایط محیطي براي توسعه کشت ذرت در اکثر مناطق مهیا است، 
روند رو به رشد سطح زیر کشت ذرت در دهه گذشته نیز نشان دهنده این واقعیت مي باشد ارقام زودرس ذرت از 
نظر طول دوره رشد و نمو نسبت به ارقام دیررس محدودتر مي باشند و مي توانند در اکثر مناطق ذرت کاري کشور 
بخصوص مناطق سرد و معتدل بعنوان کشت دوم و در مناطق بسیار سرد کشور بعنوان کشت اول )بهاره( مطرح و 
مورد استفاده قرار گیرند. کشت ارقام دیررس در مناطق فوق بدلیل محدودیت فصل، قبل از مرحله گلدهي و یا قبل 
از پر شدن دانه، با سرما مواجه مي گردد و  سبب افت کمي و کیفي محصول خواهد شد، بنابراین معرفي و کشت 
هیبریدهاي پرمحصول و زودرس ذرت مي تواند عالوه بر حل مشکل فوق از خسارت وارد به کشاورزان و نهایتاً از افت 

تولید در کشور جلوگیري نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای کشت دوم ذرت در مناطق معتدل و معتدِل سرد کشور و همچنین کاهش احتمال سرمازدگي هاي آخر 
فصل توصیه می شود از رقم فجر )سینگل کراس 260( استفاده شود. تراکم توصیه شده براي این رقم 80  هزار بوته 
در هکتار مي باشد. تاریخ کاشت رقم سینگل کراس 260 بعنوان کشت دوم در مناطق سرد و معتدل بعد از برداشت 
گندم و جو و یا بعد از قطع آب گندم و جو یعني دهه آخر خرداد ماه توصیه می شود. بعنوان کشت اول در اردیبهشت 
ماه و با مناسب شدن درجه حرارت خاک )12-10 درجه سلسیوس( میتوان نسبت به کشت اقدام نمود.  بهترین زمان 
برداشت ذرت دانه اي  مرحله ایست که دانه از نظر زراعي و فیزیولوژیکي کاماًل رسیده و برگها و غالف باللها زرد رنگ 
شده باشند. در این حالت دانه ها سفت و رطوبت دانه 20-18 درصد مي باشد. براي آنکه دانه ذرت برداشت شده 
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قابل نگهداري در انبار باشد، باید رطوبت دانه-ها با استفاده از دستگاه هاي خشك کن به حداکثر 14 درصد برسد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در طي سال هاي 1381-1380 هیبرید سینگل کراس 260 همراه با 8  هیبرید جدید و شاهد سینگل کراس 301 
در آزمایشات نهایي در 6 منطقه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این بررسي ها نشان داد هیبرید امید بخش سینگل 
کراس 260 باالترین عملکرد دانه را در طي دو سال کسب نمود. هیبرید سینگل کراس 260 با میانگین عملکرد 
دانه 10/74 تن در هکتار در کلیه آزمایشات اجراء شده در طي 4 سال، نسبت به شاهد با عملکرد دانه 8/34 تن 
در هکتار حدود4/ 2 تن برتري عملکرد داشت. همچنین آزمایشات تحقیقي ترویجي در استان هاي فارس و اصفهان 
نشان داد، هیبرید جدید سینگل کراس 260 با بیش از 20 روز زودرس تر بودن از هیبرید دیررس رایج در مناطق 
معتدل و معتدل سرد کشور مي تواند جایگزین خوبي براي کشت هاي تأخیري و کشت دوم )بعد از برداشت گندم( 
در این مناطق کشور باشد. رطوبت زمان برداشت هیبرید فوق  نیزکه معیار بسیار مهمي است در استان فارس حدود 
20 درصد  و در استان اصفهان بیش از 15 درصد کمتر از هیبرید رایج سینگل کراس 704 بوده است؛ بنابراین  با 
کشت هیبرید سینگل کراس 260 از سرمازدگي-هاي آخر فصل که در هیبرید دیررس 704 ایجاد مشکل مي نماید، 

جلوگیري خواهد شد.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

ذرت رقم فجر )سينگل كراس 260(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی رقم کاهو وارش 

مجری مسئول: ناهید آملی                                  رتبه علمي: استادیارپژوهش 
مجریان: سیاوش رعیت پناه، محمدرضا ایماني

  na_amoli@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شرایط آب و هوائي استان مازندران عماًل امکان کشت و پرورش بسیاري از سبزیجات بخصوص کاهو را در پائیز و 
زمستان فراهم مي سازد. اهمیت این محصول از یکسو، ناخالص بودن جمعیت کاهو از سوي دیگر، نشان دهنده  ضروري 
بودن اجراي برنامه هاي سلکسیون است. تودة محلي کاهوپیچ بابل مخلوطي از فنوتیپ ها و ژنوتیپ هاي مختلف از 
نظر فرم هد، اندازه و رنگ است و این اختالط از بازارپسندي آن مي کاهد. کاهوپیچ بابل رقم بومي در مازندران است 
و از معایب آن غیریکنواختي و ناخالص بودن آن است. کشت و پرورش کاهو در مازندران در ماه هاي خنك که با 
بارندگي همراه است، سبب آلودگي سطح وسیعي از مزارع کاهو به سفیدک داخلي و لکه قهوه اي مي شود. آلودگي 
به این بیماري ها، موجب کاهش بازارپسندي و عملکرد محصول شده و گاهي خسارت زیادي را به کشاورزان وارد 
مي سازد. کشت این محصول عالوه بر اراضي خشکه زاري براي اراضي شالیزاري بعد از برداشت  برنج  بعنوان زراعت 

نیز مناسب است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کشت این رقم در اراضي خشکه زاري و شالیزارها پس از برداشت برنج در شمال کشور و مناطق مشابه توصیه 

می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
این رقم داراي عملکرد زیاد و کیفیت خوراکي مطلوب، بازارپسندي مناسب، تحمل به بیماري سفیدک داخلي 
با طول دورة زراعي مناسب )4 تا 5 ماه( و سازگار به شرایط آب وهوایي مازندران است. این رقم نسبت به بیماري 
سفیدک داخلي کاهو ))Bremia lactuca که در شرایط مرطوب و خنك مازندران در فصل زراعي از بیماري هاي مهم 

کاهو محسوب مي شود، متحمل است.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

  مزرعه كاهو وارش                                     

 شكل و فرم بوته كاهو وارش
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:معرفی رقم لوبیا سفید پاک

مجری مسئول: منوچهر طاهري مازندراني                               رتبه علمي: استادیارپژوهش 
طاهریـون،  غالمرضـا  صالحـي،  پرویـز  قنبـري،  اکبـر  علـي  دري،  رضـا  حمیـد  بیضائـي،  اسـماعیل   مجریـان: 

رضا محمد خاني، نوح شهرآئین، افشین حسني مهربان
manoochehr_t@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
لوبیا یکي از مهمترین گیاهان زراعي در جهان است که به مصرف تغذیه مردم جهان بخصوص کشورهاي در حال 
توسعه مي رسد. سطح زیر کشت لوبیا در جهان 27 میلیون هکتار و تولید آن 15/5 میلیون تن است. متوسط عملکرد 
لوبیا در جهان 568 کیلوگرم در هکتار است ودر بین حبوبات مقام اول را دارد. در ایران لوبیا داراي سطح زیرکشتي 
معادل 110248 هکتار است که از این سطح حدود 22000 هکتار به لوبیا سفید اختصاص دارد. میزان تولید این 
محصول در کشور حدود 225720 تن است که جایگاه ویژه اي در تغذیة کشور دارد. با توجه به ارزش غذائي دانه لوبیا 
در تغذیه انسان و ارزآوري این محصول از طریق صادرات و با در نظر گرفتن اینکه اکثر ارقام مورد کشت در ایران 
به بیماري هاي لوبیا به ویژه بیماري هاي ویروسي حساس هستند و بازار پسندي متوسط، داراي تیپ رونده )مستلزم 
هزینه گزاف کارگر درزمان برداشت( هستند  لزوم معرفي ارقامي با عملکرد باال و بازار پسندي مطلوب و مقاوم به 

بیماري ها و داراي فرم بوته ایستاده و مناسب جهت برداشت با کمباین را کامال مشهود مي سازد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کشت لوبیا سفید پاک برای برداشت مکانیزه در مناطق معتدل سرد توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
)CMV، BYMV وBCMV( است. عملکرد  لوبیا  به سه ویروس مهم  این رقم دارای دو ویژگی مهم مقاومت 
مناسب، تیپ ایستاده و رشد نامحدود دارد و به دلیل استحکام قابل برداشت به صورت مکانیزه است و این ویژگی آن 

را از سایر ارقام متمایز می کند.



236

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

لوبيا سفيد رقم پاک
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفي رقم لوبیا سفید شکوفا

مجری مسئول: منوچهر طاهري مازندراني                               رتبه علمي: استادیارپژوهش 
طاهریـون،  غالمرضـا  صالحـی،  پرویـز  قنبـری،  اکبـر  علـی  دری،  حمیدرضـا  بیضائـی،   مجریان:اسـماعیل 

رضا محمد خانی، نوح شهرآئین، افشین حسنی مهربان
manoochehr_t@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
لوبیا سفید White bean or Navy bean  با نام علمي  .Phaseolus vulgaris L یکي از مهمترین گیاهان زراعي 
در جهان است که به مصرف تغذیه مردم جهان بخصوص کشورهاي در حال توسعه مي رسد. درصد پروتئین در بذر 
خشك لوبیا از 17 درصد تا 35 درصد متغیر و شامل پنج جز اصلي گلوبولین -1 یا فازئولین )46 درصد- 36 درصد(، 
گلوبولین -2 )12 درصد - 5 درصد(، آلبومین )16 درصد- 12 درصد(، پروالمین )4 درصد- 2 درصد( و یك جزء 
محلول در قلیا )30 درصد - 20 درصد( است. بنابراین فازئولین، پروتئین ذخیره اي عمده بذر لوبیا است و نسبت 
به سایر پروتئین هاي لوبیا بیشترین تحقیقات روي آن انجام شده است. با در نظر گرفتن اینکه اکثر ارقام در ایران 
به بیماري هاي لوبیا به ویژه بیماري هاي ویروسي حساس بوده و داراي تیپ رونده و بازار پسندي متوسطي هستند، 
لزوم معرفي ارقامي با عملکرد باال و بازار پسندي مطلوب و مقاوم به بیماري ها و داراي فرم بوته مناسب کامال ضروري 

به نظر مي رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کشت لوبیا سفید رقم پرمحصول شکوفا برای مناطق معتدل سرد توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به مناطق مناسب کشت )مناطق معتدل سرد( این رقم دارای چهار ویژگی مهم عملکرد باال، مقاومت 
به ویروس مهم لوبیا BCMV، قرار نگرفتن غالف ها بر روی زمین و درصد پروتئین زیاد است. لذا کشت این رقم در 

مناطق توصیه شده مي تواند میزان عملکرد و سودآوري زیادي را براي زارعین در پي داشته باشد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

لوبيا سفيد رقم شكوفا
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفي رقم سیب زمیني ساواالن

مجری مسئول: حسن حسن آبادي        رتبه علمي: استادیارپژوهش 
مجریان: داود حسن پناه، رحیم احمدوند،خسرو پرویزی، کورش شجاعی نوفرست، احمد مرتضوی بك

Hassan_hassanabadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
داده  اختصاص  به خود  را  خانوار  در سبد  مهم  نقشي  که  است  خانواده سوالناسه  گیاه  مهم ترین  زمیني  سیب 
استفاده  مورد  مقدار سیب زمیني  استفاده مي شود.  به شکل هاي گوناگون  و  انواع مختلف  به  این محصول  از  است. 
در صنعت فرآوري کشور، سالیانه حدود 750 هزار تن تخمین زده مي شود و بخش اعظم محصوالت فرآوري-شده 
به صورت چیپس و خالل است. تاکنون توسعة کشت کلیة ارقام خارجي معرفي شده براي تولید چیپس در کشور، به 
دالیل مختلف مانند عملکرد کم یا کیفیت نامطلوب محصول فرآوري شده موفقیت آمیز نبوده و بخش صنعت از ارقام 
نامناسب براي تولید چیپس استفاده کرده است. دستیابي به یك رقم سیب زمیني که بتواند همزمان ضمن داشتن 
عملکرد باال، کیفیت فرآوري صنعتي مناسبي داشته و به بیماري هاي مهم ویروسي نیز مقاوم باشد، بسیار مشکل 
است. محققان مؤسسة تحقیقات اصالح و تهیة نهال و بذر به رقمی دست یافتند که هر سه ویژگي مذکور را داراست.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کشت سیب زمینی رقم ساواالن، مناسب فرآوری صنعتی و تازه خوری برای مناطق کشت بهاره است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رقم ساواالن دارای عملکرد 24 درصد بیشتر از آگریا و 26 درصد بیشتر از لیدی رزتا است. این رقم نسبت به دو 
بیماري ویروسي شایع و مهم به نام هاي ویروس Y و ویروس A سیب زمیني مقاوم است. از نظر کیفیت فرآوری، مقدار 
قندهاي احیایي آن اندک است که این ویژگی از سیاه شدن رنگ محصول سرخ شده پیشگیري مي کند. همچنین 
مقدار زیاد مادة خشك آن موجب مي شود به هنگام سرخ شدن روغن کمتري جذب شود. این موضوع باعث کیفیت 

باالتر چیپس تولیدي  خوش خوراک بودن و در عین حال مصرف کمتر روغن مي-شود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

غده های سيب زمينی رقم ساواالن

 مزرعه سيب زمينی            
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین رقم تاج خروس جهت دستیابی به باالترین عملکرد و بهترین کیفیت در کرج

یافته منتج از پروژه شماره: 85010-0000-00-122100-011-03       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: اردالن مهرانی                                                        رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجري: حسن فضایلی
ardalanmehrani1305@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در راستای تأمین علوفه مورد نیاز برای کشور راه های گوناگون وجود دارد که از آن جمله می توان به گسترش 
مجموعه نباتات علوفه ای کشور اشاره کرد. تاج خروس یکی از گیاهان علوفه ای است که به تازگی به عنوان خوراک دام 
و طیور مطرح گردیده است. این گیاه به خاطر خصوصیات تغذیه ای ویژه و سازگاری منحصر به -فرد می تواند پتانسیل 
ورود به تناوب زراعی کشور را داشت باشد. در مناطق تحت آبیاری، این گیاه جایگزین مناسب برای آن دسته از 
کشاورزانی است که در جستجوی کاهش هزینه های آبیاری و کاهش پتانسیل شوری خاک هستند؛ بنابراین تحقیق 

حاضر به منظور مقایسه عملکرد تولید علوفه و تعیین ارزش غذایی چهار رقم گیاه انجام گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور دستیابی به حداکثر عملکرد علوفه تر و خشك تاج خروس در منطقه کرج  رقم اولترا و جهت دستیابی 

به باالترین کیفیت به لحاظ ارزش غذایی رقم خارکوفسکی توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج به دست آمده نشان داد عملکرد کمی رقم اولترا درمجموع دو سال با میانگین عملکرد علوفه تر 86/4 تن 
در هکتار و عملکرد علوفه خشك 12/32 تن در هکتار برترین رقم بود. هرچند به لحاظ شاخص های کیفی ارقام 
تاج خروس نتایج متفاوتی را نشان داد؛ و با توجه به هریك از شاخص ها نظیر پروتئین خام، خاکستر، ماده قابل هضم، 

مواد معدنی و... ضمن وجود تفاوت معنی دار گروه های متفاوتی به لحاظ آماری حاصل شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:  بهترین رقم سورگوم علوفه ای  برای کشت در شرایط کم آبیاری خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 84112-0000-00-122200-043-3     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: عبداالمیر راهنما                                                  رتبه علمي: دانشیارپژوهش

مجري: شکراله آبساالن
a.Rahnama@areeo.ac.ir    :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کم آبیاری یکی از شیوه های توسعه کمی سطح زیر کشت در مناطق گرم و خشك نظیر خوزستان است که در 
تابستان با کمبود آب مواجه می باشند. امروزه مشخص شده است که وقتی منابع آب محدود با قیمت آب باال باشد، 
در  آبیاری کامل  برای حداکثر عملکرد می باشد.  نیاز  مورد  مقدار  از  اقتصادی کمتر  از دیدگاه  آبیاری  بهینه  سطح 
شرایطی انجام می شود که هدف استفاده حداکثر از واحد سطح مزرعه باشد یا اینکه سایر عوامل تولید و نهاده ها در 
تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت در حد مناسب موجود باشد، چنین شرایطی برای اکثر مناطق ایران از جمله 
استان خوزستان وجود ندارد؛ بنابراین ضروری است با اعمال مدیریت کم آبیاری از منابع محدود آب استفاده بهینه 

به عمل آید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور مدیریت بهینه آب و دستیابی به عملکرد مناسب اقتصادی، کاشت سورگوم رقم اسپیدفید با اعمال 15 

تا 30 درصد کم آبیاری توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در بین ارقام مورد بررسی رقم اسپیدفید با 40/1 تن در هکتار عملکرد علوفه تر و 9/7 تن در هکتار عملکرد علوفه 
خشك نسبت به سایر ارقام برتر بود. همچنین با افزایش شدت تنش در تمامی صفات مورد بررسی در کلیه سطوح 
آبیاری رقم اسپیدفید نسبت به سایر ارقام مورد مقایسه برتری داشت. میانگین کارایی مصرف آب در تیمار آبیاری 
کامل 94/3 و در سایر تیمارهای تنش 15، 30 و 45 درصد نیاز آبی گیاه به ترتیب معادل 76/1، 79/3 و 53/4 
درصد بود. با توجه به کارایی پایین مصرف آب در تیمار 45 درصد کم آبیاری این میزان آبیاری جهت تولید اقتصادی 

مناسب نمی باشد و توصیه نمی گردد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:  افزایش عملکرد ذرت دانه ای با کاربرد زیرشکن

یافته منتج از پروژه شماره: 82124- 0000-00-122020-126-3    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمدرضا شیری                                                رتبه علمي: استادیارپژوهش

Mohammadrezashiri52@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تسهیل  و  هوا  گنجایش  افزایش  آن،  نگهداری صحیح  و  حفظ  آب،  سریع  نفوذ  باعث  خاک  مناسب  ساختمان 
تهویه آن و تقلیل مقاومت خاک در مقابل ریشه دوانی می شود. مکانیزه شدن کشاورزی و تردد بیش ازحد ادوات و 
ماشین آالت و استفاده از گاوآهن برگردان دار در طی سال های متمادی و در عمق ثابت در منطقه مغان باعث افزایش 
سانتی متر  از 30  پایین تر  عمق های  در  معموالً  که  است  وسیله ای  زیرشکن  است.  گردیده  الیه های خاک  مقاومت 
به کاربرده می شود و توان موردنیاز برای کشیدن آن باال می باشد. علی رغم خواص فیزیکی مطلوبی که عمل زیرشکنی 
در خاک ایجاد می کند. هزینه گزاف مصرف انرژی در واحد سطح کاربرد آن را محدود می نماید؛ بنابراین بررسی عمق 

مناسب زیرشکنی برای دستیابی به تهویه مناسب خاک و رعایت مقرون به صرف بودن آن ضروری می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در صورت وجود تراکم در الیه های خاک مزرعه جهت دستیابی به باالترین عملکرد و افزایش کارایی مصرف آب 
توصیه می شود هرچند سال یك بار نسبت به انجام زیرشکنی در عمق حدود 40 سانتی متر )در زیر الیه شخم( اقدام 
شود. با توجه به افزایش مصرف انرژی در تیمار زیرشکنی به عمق 60 سانتی متر و نیاز به تراکتور پرقدرت پیشنهاد 

می گردد زیرشکنی در عمق حدود 40 سانتی متر انجام گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج حاصله باالترین عملکرد دانه را تیمارهای زیرشکنی به عمق 40 و 60 سانتی متر به ترتیب با 
9/22 و 9/84 تن در هکتار و پایین ترین عملکرد دانه را تیمار بدون زیرشکنی با 7/71 تن در هکتار داشتند. درصد 
افزایش عملکرد تیمارهای زیرشکنی به عمق 40 و 60 سانتیمتر نسبت به تیمارهای بدون زیرشکنی به ترتیب 30/5 
و 15/6 درصد بود. مقایسه میانگین سه ساله عملکرد دانه در رژیم های مختلف آبیاری بیانگر این است که تیمار آبیاری 
پس از 80 میلی متر تبخیر از تشتك با 9/8 تن در هکتار باالترین عملکرد دانه و تیمار آبیاری پس از 120 میلی متر 
تبخیر از تشتك با 7/99 تن در هکتار کمترین عملکرد دانه را داشتند. کارایی زیرشکنی در تیمارهای مختلف آبیاری 
افزایش می یابد. بیشترین عملکرد دانه مربوط به  نیز  متفاوت بوده و در صورت عرضه کمتر آب کارایی زیرشکنی 
ترکیب تیماری زیرشکن به عمق 60 سانتی متر و آبیاری پس از 80 میلی متر تبخیر از تشتك با میانگین 10/48 تن 

در هکتار بود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:  امکان دوبار بذرگیری در سال از یونجه بغدادی در خوزستان  

یافته منتج از پروژه شماره: 83152-0000-02-120000-048-2     مدت اجرای پروژه: 3 سال
مجری مسئول: احمدعلی شوشی دزفولی                                       رتبه علمی: استادیار پژوهش 

aashoushi@gmail.com   :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یونجه نسبت به سایر گیاهان علوفه ای بدلیل کیفیت باالي علوفه تولیدي )دارا بودن بیش از20 درصد پروتئین(، 
وجود  تولید،  پایداري  و  پایدار  کشاورزي  در  باال  نقش  یونجه(،،  سیلوي  و  تازه، خشك  )محصول  درمصرف   تنوع 
اکوتیپ هاي متنوع براي اقلیم هاي مختلف، ارتقاي سطح حاصلخیزي خاک از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 
بدلیل  بذر در منطقه  تولید  و کمبود  بذر سالم  نبود  یونجه در منطقه،  توسعه کشت  از مهمترین علل  عدم  یکی 
اقتصادی نبودن تولید بذر یونجه نسبت به تولید علوفه می باشد.  لذا پیدا کردن راهکارهایی که باعث افزایش تولید 
بذرسالم و ترغیب کشاورزان به تولید بذر و در نتیجه توسعه سطح زیر کشت یونجه بغدادی شود از اهمیت بسزایی 
برخوردار است. به دلیل مشکالت زیادي که در گلدهي در اواخر بهار ایجاد میشود از جمله عدم کارآیي زنبورهاي 
عسل، حمله زنبور بذر خوار، سقط  گلها در اثر گرما و عوامل تغذیه اي و عوامل متعدد ناشناخته دیگر میزان بذر در 
یك بار بذرگیري در بهار )شاهد منطقه( بسیار پائین مي باشد، اما با تنظیم دوبار بذرگیري در سال میتوان بطور معني 

داري عملکرد بذر را باال برد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
توصیه می شود جهت دوبار بذر گیری در سال از یونجه بغدادی به صورت زیر عمل شود: برای بذرگیری بهاره 
از  بعد  و  آبیاری قطع شود  اواخر خرداد  در  فروردین صورت گیرد. سپس  اواسط  در  یونجه  علوفه  از  برداري  چین 
بذرگیری بهاره، بالفاصله مزرعه آبیاري و سپس در اوایل گلدهي یك استرس آبي اعمال شده و پس از رسیدن مزرعه 
به حداکثر گلدهی آبیاري انجام شود و در زمانی که  2/3 کپسول های یونجه قهوه اي شدند برداشت بذر در مرحله 

دوم )در تابستان( انجام می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج دوساله آزمایش نشان داد که علی رغم عرف موجود در شمال خوزستان، بذرگیری در تابستان از عملکرد 
بذر مطلوبی برخوردار بود ) عملکرد بذر در بذر گیری بهاره 178 کیلوگرم در هکتار و برای بذرگیری در تابستان 257 
کیلوگرم در هکتار بود(. بطور کلی میتوان در خوزستان با مدیریت صحیح در مزرعه یونجه بغدادی میزان بذر تولیدی 
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)در مزارع تحقیقاتی( را تا حد 435 کیلوگرم در هکتار )435=178+257 ( با دوبار بذرگیری در هر سال باال برد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

امكان دوبار بذرگيری از يونجه با استفاده از روش های زراعی در خوزستان



246

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنـوان: اثـر تقسـیط کـود نیتروژنـه و فسـفره روی کمیت و کیفیت غـده های حاصل ازمینی تیوبر سـه رقم سـیب 

زمینـی در اردبیل
یافته منتج از پروژه شماره: 86197-0000-21-120000-035-2      مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجری مسئول:  بهرام دهدار مسجدلو                                             رتبه علمي: استادیارپژوهش 
Bahram_dehdar@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
میني تیوبرها غده هاي کوچك عاري از بیماري سیب زمیني هستند که در یك محیط کنترل شده، تحت شرایط 
بهداشتي بهتري تولید مي شوند. میني تیوبرها معموالً بین 12 الي 15 میلیمتر قطر دارند، تولید میني-تیوبر یك کار 
تخصصي است. به خاطر کوچك بودن اندازه، وضعیت سالمتي، هزینه و قیمت باالي آن، جهت رسیدن به حداکثر 
عملکرد، مدیریت دقیقي مورد نیاز است. مدیریت صحیح تغذیه جهت کسب اطمینان از حصول حداکثر عملکرد و 
کیفیت محصول حاصل از میني تیوبرهاي بذري بسیار اساسي است. ارزش باالي محصول آن چنان است که تغذیه 
فوق العاده قابل توجیه بوده و محصول باید بطور مداوم با عناصر غذایي از مرحله نمو اولیه ریشه، بطوري که از مجموع 

سطوح توصیه شده افزون نباشد، تغذیه شوند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش در مزارع اردبیل جهت تولید بذر پیش پایه از طریق کشت غده چه 
روش تقسیط کود نیتروژنه و فسفره باعث افزایش عملکرد غده تر و تعداد غده ها شده و در بین ارقام مورد مطالعه رقم 

ساواالن برتر از سایر ارقام بوده و توصیه مي شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس مرکب صفات اندازه گیري شده در دو سال آزمایش نشان داد که اثرات سطوح 
مختلف تقسیط کود نیتروژنه به همراه کود فسفره باعث تولید عملکرد غده تر به میزان بیشتري بوده است. در بین 

سه رقم مورد مطالعه نیز رقم ساواالن نسبت به دو رقم دیگر برتر بود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تراکم کاشت بذر در تیپ های مختلف رشدی لوبیا

یافته منتج از اجرای شماره: 85211-0000-21-120000-041-2     مدت اجرای پروژه: 2 سال
نام مجري مسئول:علیرضا موالئی                                                 رتبه علمی: مربی پژوهش 

armolaei2000@yahoo.com:آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
حبوبات از جمله گیاهانی هستند که با داشتن 18 تا 32 درصد پروتئین نقش مهمی را در تأمین مواد پروتئینی 
بشر ایفا می کنند. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در افزایش عملکرد در واحد سطح،  توجه به عوامل محدود کننده 
تولید است که در این خصوص، تعیین تراکم مطلوب کاشت در ارقام مختلف، از طریق تغییر فاصله بین ردیف ها و یا 
تغییر فاصله بین بذور بر روی ردیف قابل اجرا است. از آنجایی که میزان دسترسی به منابع مورد استفاده یك گیاه از 
جمله تشعشع خورشیدی، آب قابل استفاده و مواد غذایی همگی ارتباط زیادی با تراکم گیاهی دارند، تنظیم جمعیت 
گیاهی بر اساس میزان موجودی این منابع جهت باال بردن عملکرد در واحد سطح حایز اهمیت است. با توجه به این 
که در لوبیا تیپ های مختلف رشدی وجود دارد تعیین تراکم مطلوب کاشت، عمدتا بر مبنای تیپ های رشدی یك 
)رشد محدود ایستاده(، دو )رشد نامحدود ایستاده(، سه )رشد نامحدود رونده( و چهار )رشد نامحدود باالرونده( حائز 
اهمیت است. این امر به افزایش مقادیر اجزای اصلی عملکرد کمك کرده و متعاقبا منجر به حصول عملکرد بیش تر 

دانه خواهد شد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
یبوته های تیپ رشد نامحدود و به ویژه رشد نامحدود رونده در مقایسه با تیپ رشد محدود ایستاده، معموال دارای 
رشد طولی و عرضی بیش تری بوده و به فضای بیش تری نیاز دارند. لذا تراکم کاشت در آن ها کم تر است. در یك 
دامنه کاشت با تراکم حدود 30 تا 40 دانه در متر مربع حد پایینی برای تیپ های رشدیدو و سه و حد باالیی برای 
تیپ رشدی یك مناسب تر است. به این منظور ابتدا عملیات تهیه بستر شامل شخم، خرد کردن کلوخه ها با دیسك، 
با لولر، مصرف کودهاي شیمیایی بر اساس نتایج آزمون خاک، کرت-بندي و ایجاد نهر هاي آبیاري  تسطیح خاک 

مطابق با اصول فنی انجام شود. 
چنانچه روش کاشت با استفاده از دستگاه جیران صنعت )به صورت خطی و در کف کرت( باشد، میزان بذر مصرفی 
با این دستگاه متناسب با وزن صددانه و تیپ رشدی رقم قابل محاسبه است. به عنوان مثال برای رقمی با وزن صددانه 
30 گرم که دارای تیپ رشد 1 بوده و هدف کشت آن با تراکم 40 دانه در متر مربع است میزان بذر مصرفی در شرایط 
بهینه حدود 120 کیلوگرم در هکتار است. بدیهی است بسته به درصد قوه نامیه بذر و شرایط کشت )مانند نحوه ی 
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آماده سازی بستر بذر، تاریخ کاشت، آفات و بیماری های متداول در منطقه و...( میزان بذر مصرفی افزایش می یابد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
زمانی که تراکم کاشت بذر متناسب با نوع رقم انجام شود،  مزرعه از پوشش گیاهی مطلوبی برخوردار بوده و رقابت 
درون بوته ای و بین بوته ای کاهش یافته و هر یك از اجزای عملکرد در شرایط بهینه ی رشد و نمو قرار گرفته و در 
نتیجه عملکرد محصول افزایش میابد. لوبیاهایی که در استان چهارمحال و بختیاری کشت می شوند غالبا از تیپ رشد 
سه هستند. با توجه به حجم بوته هایی که این تیپ در مزرعه اشغال می کند کشت آن با تراکم حدود 30 دانه در متر 
مربع مناسب تر از کشت آن با تراکم های باالتر است. رعایت این موضوع به افزایش عملکرد دانه در حدود سه درصد 
کمك می کند. به عبارت دیگر میانگین عملکرد دانه را از 3500 به 3605 کیلوگرم در هکتار افزایش می دهد. عالوه 

بر این، لحاظ کردن تراکم مطلوب کاشت موجب کاهش هزینه ی اضافی در بذر مصرفی می گردد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: کشت دوم ارقام لوبیا 

یافته منتج از پروژه شماره: 85124-0000-21-120000-041-2       مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: فرود صالحی                                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
هدف از تعیین تاریخ کاشت یافتن زمان کاشت رقم یا گروهي از ارقام مشابه یك گیاه است به طوري که مجموعه 
گیاه  این که  ضمن  و  باشند  مناسب  گیاهچه  بقاي  و  استقرار  سبزشدن،  براي  زمان  آن  در  حادث  محیطي  عوامل 
حتي االمکان در هر مرحله از رشد با شرایط مطلوب روبرو مي شود، با شرایط نامساعد محیطي نیز برخورد نکند. تاریخ 
کاشت مناسب موجب بهره گیري بهینه از عوامل اقلیمي نظیر درجه حرارت، رطوبت، طول روز و هم چنین تطابق 
زمان گلدهي با درجه حرارت مناسب مي شود. دما مهمترین عامل تعیین کننده طول دوران رشد در گیاهان زراعي 

ایران است. تاریخ کاشت مي بایستي براساس عکس العمل آنها نسبت به دما تنظیم شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بیشترین عملکرد دانه از تاریخ کاشت اوایل خردادماه به دست آمد. امکان تاخیر در کاشت ارقام لوبیا وجود دارد، 

ولی تا پنج تیرماه می توان کشت را به تاخیر انداخت و پس از برداشت جو اقدام به کشت لوبیا کرد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که وزن صد دانه، ارتفاع بوته، تعداد دانه در غالف، تعداد غالف در بوته و عملکرد دانه تحت تأثیر 
تاریخ کاشت قرار گرفت. تأخیر در کاشت ارقام و الین های لوبیا باعث کاهش وزن صد دانه، ارتفاع بوته، تعداد دانه 
در غالف، تعداد غالف در بوته و عملکرد دانه شد. کشت لوبیا به عنوان کشت دوم فقط پس از برداشت جو و حداکثر 

تا پنجم تیرماه امکان پذیر  است و پس از آن با افت شدید عملکرد دانه روبرو خواهد شد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كشت دوم ارقام لوبيا
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: کشت ارقام هندوانه به روش آبیاری قطره ای در جیرفت

مجری مسئول: غالمرضا افشارمنش                                           رتبه علمی: دانشیارپژوهش 
g.afshar137@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
هندوانه در جیرفت به صورت غیر فصلی در ماه های آبان و آذر و در بعضی مناطق حتی در نیمه اول دی ماه 
زیر پوشش پالستیك کشت می شود و در نیمه دوم اسفند ماه پس از رفع خطر سرمازدگی، پالستیك ها از روی 
جوی های هندوانه برداشته می شود و بوته ها روی زمین گسترده می شوند. با توجه به این که حدود باالی 39 هزار 
هکتار از اراضی منطقه به کشت گندم اختصاص دارد و گلدهی هندوانه با خوشه رفتن گندم همزمان است و کشاورزان 
آب را از روی مزارع گندم حذف و به مصرف مزارع هندوانه می رسانند گندم دچار کم آبی می شود و باعث کاهش 

عملکرد می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به مسائل اقتصادی ارقام چارلستون گری )ساکاتا(– پانونیا و کریمسون سویت و بکار بردن یك ردیف 

شیلنگ در بین هر دو خط کاشت هندوانه برای منطقه جیرفت توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
باالترین عملکرد هندوانه 79/17 تن در هکتار از رقم چارلسون گری )ساکاتا( با آرایش یك ردیف شیلنگ در بین 
دو خط کاشت هندوانه به دست آمد. متوسط وزن میوه ارقام چارلستون گری )ساکاتا(– تاکی کشیده– چارلستون 
گری )انیاگارا(– کریمسون سویت – پانونیا و تاکی گرد به ترتیب 9/06 – 5/57 – 6/56 – 8/66 – 8/71 و6/00 
)کیلوگرم( بود. در نهایت با توجه به مسائل اقتصادی ارقام چارلستون گری )ساکاتا(– پانونیا و کریمسون سویت و بکار 

بردن یك ردیف شیلنگ در بین هر دو خط کاشت هندوانه برای منطقه جیرفت توصیه می شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: اندازه و تراکم مناسب گیاهچه ها برای افزایش راندمان تولید میني تیوبر در شرایط گلخانه اي

یافته منتج از پروژه شماره: 85209-0000-21-120000-011-2     مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: حمیدرضا عبدی                                                     رتبه علمي: محقق 

 hrezaabdi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 یکي از مسایل مهم براي تولید میني تیوبرهاي سیب زمیني در تعداد و اندازه مناسب و یکنواخت، بهینه کردن 
شرایط گلخانه اي مناسب براي گیاهچه هاي تولیدکننده میني تیوبر است. یکي از مهمترین موارد در این خصوص، 
زمان انتقال گیاهچه ها به گلخانه و  تراکم کشت گیاهچه ها در شرایط گلخانه اي است. انتقال زودهنگام باعث بروز 
تلفات زیاد در گیاهچه ها مي  شود و انتقال دیرهنگام نیز موجب افزایش هزینه هاي تولید مي  شود. همچنین تراکم 
زیاد باعث تولید میني تیوبرهاي درشت تر خواهد شد. بنابراین دستیابي به یك زمان انتقال و تراکم مناسب گیاهچه ها 
یکي از موارد مهم تولید میني تیوبر سیب زمیني است. با تغییر در تراکم کشت گیاهچه ها در گلخانه، میني تیوبرهایي 
با اندازه هاي مختلف تولید نمود که این موضوع مي تواند براي کشور حایز اهمیت باشد، چراکه با توجه به تنوع اقلیمي 
و شرایط کشت سیب زمیني در کشور، بعضاً به میني-تیوبرهایي با اندازه هاي متفاوت نیاز است که این اندازه ها از 

طریق تراکم کشت قابل دستیابي است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در کلیه مناطق تولیدکننده میني تیوبر کشور، بهترین زمان انتقال گیاهچه هاي درون شیشه اي به گلخانه زماني 

است که طول ریشه آنها بین 7/5 تا 10 سانتي متر باشد و بهترین تراکم کاشت آنها در گلخانه 20 سانتي متر است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از اندازه و تراکم مناسب گیاهچه ها سبب افزایش راندمان تولید مینی تیوبر می شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:تاریخ کاشت و تراکم های مناسب برای بهبود رشد و عملکرد سیر سفید همدانی

یافته منتج از پروژه شماره:  86004-0000-05-120000-062-2       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: علی احسان نصرتی                                                    رتبه علمي: مربي پژوهش

aenosrati@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سیر یکی از محصوالت مهم زراعی در دنیا و ایران به شمار می رود. در میان کشورهای تولید کننده این محصول 
چین، هند و کره جنوبی به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. کشور ایران از این نظر در رتبه دوازدهم جای 
دارد. استان همدان از قدیم االیام جزء یکی از مناطق عمده سیر کاری کشور به شمار می رود. استان همدان در تولید 
سیر از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 25 درصد از کل سطح زیر کشت کشور به این منطقه اختصاص دارد. همچنین 
تولید و صادرات این محصول در اقتصاد کشاورزی استان بسیار حائز اهمیت است. سیر تولید شده در استان همدان 
از لحاظ طعم و بو، بی نظیر است. لیکن به دالیل مختلفی از جمله عدم بکارگیری صحیح عوامل تولید و پایین بودن 
بهره وری این عوامل، باعث شده که بطور متوسط بهره برداران این محصول از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و 
توسعه کمی و کیفی این زراعت را در استان با مشکل مواجه کند. لذا با اجرای این طرح هم تاریخ کاشت مناسب هم 

مناسبترین تراکم با توجه به تاثیرات آنها در محصول به دست آمد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این تحقیق اثر فاکتورهای تاریخ کاشت، تراکم و اثر متقابل آنها به عملکرد تعداد سیرچه، تعداد الیه های 
پوششی سیر، قطر غده ها و وزن غده ها بررسی شد. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و تراکم و اثر متقابل آنها روی 
عملکرد معنی دار است. لذا با توجه به نتیجه تحقیق بهترین تاریخ کاشت سیر در منطقه همدان 30 مهر ماه و بهترین 

تراکم 740 هزار بوته در هکتار پیشنهاد شد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صورتی که بهترین تاریخ کاشت و تراکم انتخاب شوند، کاربران پس از اجرای فنی طرح جهت اجرای کشت 

های ازدیادی با روش های فنی ترغیب شده و بهترین عملکرد را به دست خواهند آورد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:معرفی محیط کشت اقتصادي براي تولید انبوه گیاهچه هاي سیب زمیني

یافته منتج از پروژه شماره: 85208-0000-21-120000-011-2    مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: حمیدرضا عبدی                                                     رتبه علمي: محقق 

 hrezaabdi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بازدهي فني و اقتصادي تولید گیاهان در شرایط آزمایشگاهي به شدت تحت تاثیر ترکیبات محیط کشت قرار 
دارد. ترکیبات اصلي اکثر محیط هاي کشت بافت گیاهي عبارتند از: نمك هاي معدني، ساکارز به عنوان منبع کربني، 
آب، عوامل ژله اي کننده محیط کشت، عناصر آلي و تنظیم کننده هاي رشد گیاهي. یکي از مهمترین اهداف کشت 
بافت گیاهي از جمله کشت بافت سیب زمیني تکثیر و تولید انبوه نهال ها یا بذور گیاهي است که این موضوع مستلزم 
مصرف حجم باالیي از محیط کشت است. در این حجم باال استفاده از مواد خالص و گران قیمت آزمایشگاهي، قیمت 
تمام شده محصول را به طور معني داري افزایش مي دهد و از قدرت رقابتي تولیدکنندگان آن در بازار مي کاهد. براي 
حل این مشکل تاکنون آزمایشاتي براي دستیابي به محیط هاي کشت ارزان و در عین حال پربازده صورت گرفته است 
و امروزه در کشورهاي مختلف به ویژه در کشورهاي در حال توسعه از این محیط هاي ارزان براي تولید انبوه محصوالت 
کشت بافتي استفاده مي شود. با توجه به اینکه حدود 70 درصد از قیمت محیط کشت به آگار و ساکارز اختصاص 

دارد، در این تحقیق سعی شد تا جایگزین هاي ارزان قیمتي به جاي این مواد معرفی شوند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از ذرات باگاس در اندازه کمتر از 0/3 میلیمتر به جاي آگار و مالس به میزان 30 گرم در لیتر به جاي 

ساکارز در کشت تك گره سیب زمیني پیشنهاد مي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج این پژوهش، باگاس نیشکر در اندازه کمتر از 0/3 میلیمتر از راندمان بسیار مناسبي برخوردار 
بوده و مي تواند جایگزین مناسبي براي آگار باشد. در آزمایش مربوط به اثر مالس نیز تیمار 30 گرم در لیتر مالس 
به جاي ساکارز اختالف معني داري با تیمار شاهد نداشت. بنابراین مي توان از این ماده به عنوان جایگزین ساکارز در 

کشت تك گره سیب زمیني استفاده کرد. این دومورد هزینه تولید گیاهچه را بسیار کاهش می دهد.
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
زمان مناسب کاشت ریشچه و برداشت بذر چغندرقند عنوان: 

مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه یافته منتج از پروژه شماره: 126-13-8101-82-05  
رتبه علمی: استادیارپژوهش سعید صادق زاده حمایتی                   مجری مسئول: 

سلیم فرزانه مجری: 
s_s_hemayati@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از معضالت تولید بذر چغندرقند در منطقه اردبیل، تاریخ کاشت ریشچه های بذری و متعاقب آن برداشت 
محصول بذر است. کشاورزان بر اساس باورهای چند دهه گذشته عموماً از حدود نیمه اول فروردین لغایت اواسط 
اردیبهشت اقدام به کشت ریشچه های بذری می کنند. درنتیجه، احتمال مصادف شدن گرده افشانی و رشد بذر با وزش 
بادهای گرم منطقه موجب افزایش درصد پوکی و کاهش خصوصیات کیفی بذر می شود. از سوی دیگر، زمان مناسب 
برداشت بوته هاي بذري این گیاه نیز جزو مشکالتی است که از شاخص علمی خاصی بهره مند نیست. با توجه به 
ماهیت رشد زایشي نامحدود بوته هاي بذري چغندرقند و تداوم دورة گلدهي، گرده افشاني و رشد بذر، عدم  برداشت در 
زمان مقتضي، عموماً عملکرد بذر را به واسطه ریزش بذر از بخش های تحتاني )بذور کیفی و درشت( کاهش می دهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای به دست آوردن بیشترین عملکرد بذر، بهترین زمان کاشت ریشچه های بذری نیمه دوم اسفند )پانزدهم تا 
پایان اسفند( می باشد. از طرفی بهترین زمان برداشت 45 روز پس از وقوع 50 درصد گلدهی می باشد. در خصوص 
نیز مناسب ترین زمان برداشت، تشخیص داده  شد. بیشترین عملکرد بذر خام )2750 کیلوگرم در  تاریخ  برداشت 
هکتار( طی برداشت 45 روز پس از وقوع 50 درصد گلدهی حاصل شد و 15 روز تعجیل و تأخیر در برداشت موجب 
شد تا عملکرد بذر خام به ترتیب معادل 18 و هفت درصد کاهش یابد. ازسوی دیگر، کمترین درصد پوکی )9/7 درصد( 
و بیشترین درصد بذر استاندارد )4/5-3/5 میلی متر( )36/3 درصد( نیز با برداشت بوته های بذری طی 45 روز پس 

از گلدهی حادث شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
و  یافته  افزایش  درصد   26 به میزان  بذر  عملکرد  شوند  کشت  اسفند  دوم  نیمه  در  بذری  ریشچه های  چنانچه 
خصوصیات کیفی بذر نیز بهبود پیدا می کند. به  تعویق انداختن تاریخ کاشت به مدت 15 و 30 روز به ترتیب موجب 
می شود تا عملکرد بذر خام معادل 21 و 33 درصد کاهش یابد. کاشت ریشچه های بذری بعد از نیمه فروردین موجب 



یافته های قابل ترویج سال 1387 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

257

افزایش بذر غیراستاندارد معادل هشت درصد و کاهش بذر استاندارد )با قطر 4/5-3/5 میلی متر( در حدود هفت درصد 
می گردد. تأخیر در کاشت درصد پوکی بذر را به  میزان 7-4 درصد افزایش و قوه نامیه مکانیکی را حدود 5-3 درصد 
کاهش می دهد. در صورتی که برداشت طی 45 روز پس از 50 درصد گلدهی انجام شود عملکرد بذر در حدود 12 
درصد افزایش می یابد. به طور کلی با رعایت زمان مناسب کاشت و برداشت تا حدود 40-35 درصد می توان عملکرد 
بذر را افزایش داد. عالوه بر این به دلیل ارتقای خصوصیات کیفی، ضریب استحصال بذر افزایش خواهد یافت.کشت 

تك گره سیب زمیني استفاده کرد. این دومورد هزینه تولید گیاهچه را بسیار کاهش می دهد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
کشت مستقیم و گلداني چغندرقند در سیستم آبیاري باراني عنوان: 

یافته منتج از پروژه شماره: 2406 )شورای پژوهش های علمی کشور(          مدت اجراي پروژه:2 سال
عباس نوروزی                                                           رتبه علمی:محقق مجری مسئول: 

مجریان: محمدکریم قادری، مهدی حسنی
m.hasani@areeo.ac.ir : آدرس الکترونیکي مجری

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در حال حاضر، توسعه روشهاي آبیاري تحت فشار یکي از سیاستهاي مورد توجه در راستاي استفاده بهینه از 
آب محسوب می شود. چغندرقند گیاهي است که در مقایسه با اکثر محصوالت زراعي، نیاز آبي نسبتاً زیادي دارد و 
همچنین عکسالعمل مناسبي به سیستمهاي آبیاري تحت فشار نشان ميدهد. مرور منابع نشان ميدهد که استفاده 
از این سیستمها باعث کاهش آب مصرفي در زراعت چغندرقند ميشود. مطالعات انجام شده در داخل ایران بر روي 
روش کشت گلداني به روش آبیاري نشتي بوده و ضرورت داشت تا این روش کاشت با توجه به مزایاي آن در روش 

آبیاري باراني نیز مورد مطالعه قرار گیرد و مزایا و معایب آن مشخص شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تهیه نشاء ابتدا باید بذر رقم مناسب منطقه را در داخل گلدان های مخصوص نشاء یا در گلدان های پالستیکی 
در محیط گلخانه در اواسط اسفند کشت نمود. در طول دوره رشد گیاهچه ها تا زمان انتقال آنها به زمین اصلی، 
باید به وضعیت تغذیه ای گیاهچه ها و کنترل آفات و بیماری ها توجه الزم صورت گیرد.  از اواسط فروردین تا اواخر 
اردیبهشت، بسته به شرایط آب و هوایی منطقه، می توان نشاءها را به زمین اصلی منتقل و بالفاصله آبیاری نمود. 
تعداد بوته در هکتار با توجه به فاصله بوته ها روی ردیف و  فاصله خطوط کاشت نباید کمتر از 80 هزار بوته در 

هکتار باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 در مقایسه با کشت مستقیم بذر، استقرار تعداد بوته در روش گلدانی حدود 25 درصد بیشتر بود )80 و 60 
هزار بوته در هکتار به ترتیب در روش گلدانی و روش مستقیم(. در  روش کشت گلدانی عملکرد ریشه، عملکرد قند و 

عملکرد قند قابل استحصال به ترتیب معادل 26، 4/5 و 3 تن بیشتر از کشت مستقیم بود.



یافته های قابل ترویج سال 1387 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

259

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
کشت مستقیم و گلداني چغندرقند در سیستم آبیاري باراني عنوان: 

یافته منتج از پروژه شماره: 2406 )شورای پژوهش های علمی کشور(          مدت اجراي پروژه:2 سال
عباس نوروزی                                                           رتبه علمی:محقق مجری مسئول: 

مجریان: محمدکریم قادری، مهدی حسنی
m.hasani@areeo.ac.ir : آدرس الکترونیکي مجری

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماری لکه برگی یا سرکوسپورا، یکی از مهم ترین بیماری های چغندرقند در سرتاسر دنیا است. مطالعات مختلف 
به ویژه  ناخالصی های ریشه،  افزایش غلظت  و  قند  بیماری در کاهش وزن ریشه، کاهش درصد  این  تأثیر  از  حاکی 
نیتروژن مضره است. در کشت پاییزه چغندرقند در خوزستان شیوع این بیماری بسته به شرایط سال به خصوص میزان 
بارندگی در فروردین و به خصوص اردیبهشت بسیار متغیر است. با توجه به این موضوع و افزایش شدت آلودگی الزم 
است عالوه بر استفاده از رقم های مقاوم به این بیماری از مدیریت زراعی برای کنترل این بیماری نیز استفاده شود. 
مشاهدات نشان داده است که تاریخ کاشت از جمله عواملی است که می تواند شدت آلودگی را تحت تأثیر قرار دهد. 
عالوه بر این، استفاده از سموم قارچ کش در مراحل مختلف رشد گیاه می تواند به عنوان یك راه حل جایگزین مورد 

توجه قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به طور کلی صرف نظر از میزان آلودگی بیماری لکه برگی بهتر است چغندرقند در شمال استان خوزستان در نیمه 
اول مهر کاشته شود. با توجه به اینکه حداکثر شدت آلودگی به بیماری لکه برگی در انتهای فصل رخ می دهد، 
بنابراین با کاشت زود و برداشت در نیمه اردیبهشت، تاثیر بیماری بر کمیت و کیفیت به حداقل می رسد. در صورتی 
که رقم کاشته شده به بیماری حساس باشد، توصیه می شود به محض مشاهده عالئم آلودگی در مزرعه در بهمن و 
یا اسفند،  با استفاده از سم قارچکش مانکوزب به میزان دو در هزار )دو لیتر سم در هزار لیتر آب( اقدام به سمپاشی 

کرد. به منظور حصول نتیجه بهتر، دو مرحله سمپاشی دیگر به فاصله 20-15 روز نیز توصیه می گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با  کاشت چغندرقند در نیمه اول مهر در مقایسه با نیمه اول آبان عملکرد ریشه، شکر و درصد  قند به ترتیب 
7، 28 و 9 درصد افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر، در شرایطی که شدت آلودگی لکه برگی باال باشد با سه بار 
سمپاشی با استفاده از سم مانکوزب در مقایسه با عدم سمپاشی عملکرد ریشه، شکر و درصد  قند به ترتیب 15، 23 

و 7 درصد افزایش پیدا می کند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: تأثیرگذاری فشردگی خاک بر عمق توسعه ریشه، کمیت و کیفیت چغندرقند 

یافته منتج از پروژه شماره:001-82-8101-20-13-062-2           مدت اجراي پروژه:1 سال
حسن ابراهیمی کوالیی                                       رتبه علمی: مربی پژوهش  مجری مسئول: 

H.Ebrahimi@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
حالی که،  در  دارد.  فسفر  نظیر  غیر متحرک  غذایي  عناصر  جذب  در  گیاه  براي  ویژه اي  اهمیت  ریشه  گسترش 
فشردگي خاک، رشد ریشه را ُکند و مقدار حرکت ریشه در خاک و توانایي گیاه در جذب عناصرغذایي و آب را کاهش 
مي دهد. در اثر کوبیده شدن، ذرات خاک به هم نزدیك تر شده و به هم مي چسبند که موجب کاهش اندازه و قطع 
امتداد خلل و فرج، کاهش اندازه و پایداري دانه بندي خاک مي شود و در فشردگي شدید، دانه بندي شکسته مي شود. 
در شرایط خشك، فشردگي خاک باعث بروز تنش خشکي و کاهش رشد گیاه و عملکرد مي شود. فشردگي خاک در 
شرایط مرطوب، تهویه خاک و در نتیجه، عناصر قابل جذب و متابولیسم ریشه و در نهایت، عملکرد را کاهش مي دهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای جلوگیري از فشردگي خاک، توصیه مي شود تا حد امکان از ادوات مرکب جهت کاهش تردد ماشین هاي 
انجام گیرد. اکثر مزارع مورد بررسی در حوزه شهرستان  کشاورزي استفاده شود و خاک ورزی در رطوبت مناسب 
های همدان، مالیر، اسد آباد و مالیر دارای فشردگی در عمق 60-40 سانتی متر هستند که تاثیر منفی بر عملکرد 
چغندرقند دارد. بنابراین  زمانی که خاک خشك است، توصیه می شود که از زیرشکن استفاده شود که باعث شکستگی 
خاک  در  هرگز  مهیاست.  گندم  برداشت  از  بعد  مدتی  معموالً  حالت  این  می شود.  خاک  رویین  و  زیرین  الیه های 

مرطوب، زیرشکن زده نشود زیرا در این صورت، فشردگی خاک به شدت افزایش خواهد یافت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از زیر شکن در مقایسه با عدم استفاده از آن قبل از انجام عملیات تهیه زمین در پاییز)شخم با گاوآهن 
برگرداندار( عملکرد ریشه و شکر را به ترتیب 7 و 8 درصد افزایش می دهد، اما تاثیری بر درصد قند ندارد. بنابراین 

با توجه به درآمد حاصله از کاربرد زیر شکن استفاده از آن در پاییز قبل از شخم توصیه می گردد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

خاک زيرشكنی شده و نشده
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: مناسب ترین تراکم بوته چغندرقند در سیستم آبیاري بارانی

یافته منتج از پروژه شماره:1543 )شورای پژوهش های علمی کشور(    مدت اجراي پروژه:3 سال
عباس نوروزی                                                      رتبه علمی:محقق مجری مسئول: 

حامد منصوری مجری: 
h.mansori@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجری

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
واحد سطح  در  تولید  افزایش  و  و خاک  آب  منابع  به منظور حفظ  فشار  تحت  از سیستم هاي  استفاده  ضرورت 
از سیاست هاي راهبردي بخش کشاورزي است. با توجه به گسترش روش هاي آبیاري تحت فشار، انجام تحقیقات 
بیشتر تحت شرایط آبیاري بارانی الزامی است. یکی از مسائل مهم در زراعت چغندرقند تحت شرایط آبیاري بارانی، 
به کارگیري آرایش مناسب کاشت است. مطالعات فیزیولوژیکی گیاهان زراعی نشان می دهد که انتخاب آرایش کاشت 
مستطیلی مناسب رقابت بین گیاهان زراعی را به حداقل رسانده و امکان استفاده بیشتر از نور و مواد غذایی و آب را 

فراهم کرده و موجب کاهش جمعیت علف هاي هرز می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
موجود  مکانیزاسیون  و ظرفیت  از درجه، سطح  استفاده  نسبت  به  بارانی،  آبیاری  با روش  مزارع چغندرقند  در 
در مزرعه می توان از فاصله خطوط کاشت 45 سانتی متر با فاصله بوته 20 سانتی متر و در صورت استفاده از درجه 
مکانیزاسیون کمتر از فواصل خطوط 50 سانتی متر و فاصله بوته 15 سانتی متر استفاده کرد. بنابراین توصیه می شود 

که با افزایش فاصله خطوط کشت، فاصله تنك بوته ها کمتر در نظر گرفته شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج تحقیق نشان داد که استقرار تعداد بوته مطلوب و افزایش عملکرد صفات مهم زراعی چغندرقند با کاهش 
فواصل خطوط کاشت و نزدیك شدن به آرایش کاشت مربع امکان پذیر است. زیرا در این شرایط، امکان استفاده 
بیشتر از نور خورشید و منابع آب، کود و کاهش جمعیت علف های هرز مهیا می شود. نتایج تحقیق حاکی از این بود 
که بهترین تراکم بوته در روش آبیاری بارانی شامل فاصله خطوط کاشت 50 سانتی متر و فاصله بوته 15 سانتی متر 

است )شکل(.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كشت چغندرقند با فاصله خط كاشت 50 سانتی متر )باال( و 60 سانتی متر )پايين(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
نیتروژن و فسفر مورد نیاز چغندرقند در شرایط سالم و آلوده به بیماری رایزومانیا عنوان: 

یافته منتج از پروژه شماره: 006-85-02-11-100-0         مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول: حمید نوشاد                                                 رتبه علمی: استادیارپژوهش

مجری: محمود نیرومندجهرمی
hamidnoshad@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماری ریزومانیا یا ریشه ریشی چغندرقند، هرساله خسارت قابل توجهی به کشاورزان و صنعت قند کشور وارد 
می کند. تنها راه جلوگیری از خسارت این بیماری، کاشت بذر رقم های مقاوم است. جهت دستیابی به عملکرد کمی 
و کیفی مناسب و اقتصادی رقم مقاوم، تصور کشاورزان در خصوص میزان کود موردنیاز این رقم ها متغیر و برخی 
از کشاورزان تصور می کنند که در شرایط آلودگی نیاز به مصرف کود بیشتر و یا برعکس نیاز به کود کمتری هست. 
بنابراین، مشخص کردن وضعیت نیاز رقم های مقاوم به بیماری ریزومانیا در شرایط مزرعه آلوده به کودهای نیتروژن 

و فسفر، برای کشاورزان جزو ضروریات است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نیاز غذایی و میزان کود مصرفی برای مزارع آلوده به بیماری ریزومانیا همانند شرایط مزارع سالم، بستگی به 
مقادیر باقیمانده این عناصر در خاک، مشخصات فیزیکی خاک )شامل بافت و میزان ماده آلی( و در نهایت، عملکرد 
مورد انتظار دارد. مصرف کود، باوجود آن که شدت آلودگی ریشه چغندرقند به بیماری ریزمانیا را در شرایط مزرعه 
آلوده افزایش می دهد، ولی در نهایت عملکرد ریشه افزایش می یابد. بنابراین، در اراضی آلوده، میزان کود موردنیاز بر 

اساس نتایج تجزیه خاک بایستی همانند زمین سالم باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مصرف کود بر اساس نتایج آزمون خاک عالوه بر صرفه اقتصادی از طریق مصرف کمتر کود، کاهش هزینه های 
مربوط به خرید و مصرف آن، افزایش کمیت و کیفیت محصول، باعث جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تخریب 

خاک خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: ارقام مناسب کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرم استان کرمان

یافته منتج از پروژه شماره:014-87-02-71-0                مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول: حمید شریفی                                            رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجریان: محمدعلی جواهری، محمدحسین عزیزپور
azizpour@sbsi.ir : آدرس الکترونیکي مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به اهمیت منابع آب در بخش کشاورزی و محدودیت آن در کشت بهاره چغندرقند، توجه به توسعه کشت 
پاییزه چغندرقند به سایر مناطق مستعد می تواند برخی کارخانه های قند مانند کارخانه قند بردسیر کرمان که از 
مدار تولید خارج شده اند را دوباره به چرخه تولید برگرداند. دشت ارزوییه کرمان از جمله مناطقی است که با توجه 
به شرایط اقلیمی آن به  نظر می رسد امکان کاشت چغندرقند پاییزه در آن وجود دارد. در این راستا، بررسی و تعیین 

رقم)های( مناسب چغندرقند برای کشت در این منطقه از اولویت های اصلی تولید محصول محسوب می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 ،)LISETA( لیستا ،)CESIRA( نتایج این مطالعه دوساله نشان داد که از بین رقم های مورد بررسی چهار رقم سزیرا

رستا )RASTA( و سیلوتا )SILVETA( از نظر عملکرد شکر برتر از سایر رقم ها بودند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج به دست آمده، کاشت رقم های سزیرا، لیستا، سیلوتا و رستا نسبت به رقم شاهد آزمایش )رقم  بر اساس 
موناتونا(، به ترتیب موجب شد تا عملکرد شکر معادل 49، 42، 33 و 26 درصد افزایش یابد. بر این اساس، استفاده 
از این رقم ها نه تنها درآمد کشاورز را افزایش می دهد بلکه باعث افزایش استحصال شکر در کارخانه قند نیز خواهد 

شد )جدول 1(.
جدول )1( عملكرد كمی و كيفی رقم های مناسب كشت پاييزه چغندرقند در كرمان

نام رقم
 درصدعملکرد شکرعملکرد ریشه

قند
افزایش عملکرد 

شکر نسبت به 
شاهد) درصد(

 درصد
نام شرکتبولتینگ

تن در هکتار
CESIRA89/510/716/3490K.W.S.

LISETA78/510/216/9420K.W.S.

SILVETA83/89/515/8330SYNJENTA

RASTA78/39/015/6260SYNJENTA

MONATUNNA 0-62/57/115/7-شاهدSYNJENTA
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: معرفی ارقام مناسب چغندرقند برای مزارع آلوده به بیماری ریزومانیا

یافته منتج از پروژه شماره: 019-85-7801-01-11-100-0      مدت اجراي پروژه:2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: سعید دارابی                                             رتبه علمی: مربی پژوهش 

جواد رضایی مجری: 
saeed.darabi@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماري ریزومانیا )ریشه گنایي( یکي از مهم ترین بیماري هاي چغندرقند محسوب مي شود. با توجه به اینکه کاربرد 
برخی از روش هاي زراعي )از جمله تاریخ کاشت، روش آبیاری و تناوب زراعی(، روش های شیمیایي و بیولوژیکي در 
مبارزه با بیماري چندان سودمند نیستند، استفاده از ارقام مقاوم بهترین و تنها راه مبارزه مؤثر با بیماری محسوب 
می شود. تاکنون ارقام زیادی توسط شرکت های مختلف خارجی معرفی شده اند ولی سطح تحمل و نیز سازگاری این 
ارقام در برابر بیماری و اقلیم هر منطقه متفاوت بوده و در نتیجه عملکرد آنها در شرایط یکسان نیز اختالف قابل 
توجهی با یکدیگر دارد. به همین دلیل تعیین ارقام مقاوم برتر با حداکثر عملکرد و سازگاری برای هر منطقه ضروری 

است.
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 

نتایج  شد.  انجام  طبیعی  آلودگی  با  مشهد  و  شیراز  در  سال 1385  در  که  بود  آزمایش  دو  شامل  تحقیق  این 
 Pauletta، Canaria، Mandarin، آزمایش های ارزیابی ارقام سال های گذشته و این آزمایش نشان داد که ارقام

Horizon، Anaconda و Aligator دارای عملکرد ریشه و قند مناسبی بودند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در مزارع آلوده به ریزومانیا، کشاورزان ناگزیرند که از ارقام مقاوم به این بیماری استفاده کنند. ارزیابی مقاومت 
به بیماری در ارقام تجاری فرآیندی پویا و همیشگی است که ارقام مقاوم جدید باید در مناطق مختلف از نظر توان 
عملکردی و ویژگی های کیفی نیز موردمطالعه قرار گیرند. با توجه به نتایج چندساله آزمایش های ارزیابی، رقم های 
Pauletta، Canaria، Mandarin، Horizon، Anaconda و Aligator برای مناطق آلوده توصیه می شوند 

)شکل 1 و جدول 1(.
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جدول )1( عملكرد كمی و كيفی رقم های مناسب كشت در مناطق آلوده به ريزومانيا

رقم

عملکرد ریشهعملکرد شکر خالص

درصد قند

آلودگی

)OD(نام شرکت  درصد از

شاهد

 تن در

هکتار

 درصد از

شاهد

 تن در

هکتار

آلمان 78/7810711/0211917/450/021KWSپائولتا

ماریبو65/118810/2811118/430/007ماندارین
ماریبو66/38909/8610617/300/017کاناریا

سس واندرهاو67/47919/8910617/440/007هوریزون
کوهن اند کو60/79829/5010218/030/014آناکاندا
کوهن اند کو63/01859/3510117/510/027الیگیتور

-74/231009/3310015/570/017میانگین ارقام شاهد

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 تفاوت رشد و رنگ برگ رقم مقاوم )سه رديف سمت راست( با رقم حساس )سه رديف سمت چپ(
 در زمين آلوده به ريزومانيا
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
میزان حساسیت به کم آبي در مراحل چهارگانه رشد چغندرقند عنوان: 

یافته منتج از پروژه شماره:056-83-8101-22-11-062-3         مدت اجراي پروژه:2 سال و 10 ماه
مجری مسئول: محمدرضا میرزایی                                                  رتبه علمی: استادیار پژوهش 

سیدمعین الدین رضواني مجری: 
Mirzaie_1346@ yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بحران آب به عنوان عامل اصلي محدودیت زراعت در مناطق خشك و نیمه  خشك محسوب می شود. حساسیت 
گیاه در تمام مراحل رشدونمو در مقابل تنش خشکي یکسان نیست. بنابراین، جهت اعمال مدیریت کم آبیاري نیاز 
به داشتن دانش کافي از اثر تنش آبي در مراحل مختلف رشد محصول وجود دارد و براي برنامه ریزي نیاز به تعیین 

ضریب حساسیت محصول به کم آبي )Ky( است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مراحل مختلف رشد چغندرقند شامل چهار مرحله سبز شدن تا استقرار بوته، استقرار بوته تا 70 الي 80 درصد 
تا  گیاهي  پوشش  کاهش  شروع  از  و  گیاهي  پوشش  کاهش  شروع  ابتداي  تا  مزرعه  کامل  پوشش  مزرعه،  پوشش 
رسیدگی کامل چغندر قند )حداکثر ضریب استحصال( است. نتایج نشان دادکه حساسیت گیاه چغندرقند در تمام 
مراحل رشدونمو نسبت به کمبود آب یکسان نیست. حساس ترین و مقاوم ترین مرحله رشد چغندرقند به تنش آب 
به ترتیب مرحله اول و چهارم رشد براي عملکرد ریشه و شکر بود. بنابراین در برخي از مراحل رشد گیاه چغندرقند 
مي توان میزان معیني از نیاز آبي گیاه را کم کرد، به نحوی که میزان کاهش محصول کمتر از میزان آب کسر شده 
باشد. به عبارت دیگر در یك مجموعه زراعي واحدهاي تحت پوشش و شبکه هاي آبیاري، با افزایش منطقي سطح 
زیرکشت و با ثابت نگه  داشتن مصرف مقدار مشخصي آب، مي توان میزان تولید را افزایش داد. بنابراین، مي توان با 
اعمال کم آبیاري و کاهش میزان معیني از آب مورد نیاز در مرحله اي با حساسیت کم، سطح زیرکشت را افزایش داد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج این تحقیق، امکان کاهش مقدار آب مصرفی تا 45 درصد در مراحل دوم و چهارم و تا 15 درصد در 
مرحله سوم رشد )مرحله سوم نسبت به سه مرحله دیگر رشد، طوالنی است( در مقایسه با آبیاري کامل، بدون کاهش 
در عملکرد قند قابل استحصال، در زراعت چغندر قند وجود دارد. مقدار آب صرفه جویی شده در هریك از مراحل دوم، 
سوم و چهارم رشد چغندرقند و بدون کاهش در عملکرد قند، به طور جداگانه به ترتیب 619، 406 و 507 مترمکعب 

در هکتار و در مجموع، 1532 مترمکعب در هکتار بود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

)الف( اندازه گيری رطوبت كرت آزمايشی، )ب( تصوير كلی تحقيق و استفاده از سيستم آبياری بابلر، )پ( كرت درحال 
اعمال كم آبياری تا 55 درصد نياز آبی و )ت( تصوير مرحله دوم رشد چغندرقند

الفالف

بب

پپ

تت
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
تاریخ کاشت مناسب ارقام منوژرم هیبرید در کشت بهاره و پاییزه چغندرقند عنوان: 

مدت اجراي پروژه:3 سال یافته منتج از پروژه شماره:  100-13-82-003           
رتبه علمی:دانشیار پژوهش مجری مسئول: داریوش طالقانی                                 

مجریان:  محمدرضا اوراضی زاده، مصطفی حسین پور، کیوان فتوحی و عادل پدرام  
d.taleghani@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
این تحقیق به منظور پاسخگویی به این سؤال که آیا ارقام منوژرم هیبرید چغندرقند هر کدام دارای دوره رشد 
متفاوت بوده و در تاریخ کشت و برداشت خاص بایستی کشت و برداشت شوند طراحی شده است.  ایران در سالهای 
اخیر موفق به دستیابی به تکنیك تولید ارقام منوژرم هیبرید شده است. اولین هدف در تولید بذر منوژرم هیبرید، 
ارتقاء کمیت و کیفیت محصول بوده، به عبارت دیگر ارقام معرفی شده از نظر طول دوره رشد مورد نیاز ارزیابی نشده 
اند. از طرفی برای ارقام منوژرم هیبرید خارجی موجود در کشور نیز اطالعات خاصی از نظر تفاوت در تاریخ های 

کاشت و برداشت وجود ندارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ندارند.  یکدیگر  با  تفاوتی  زمان رسیدگی  نظر  از  منوژرم  ارقام  استان خوزستان  در  پاییزه چغندرقند  در کشت 
بنابراین مناسب ترین زمان کاشت برای چغندرقند در استان خوزستان نیمه مهرماه و برداشت بعد از 230 می باشد. 
این توصیه تقریبا برای بیشتر ارقام قابل کاربرد می باشد. در کشت بهاره چغندرقند در بیشتر مناطق کاشت در اولین 
فرصت ممکن و پس از رفع سرمای زمستانه، بیشترین عملکرد ریشه را تولید می نماید ولی در برخی مناطق تاخیر 
اینکه رشد چغندرقند در  با توجه به  ارتقاء درصد قند ریشه می شود.  افزایش کیفیت محصول و  در کاشت باعث 
دمای سه درجه سلسیوس باالی صفر به حداقل می رسد، به منظور استفاده بهینه از نزوالت آسمانی می توان پس 
از اطمینان از رسیدن دمای محیط به این دما نسبت به کشت اکثر ارقام چغندرقند اقدام نمود. تاریخ کاشت اواخر 
اسفند واوایل فروردین مناسب ترین تاریخ کاشت برای اکثر ارقام و مناطق چغندرکاری کشور است. با توجه به وقوع 
بارندگی ها در این هنگام، اجرای عملیات آماده سازی زمین در پاییز ضروری است. الزم به ذکر است که در برخی 
مناطق و با توجه به وجود دوره رشد کافی می توان نسبت به کشت با تاخیر هم اقدام نمود. برای این مناطق استفاده 

از ارقام خاص توصیه می شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با اعمال تاریخ کاشت مناسب می توان عملکرد کمی و کیفی محصول را افزایش داد. به ازاء هر روز تاخیر در 
تاریخ کاشت مناسب، عملکرد ریشه به طور قابل مالحظه ای کاهش می یابد. به طور مثال تاخیر یك ماهه در کاشت 
چغندرقند در آذربایجان غربی از 25 فروردین به 25 اردیبهشت  18 درصد عملکرد ریشه و شکر را کاهش می دهد. 
در منطقه کرج می توان چغندرقند را در فاصله 25 فروردین تا 25 اردیبهشت کاشت بدون اینکه عملکرد ریشه و شکر 
کاهش پیدا کند. در حالی که کشت در 25 خرداد نسبت به کشت در 25 فروردین و 25 اردیبهشت عملکرد ریشه و 
شکر را به ترتیب در حدود 12 و 8 درصد کاهش می دهد. مزیت کشت در 25 فروردین امکان استفاده از باران برای 
جوانه زنی بذر و استقرار و در نتیجه کاهش آب مصرفی در حدود 20 درصد خواهد بود. در منطقه مشعد نیز تاریخ 
کاشت مناسب مشابه منطقه کرج بوده و تاخیر در تاریخ کاشت تا 25 خرداد عملکرد ریشه و شك را به ترتیب در 
حدود 30 و 26 درصد کاهش می دهد. در منطقه شیراز تاریخ کاشت مناسب اواخر اسفند بوده و کاشت در اواخر 
فروردین و اواخر اردیبهشت نسبت به کاشت در اواخر اسفند عملکرد ریشه را به ترتیب 16 و 31 درصد کاهش می 
دهد.  در کشت پائیزه چغندرقند در استان خوزستان تاخیر در کاشت از نیمه مهر به اوایل آبان عملکرد ریشه و شکر 
را به ترتیب 16 و 22 درصد کاهش داده و باعث می گردد که درصد قند در حدود یك واحد کاهش یابد. طول دوره 

رشد در استان خوزستان از کاشت تا برداشت در حدود 230 روز از کاشت تا برداشت توصیه می گردد.
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موسسه تحقیقات برنج کشور
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: بکارگیری خرمنکوب جریان محوری برنج برای کاهش ضایعات کمی و کیفی

یافته منتج از پروژه شماره:  092-82-06-78-18-118               مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: محمدرضا علیزاده                                                 رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

alizadeh_mohammadreza@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در عملیات برداشت غیر مستقیم )دو مرحله ای( مرحله خرمنکوبی یکی از مراحل مهم و تعیین کننده می باشد 
و انتخاب خرمنکوب مناسب با در نظر گرفتن شرایط محصول از اهیمت زیادی برخوردار است. برای خرمنکوبی برنج 
از خرمنکوب های تیلری، تراکتوری و حتی از کمباین غالت به عنوان خرمنکوبی استفاده می نمایند. خرمنکوب 
های تیلری به دلیل پایین بودن ظرفیت کاری عمومیت خود را از دست داده و خرمنکوب های تراکتوری در دو نوع 
جریان محوری و جریان شعاعی جایگزین شده اند. اگر چه باالبودن ظرفیت کوبش از مزایاي اصلي خرمنکوب هاي 
تراکتوری و کمباین محسوب می شود، ولي انتخاب نوع مناسب آن برای کاهش ضایعات کمی کیفی در این مرحله 

در اولویت می باشد.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
چنانچه برداشت برنج به صورت دو مرحله ای انجام می شود، استفاه از خرمنکوب جریان محوری با توجه به 

ظرفیت کار و کیفیت کوبش در مقایسه با خرمنکوب نوع جریان شعاعی تراکتوری و تیلری ارجعیت دارد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
امکان کوبش محصول با رطوبت باالتر، کاهش ضایعات کمی و کیفی
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

خرمنكوب جريان محوری برنج
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: بکارگیری خرمنکوب جریان محوری برنج برای کاهش ضایعات کمی و کیفی

یافته منتج از پروژه شماره:  092-82-06-78-18-118               مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: محمدرضا علیزاده                                                 رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

alizadeh_mohammadreza@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
افزایش جمعیت، نیاز روز افزون به غذا و کاهش منابع آبي ما را ناچار به واردات مواد غذایي مورد نیاز جامعه کرده 
است. این در حالیست که ارقام محلي برنج با عملکرد پایین جوابگوي این نیاز نبوده اند. اما شواهد نشان مي دهد که 

برنج اصالح شده و ارقام هیبرید با قابلیت تولید بسیار باالي خود نیاز به آب کمتری دارند. 
کاهش منابع آبي و کمتر شدن سهم بخش کشاورزي به عنوان پر مصرف ترین بخش از این منابع، ما را ملزم به 

بکارگیري روش هایي جهت افزایش کارایي مصرف آب در این بخش مي نماید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این روش کلیه عملیات تا نشاکاری به همان شیوه سنتی انجام و فقط به جای آبیاری غرقابی آبیاری به صورت 
دوره ای )هر 8 روز( انجام می شود. یعنی هر 8 روز با رها سازی آب در کرت ارتفاع آب در کرت را به 5 سانتی متر 
رسانده و سپس آبیاری قطع و آبیاری بعدی پس از گذشت 8 روز به همین سبك تکرار خواهد شد. البته بایستی دقت 
شود که آبیاری در طول مدت یك هفته بعد نشا کاری و در مرحله گل دهی، آبیاری ) 14- 7روز( به صورت غرقاب 
دائم صورت پذیرد. این یافته مربوط به مناطق مرکزی استان مازندران که قابلیت دستیابی به آب آبیاری مستقل و 

دائم را داشته باشند، مناسب است و در صورت تغییر اقلیم این مقدار تغییر می نماید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
عملیاتی نمودن این روش آبیاری منجر به کاهش آب مصرفی به میزان حداقل 15 درصد و در نتیجه سبب افزایش 

بهره وری آب خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: تاثیر کود فسفره بر راندمان مصرف و عملکرد کشت نشایي شش رقم برنج در شرایط خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره:  80024-18-110-2                        مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  عبدالعلی گیالنی                                                   رتبه علمی: استادیار پژوهش 

gilani.abdolali@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گیاه،  ریشه دهي  تحریك در سیستم  برنج جهت  عناصر غذایي ضروري  از  یکي  عنوان  به  نقش فسفر  به  توجه 
تسریع در ظهور خوشه ها و رسیدگي، افزایش قدرت پنجه زني و بازیافت نشا و بهبود کیفیت و ارزش غذایي بسیار 
حایز اهمیت است و هرگونه کمبود آن در گیاه بسته به میزان و مرحله نموي مي تواند منجر به کاهش کیفیت و 
کمیت تولید برنج شود. اما با توجه به تحرک کم فسفر در داخل خاک و شرایط ویژه کشت غرقابي در زراعت برنج، 
مدیریت کود فسفره از جایگاه ویژه اي برخوردار است. از طرفی به دلیل تاثیر قابل توجه تفاوت بین ارقام برنج به 
لحاظ فیزیولوژیك، مورفولوژیك و بیوشیمیایی بر فرایند و میزان جذب و استفاده از عناصر غذایی بخصوص فسفر 
این پژوهش با هدف تعیین واکنش متقابل بین ارقام برنج و مقادیر کود فسفره و دست یابی به سطح مطلوبی از آن 

طراحی گردید. مقدار فسفر موجود در خاک مزرعه ppm 10 اندازه گیری شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
باتوجه به نتایج آزمایش، بسته به شرایط منطقه و مدیریت مزرعه، مصرف25 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل قابل 

توصیه است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج تجزیه مرکب بیشترین تولید دانه را رقم LD 183 با متوسط 6231 کیلوگرم در هکتار داشت. 
افزایش  درصد  میزان 15  به  دانه  عملکرد  کیلوگرم،  به 25  از سطح شاهد  فسفره  کود  میزان  افزایش  با  همچنین 
یافت در حالیکه در مقادیر باالتر فسفر، عملکرد دانه کاهش یافته بود. با افزایش میزان کود از 25 به 75 کیلوگرم، 
راندمان زراعي بشدت کاهش یافت و در تمامي ارقام بیشترین بازده زراعي در P=25 کیلوگرم مشاهده شد. باالترین 
 P =25 با متوسط 923 بود. اما بازیافت ظاهري و نیز راندمان مصرف فسفر در P=75 راندمان فیزیولوژیك مربوط به

با میانگین هایي به ترتیب 8/2 درصد و 64/1 بیشترین مقادیر را داشت.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

  نمايی از قطعات اجرای پروژه 
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موسسه تحقیقات پنبه کشور
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: میزان آلودگی ارقام مختلف پنبه به آفات مهم پنبه در استان گلستان 

یافته منتج از پروژه شماره: 85028– 0000– 03– 160000– 015-2    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: تقی درویش مجنی                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

t_mojeni @yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
رقم پنبه مورد کشت متداول منطقه رقم ساحل دارای آفات مهمی از قبیل کرم قوزه، تریپس، شته سبز، سنك 
سبز، کنه، عسلك پنبه و غیره می باشد. معموال برای جلوگیری از خسارت آفات در مزارع پنبه سمپاشی انجام می 
گیرد. ارزیابی ارقام مختلف جدید پنبه در شرایط آب و هوائی گلستان به منظور دستیابی به رقم متحمل یا مقاوم 
به آفات امری ضروری است. لذا در این طرح تعداد 5 رقم جدید )NO-200، تابالدیال، جوکوروا،  نازلی و ساحل( در 
ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. 
آماربرداری بطور هفتگی تعداد 30 برگ از هر تیمار بازدید و مراحل مختلف آفات مکنده )نظیر شته، عسلك، تریپس 
و زنجرک پنبه( و تعداد 10 بوته بطور تصادفی از هر تیمار بازدید و مراحل مختلف کرم قوزه شمارش و در جداول 

مخصوص ثبت و یادداشت گردید

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از نظر آلودگی به آفات مهم نظیر کرم قوزه،تریپس،شته، زنجرک، عسلك و سنك سبز پنبه در بین ارقام جدید 
نسبت  آلودگی  نظر  از  ولی  نگردید.  مشاهده  در سطح 5 درصد  داری  معنی  اختالف  آماری  تحلیل  تجزیه  با  پنبه 
دارای  برگ  در  تریپس  عدد   5/875 میانگین  با  نازلی  رقم    Thrips tabaci )L.( پنبه  تریپس  جمعیت  تراکم  به 
 بیشترین جمعیت و رقم تابالدیال با تعداد 1/75 عدد در برگ کمترین جمعیت داشته است.جمعیت شته سبز پنبه

).Aphis gossypii )Glov  روی رقم نازلی با میانگین 94/77 عدد شته در برگ بیشترین جمعیت و رقم تابالدیال 
 Bemisia tabaci )G.(با میانگین 58/15 عدد شته در برگ کمترین جمعییت را داشته اند. جمعیت عسلك پنبه در
روی رقم نازلی با میانگین 8/314 عدد در برگ بیشترین جمعیت و رقم جوکوروا با میانگین 5/313 عدد کمترین 
جمعیت را داشته اند.از نظر آلودگی به کرم قوزه ).Helicoverpa armigera )Hub رقم جوکوروا با میانگین 0/285 
عدد در بوته بیشترین جمعیت و رقم ساحل با میانگین 0/035 عدد در برگ کمترین آلودگی داشته اند ولی از لحاظ 

عملکرد، وزن قوزه و تعداد بوته در بین ارقام اختالف معنی داری مشاهده گردید. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از بین این ارقام رقم نازلی و No-200 که دارای عملکرد مناسب بودند، نسبت به بعضی از آفات تراکم جمعیت 

کمتری داشته است که در برنامه های اصالح گرها قابل استفاده می باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: بررسي فني و اقتصادي کاربرد مالچ پالستیك برکاهش آب مصرفي و عملکرد پنبه

یافته منتج از پروژه شماره: 83090-0000-00-160322-042-3          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حمید رضا مهرآبادی                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

hr.mehrabadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمبود منابع آبی در مناطق تحت کشت پنبه و وجود تنش های مختلف محیطی بویژه تنش خشکی از یك سو 
و میزان رطوبت نسبی بسیار کم در این مناطق سبب شده است تا گیاه پنبه در معرض دوره های تنش رطوبتی قرار 
گیرد. علیرغم بکارگیری محدود روش های آبیاری ردیفی و گاهاً آبیاری تحت فشار، با این وجود هنوز مقادیر قابل 
توجهي از آب در ردیف هاي آبیاري از طریق تبخیر مستقیم از سطح خاک و نیز تعرق بوسیله علف هاي هرز تلف 
مي شود. لذا بنظر مي رسد پوشش ردیف هاي آبیاري با استفاده از یك ورقه پالستیکي بتواند ضمن حفظ رطوبت خاک 
از طریق کاهش تبخیر مانع  از رشد علفهاي هرز و در نتیجه کاهش آب مصرفي از طریق کاهش تعرق انجام گرفته 
بوسیله علف هاي هرز شود. ضمن اینکه کنترل علف-هاي هرز بدین صورت عالوه بر کاهش هزینه هاي کارگري، 
موجب افزایش عملکرد از طریق کاهش تداخل آنها با محصول زراعي مي گردد. عالوه بر این افزایش و یا کاهش درجه 
حرارت خاک و همچنین میزان جذب و انعکاس نور در نتیجه کاربرد مالچ پالستیك بطور مستقیم و غیر مستقیم بر 
میزان درجه حرارت کانوپي گیاهي و نیز بر فتوسنتز و رشد گیاه تاثیر  گذاشته و می تواند موجب بهبود رشد و عملکرد 

محصول پنبه شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پوشش ردیف های کشت می تواند به دو صورت انجام گیرد. الف( استفاده از ورقه های پالستیکی )ترجیحاً سفید( 
باشد.  داشته  وجود  پالستیك  زیر  در  آبیاری  امکان  که  گونه ای  به  آبیاری  روی شیارهای  متر  سانتی   با عرض 70 
ب( پوشاندن پشته ها یا ردیف های کاشت با پالستیك و ایجاد سوراخ و یا شکاف برای کاشت بذر در وسط ردیف های 

کاشت
نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

قابل  به کاهش  نور منجر  با کاهش میزان  و  زیر پوشش پالستیك  افزایش دمای  با  مالچ پالستیك  از  استفاده 
مالحظه رشد  و وزن خشك علف های هرز به میزان 138 درصد در مقایسه با شاهد شد. کاهش رشد علف-های هرز 
منجر به کاهش تلفات آب آبیاری از طریق تعرق شد. عالوه بر این کاهش تبخیر از سطح در فاصله بین ردیف های 
کاشت باعث شد تا میزان آب مصرفی در تیمارهای مختلف بر اساس نوع پوشش پالستیکی از نظر رنگ )سیاه و 
سفید( و دور آبیاری )6، 9 و 12 روز( بین 7 تا 20 درصد کاهش پیدا نماید. این درحالی بود که به واسطه شرایط 



2۸2

مطلوب فراهم آمده ناشی از کاربرد مالچ پالستیك، عملکرد وش 30 درصد افزایش یافت. عالوه بر این ورقه هاي 
پالستیکي سیاه رنگ تاثیر بیشتري  بر کاهش آب مصرفي باقي گذارد. نتایج همچنین نشانگر تاثیر معني دار کاربرد 
مالچ پالستیك بر کارایي مصرف آب بود، بگونه ای که میزان آنرا از مقدار 0/3 به 0/42 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب 
آب مصرفی در زراعت پنبه افزایش داد. همچنین تحلیل اقتصادي با استفاده از روش بودجه بندي جزئي نیز نشان از 

اقتصادي بودن استفاده از مالچ پالستیك سیاه دارد.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 كاربرد مالچ پالستيک سياه در فاصله بين رديف ها كاشت پنبه                   

  كاربرد مالچ پالستيک سفيد در فاصله بين رديف های كاشت پنبه

نمونه برداری به منظور تعيين درصد رطوبت خاک               

 نمای كلی از طرح تحقيقاتی اجرا شده



یافته های قابل ترویج سال 1387 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان:کاشت ذرت به عنوان گیاه تله برای کاهش خسارت کرم غوزه Helicoverpa armigera  در پنبه

یافته منتج از پروژه شماره: 89031-07-07-2             مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: پریسا هروی                                       رتبه علمي: مربی پژوهش

P_heravi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera   آفت پلی فاژی است که به جهت استفاده از سموم متعدد در 
کنترل آفات در مزارع پنبه و نابودی دشمنان طبیعی آفات در این اکوسیستم، تلفیقی از روش های کنترلی جهت نگه 
داشتن جمعیت این آفت زیر آستانه اقتصادی خسارت در محصول پنبه توصیه می گردد. استفاده از گیاهان میزبان 
آفت به عنوان تله در حاشیه یا بین ردیف های محصول اصلی عالوه بر انهدام حشره آفت قبل از خسارت اقتصادی 
به محصول اصلی، دارای مزیت هایی از قبیل کاهش مصرف سموم،کاهش هزینه آفت کش-ها، حفظ دشمنان طبیعی 
داخلی، افزایش کیفیت محصول و کمك به حفاظت از خاک و محیط زیست می باشد. با توجه به اینکه کرم غوزه ي 

پنبه نسبت به گیاه ذرت ترجیح میزبانی دارد، استفاده از این گیاه به عنوان تله بهاره مورد توجه قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
گیاه ذرت که جزو کشت های رایج در منطقه است و از میزبان های کرم غوزه پنبه و پارازیتویید ها و شکارگر های 
آن است، به عنوان گیاه تله بهاره در حاشیه و در بین ردیف های پنبه کشت شد. هم زمان با ظهور آفت در مزرعه، 
هر هفته آماربرداری از حشره بطور تصادفی در ده بوته پنبه و ذرت از هر پالت صورت گرفت و تعداد تخم و الروهای 
شمارش شده در کل هر بوته ثبت گردید. در تیمار پنبه با دو حاشیه ذرت، گیاه تله به صورت بادگیر و حصار سبب 

کاهش جلب آفت به پنبه شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در سال هایی که افزایش جمعیت کرم غوزه پیش بینی می شود می توان با کاشت گیاه ذرت در حاشیه مزارع 
همزمان با کشت پنبه به عنوان تله جهت جلب و نابودی آفت اقدام کرد که عالوه بر انهدام حشره آفت قبل از خسارت 
اقتصادی به محصول اصلی، دارای مزیت هایی از قبیل کاهش مصرف سموم،کاهش هزینه آفت کش ها، حفظ دشمنان 

طبیعی داخلی، افزایش کیفیت محصول و کمك به حفاظت از خاک و محیط زیست می باشد.



2۸4

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنـوان: بازنگـري در مدیریـت رهاسـازي هـاي Trichogramma brassicae جهـت افزایـش کارایـي آن در کنترل 

Helicoverpa armigera کـرم غـوزه پنبـه
یافته منتج از پروژه شماره: 85027-0000-03-160000-015-2      مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه

مجری مسئول: ذکریا کریمیان                                                     درجه علمي: مربی پژوهش
مجری: پریسا هروی                

P_heravi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کرم غوزه از آفات مهم و کلیدي پنبه در بعضي از مناطق پنبه کاري ایران است و هر ساله خسارت قابل مالحظه 
اي وارد مي سازد. استفاده مداوم از حشره کشها در کنترل این آفت اثرات جانبي زیادي بر جاي مي گذارد، ضمن 
اینکه احتمال مقاوم شدن آفت به سموم را نیز افزایش مي دهد. لذا کاربرد روشهاي دیگر کنترل باید مورد توجه قرار 
گیرد. در کنترل بیولوژیك زمان، تعداد دفعات از اهمیت ویژه اي بر خوردار است. در این طرح تعداد دفعات رهاسازي 

تریکوگراما در نسل اول و دوم کرم غوزه در پنبه در مقایسه با روش شیمیائي مورد مقایسه قرار گرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در صورتی که جمعیت کرم غوزه پنبه در مزارع پنبه زیاد نباشد و یا برای نابودی جمعیت های آفت باقیمانده از 
سم پاشی ها از زنبور تریکوگراما به همراه براکون در فواصل معین جهت کنترل جمعیت کرم غوزه استفاده می شود. 
به ویژه در پایان فصل رشد پنبه به دلیل اینکه جمعیت دشمنان زیاد می باشد استفاده از عوامل کنترل بیولوژیك 
برای کاهش خسارت کرم غوزه در گیاه پنبه توصیه می گردد. تریکوکارت های دارای 0/01 گرم )حاوی 500 تا 600 
عدد( تخم پارازیته شده توسط  تریکوگراما در زمان اوج تخم گذاری کرم غوزه در مزرعه  قابل استفاده هستند. در 
مناطقي که آلودگي کرم غوزه باال است باید تعداد دفعات رهاسازي تریکوگراما و بالطبع تعداد زنبور در رهاسازي ها 
افزایش یابد یا همراه با تریکوگراما زنبور براکون که پارازیتوئید الرو است نیز رهاسازي شود تا نیاز به تعداد سمپاشی 

های کمتری برای کنترل آفت باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که چه رهاسازي هاي تریکوگراما به روش معمول یعني دو نوبت در نسل اول و دو نوبت در نسل 
دوم کرم غوزه در پنبه و چه روش پیشنهادي این طرح یعني چهار نوبت رهاسازي در نسل اول کرم غوزه در پنبه در 
مقایسه با روش متداول شیمیائي کارائي الزم را در کنترل آفت نداشته و مي بایست همراه با آن یك عامل بیولوژیك 
دیگر مثل براکون که پارازیتوئید الرو کرم غوزه است رهاسازي شود و یا تعداد زنبور تریکوگراما در رها سازي ها به 
مقدار قابل مالحظه اي افزایش یابد تا کنترل مناسب آفت حاصل گردد. جنس تریکوگراما در ایران دارای 13 گونه 
می باشد که در سال  1393 در سطح 122 هزار هکتار از مزارع و باغات، با استفاده از این عامل، کنترل بیولوژیك 

علیه آفات انجام شده است. 



یافته های قابل ترویج سال 1387 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: بوم و نازل مناسب براي سمپاشی علیه آفات مکنده پنبه

یافته منتج از پروژه شماره: 056- 81- 24 - 24- 117             مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: شهرام نوروزیه                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجری: روح اهلل فائز
 s.nowrozieh@areo.ac.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کارآیی سمپاش با بررسی تعداد ذرات و پراکندگی آنها در سطح محصول ارزیابی می گردد. به عبارت دیگر اثر 
بیولوژیکي یك سمپاش رابطه مستقیم با میزان نفوذ ذرات سم به داخل بوته ها دارد. از مهمترین عوامل نفوذ ذرات 
سم به داخل بوته، اندازه ذرات محلول سم می باشد. از آنجایي که آفات مکنده پنبه، بخصوص شته و عسلك در سطح 
زیرین برگها و برگهاي پائیني بوته ها فعالیت دارند، سمپاشها و بومهایي که توانایي پاشش به این قسمت از گیاه را 
داشته باشند، دارای کارآیی بهتری خواهند بود. بوم و نازلهایی که در این تحقیق بررسی شدند عبارتند از 1- ابر پاش 
یك ردیفه دو میکرونر 2- سمپاش سه میکرونر دو ردیفه 3- سمپاش اتومایزر همراه با میکرونر نصب شده با زاویه 

90 درجه نسبت به النس 4- بوم دستي شش نازلي سه ردیفه و 5- سمپاش اتومایزر بعنوان شاهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بررسي هاي کاغذهاي حساس به آب نصب شده در کرتهاي آزمایشي نشان داد مناسب ترین سمپاشها با تاکید 
بر الگوي پاشش آنها بترتیب عبارتند از 1- سمپاش اتومایزر همراه با میکرونر، 2- بوم دستي شش نازلي سه ردیفه، 

3-  ابرپاش دو میکرونر یك ردیفه، 4- ابرپاش سه میکرونر دو ردیفه، 5- اتومایزر معمولي )شاهد( می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
سمپاشهاي نازل دار داراي ذرات غیر یکنواخت بوده و همچنین بدلیل تاکید در کاهش مصرف سموم، در این طرح 
از سمپاشهاي مصرف پائین یا به اصطالح ULV استفاده گردید. میزان مصرف محلول در هکتار این سمپاشها  یکالی 
سه لیتر در هکتار می باشد. سمپاش های اتومایزر همراه با میکرونر و ابرپاش سه و دو میکرونری از نوع سمپاشهای 

مصرف پایین می باشند.



2۸6

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل 1 -  ابرپاش يک رديفه دو ميكرونر در حال تنظيم زاويه پاشش

شكل 2 -  سمپاش سه ميكرونر دو رديفه

شكل 3 - سمپاش اتومايزر  همراه با ميكرونر

شكل 4 - بوم دستي شش نازلي سه رديفه



یافته های قابل ترویج سال 1387 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: مدیریت بقایاي گیاهي محصول اول براي کشت پنبه به عنوان محصول دوم 

یافته منتج از پروژه شماره: 84006- 8303- 02- 160000- 015- 2   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: عبدالرضا قرنجیکی                                                 رتبه علمي: مربی پژوهش

agharanjiki@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در چند سال اخیر، کشت کلزا بعنوان یك گیاه روغني مورد توجه زارعین قرار گرفته و در بسیاري از اراضي استان 
گلستان کشت مي شود. از طرف دیگر، بدلیل شرایط اقلیمي منطقه براي کشت محصوالت تابستاني بعد از برداشت 
کلزا، در بسیاري از این اراضي این محصوالت تابستانه کشت مي گردد. پنبه یکي از مهمترین این محصوالت است 
که مي توان بعنوان زراعت دوم بعد از برداشت کلزا کشت نمود. بدلیل اینکه براي بدست آوردن محصول مناسب 
باید کشت در حداقل زمان ممکن بعد از برداشت کلزا انجام گیرد، بنابراین عملیات آماده سازي زمین براي کشت 
دوم اهمیت زیادي دارد. از طرف دیگر، کاه و کلش باقي مانده از محصول نقش اساسي در تأمین و پویایي مواد آلي 
خاک داشته و تاًثیر آن بر خصوصیات مطلوب خاک بي شمار است. متأسفانه، بعضي از کشاورزان این کاه و کلش 
را براي مصارف مختلف از جمله تعلیف دام و مصارف سوختی از مزرعه خارج و مورد استفاده قرار مي دهند. پیامد 
چنین مسأله اي در دراز مدت کاهش شدید مواد آلي خاک خواهد بود. بنابراین، مدیریت مناسب این بقایا بسیار حائز 
اهمیت است. با اتخاذ چنین مدیریتي عالوه بر افزایش عملکرد پنبه، پایداري دراز مدت خاک و تولید را نیز بدنبال 

خواهد داشت.      

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بعد از برداشت کلزا و به منظور کشت پنبه به عنوان زراعت دوم بعد از آن، بقایای کلزا را از زمین برداشت نکرده و در 
صورت نیاز حداکثر 30 درصد آن را جهت تعلیف دام از زمین خارج کنید. باقی بقایا را با استفاده از چاپر خرد نموده 
و به مقدار 50 کیلوگرم در هکتار کود اوره به زمین اضافه نموده و با استفاده از دیسك یا شخم و دیسك زمین را 
آماده نموده و سپس آبیاری نموده و اقدام به کشت شود. البته به همراه 50 کیلوگرم کود اوره، مصرف سایر کودها از 
جمله نیتروژن نیز استفاده گردد که نیتروژن به صورت دو بار تقسیط بوده و کود مازاد نیتروزن بعالوه کود نیتروزن 

تقسیط اول خواهد بود.



2۸۸

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- افزایش تولید محصول
- بهبود مواد آلی خاک

- مصرف متعادل کود نیتروزن

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كشت پنبه در بقايای كلزا



یافته های قابل ترویج سال 1387 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: ارقام متحمل به بیماري پژمردگي ورتیسیلیومي پنبه 

یافته منتج از پروژه شماره: 84007-8301-01-160000-100-0   مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: فاطمه آزاد دیسفانی                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: محسن فتحي، داوود بیات، صمد سرکاري 
fa.azad@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عوامـل محدود  مـهم ترین  از  یـکي   Verticillium dahliae قارچي  عامل  با  پنبه  ورتیسیـلیومي  پژمردگي  بیماري 
کننده کاشت ارقام پـر محصول و حساس به ایـن بیماري مي باشد. این بیماري در اغلب مناطق پنبه-کاري شایع 
مي باشد. استفاده از ارقام متحمل  اقتصادي ترین راه مبارزه با آن مي باشد. در این تحقیق 6 ژنوتیپ زراعي پنبه انتخاب 
شده از طرح مقدماتي قبلی در 4 تکرار و در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در ایستگاه-هاي تحقیقاتي کارکنده، 
داراب، کاشمر و مغان از نظر بیماري پژمردگي ورتیسیلیومي در دو سال متوالي)1384-1385( مورد ارزیابي قرار 

گرفتند.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
معرفی ارقام 312× 818 و ب-557 بعنوان ارقام متحمل به بیماری پژمردگي ورتیسیـلیومي. 

نتایج آماري نشان داد در ایستگاه تحقیقاتي کارکنده رقم ورامین داراي باالترین شاخص بیماري )1/71( بود و 
رقم ساحل )1/07(، ب-557) 1/13(، 312× 818 )1/25( و برگ دفرمه )1/79( داراي کمترین شاخص بیماري 
بودند.  این ارقام متحمل ترین ارقام به بیماري پژمردگي ورتیسیلیومي بودند. در منطقه داراب رقم ورامین با 1/92 
باالترین شاخص بیماري را در بین ارقام داشت و حساس ترین رقم معرفي گردید و ارقام 312× 818 و ب-557 نیز 
به ترتیب با 0/16 و 0/12 کمترین شاخص بیماري را داشته و متحمل ترین ارقام بودند. در گروهبندي ژنوتیپ ها 
و  نگردید  ژنوتیپ ها مشاهده  بین  اختالفي  نیز  کاشمر  ایستگاه  در  ورتیسیلیومي  پژمردگي  بیماري  نظر شاخص  از 
همه ژنوتیپ ها در یك گروه آماري قرار گرفتند. هر چند رقم 312× 818  )0/16( بیشترین شاخص بیماري و رقم 
کرما )0/02( کمترین شاخص بیماري را داشت. نتایج منطقه مغان نشان داد رقم ورامین با 0/66 داراي باالترین 
شاخص بیماري پژمردگي ورتیسیلیومي و ارقام ب-557، مهر، 312× 818  و سیندوز داراي کمترین شاخص بیماري 

پژمردگي ورتیسیلیومي در بین ارقام مورد آزمایش بودند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از ارقام مقاوم معرفی شده در این پروژه موجب کاهش مصرف سم و افزایش عملکرد محصول خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان:ارقام متحمل به بیماري پوسیدگي قوزه پنبه 

یافته منتج از پروژه شماره: 84008-8301-01-160000-100-0   مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: فاطمه آزاد دیسفانی                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري:  صمد سرکاري 
fa.azad@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماري پوسیدگي قوزه در تمام  اراضي کاشت پنبه در جهان مشاهده شده است که میزان خسارت آن بسته به 
شرایط اقلیمي بسیار متفاوت است. در حال حـاضر کنترل بیماري هاي پوسیدگي قوزه بغیر از آنتراکنوز چندان آسان 
نمي باشد. عمده هدف در روش هاي کنترل این بیماري، فـراهم کردن نور خورشید بیشتر و رطوبت نسبي کمتر 
در سایه اندازه برگ است که این امر با انتخاب واریته مناسب مؤثر مي گردد. در این تحقیق 6 ژنوتیپ زراعي پنبه 
انتخاب شده از طرح مقدماتي" ارزیابي مقدماتي ژنوتیپهاي مختلف پنبه به بیماري هاي هوازاد )لکه برگي آلترناریایي-

پوسیدگي قوزه(" در 4 تکرار و در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در ایستگاه هاي تحقیقاتي کارکنده و مغان از نظر 
بیماري پوسیدگي قوزه در دو سال متوالي )1384- 1385( مورد ارزیابي قرار گرفتند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج بدست آمده رقم جکوروبا با میزان پوسیدگي پایین و عملکرد کل خوب )3554/69 کیلوگرم در 

هکتار( مي تواند در برنامه هاي اصالحي آینده و طرح هاي ترویجي مورد استفاده قرار گیرد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
گروه بندي درصد پوسیدگي قوزه در منطقه مغان با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن صورت گرفت و مشخص 
درصد   48/58 با  نیز  دفرمه  برگ  رقم  و  قوزه  پوسیدگي  درصد  کمترین  داراي  درصد(   15/75( جکوروبا  رقم  شد 

پوسیدگي داراي بیشترین پوسیدگي قوزه بود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: برنامه ریزی آبیاری پنبه با تشت تبخیر در کشت دوم

یافته منتج از پروژه شماره:84009 -8303-04-160000-015-2              مدت اجراي پروژه: 2 سال
نام مجري مسئول: قربان قربانی نصرآباد                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

gh.ghorbani@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
   در چند سال اخیر در پی کاهش سطح زیر کشت پنبه، کشت کلزا در استان گلستان سیر صعودی یافته است. به 
منظور باال بردن سطح زیر کشت پنبه پس از برداشت کلزا، که به کشت تاخیری معروف است ارقام زودرسی توسط 
موسسه تحقیقات پنبه کشور شناسایي شده است که الزم است با توجه به تاخیر در کشت، دور و مقدار آب آبیاری 
بهینه این ارقام مشخص شود. تیمارهای دور آبیاري پس از70 ، 105  و140 )میلي متر تبخیر از تشت کالس A  با 
مقادیر آب 40، 80  و120  درصد آب تبخیر شده از تشت پس از اعمال ضریب تشت بر روی ارقام ساحل، گلستان 

و ارمغان جهت تعیین دور و عمق مناسب آب آبیاری مورد بررسی قرار گرفتند 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تبخیر روزانه از تشت تبخیر بصورت روزانه اندازه گیری شده و هر زمان تبخیر تجمعی به 140 میلي متر رسید 
زمان شروع آبیاری است. میزان آب آبیاری براساس نتایج بدست آمده به اندازه 80 درصد آب تبخیر شده از تشت 
می باشد. برای تعیین میزان آب بایستی میزان تبخیر 140 میلیمتر در 80 درصد و ضریب تشت 0/75 ضرب شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که بین تیمارهای دور آبیاری از نظر عملکرد، درصد زودرسی، وزن قوزه،کارآیي مصرف آب و 
درصد کیل اختالف معنی دار وجود نداشت، اما با دو برابر شدن دور آبیاری، عملکرد 11 درصد کاهش یافت. با کاهش 
آب آبیاری، عملکرد کاهش یافت. با کاهش آب آبیاری درصد زودرسي، درصد کیل و کارآیي مصرف آب افزایش یافت، 
اما وزن قوزه کاهش یافت. بین ارقام پنبه ساحل، گلستان و ارمغان از نظر عملکرد کل و درصد زودرسی اختالف معنی 
دار وجود نداشت، اما وزن قوزه در رقم ساحل نسبت به دو رقم دیگر بیشتر بود. ارقام گلستان و ارمغان دارای درصد 
کیل و کارآیي مصرف آب بیشتر نسبت به رقم ساحل بودند. با توجه به نتایج حاصل از عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه 
و کارآیی مصرف آب، تیمار، آبیاری پس از 105 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر با 80 درصد آب تبخیر شده 

از تشت  و رقم ارمغان مناسب می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

آبياری تيمارها بصورت جويچه ای

تشت تبخير كالس الف در نزديكی محل آزمايش
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: تاثیر تنش خشکي بر خواص کمي و کیفي چهار رقم پنبه در منطقه داراب

یافته منتج از پروژه شماره: 82024-0000-00-153400-113-3         مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: محسن فتحی سعدآبادی                                               رتبه علمي: مربی پژوهش 

مجری: فرشید نوابي
 Mohsenfathi433@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
   کشور ما ایران با قرار گرفتن در اقلیم گرم و خشك و با میزان بارندگي پایین یکي از خشك ترین کشورهاي 
جهان محسوب مي شود. بطوریکه بحران کمبود آب بطور روزافزون کشاورزي ما را با مخاطره مواجه نموده است. در 
سالهاي اخیر بهره برداري بي رویه از آبهاي زیرزمیني اثرات خشکسالي را ملموس تر کرده است. از این رو معرفي و 
توصیه ارقام زراعي که بتواند در شرایط تنش عملکرد قابل قبولي تولید کنند، بعنوان یکي از راهکارهاي مقایسه با این 
مشکل مورد توجه اصالحگران است و پنبه بعنوان یکي از محصوالت صنعتي و استراتژیك از نظرها دور نمانده است. 
این تحقیق بر آنست که ضمن ارزیابي اثرات تنش خشکي بر خواص کمي و کیفي پنبه و مطالعه روابط بین صفات از 
جمله اجزاء عملکرد، مناسبترین رقم را در شرایط تنش خشکي از بین ارقام در دست معرفي در مقایسه با رقم شاهد 

بختگان براي منطقه داراب در استان فارس توصیه و معرفي نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج این آزمایش نشان داد که عملکرد وش پنبه متناسب با میزان آب تغییر کرده و نسبت به آب کافي واکنش 
نشان میدهد. اما، پنبه یك گیاه مقاوم به خشکي است و گیاه پنبه میتواند در شرایط آبیاري محدود به شرط مدیریت 
صحیح آبیاري مقاومت نماید. البته خشکي شدید رشد و نمو بوته هاي پنبه را کند کرده و موجب ایجاد قوزه هاي 
کوچك و ریزش گل و غنچه مي گردد. بطوریکه اثرات تیمار آبیاري روي صفاتي نظیر ارتفاع بوته، طول شاخه زایا، 
وزن قوزه و عملکرد مشهود بود. در نهایت با توجه به نتایج حاصل از اجرای آزمایش و با در نظر گرفتن مجموعه صفات 
رقم 312-818 با عملکرد 3322 کیلوگرم در هکتار و تیمار دوم آبیاري با میزان آب مصرفي 9646 متر مکعب طي 
13 نوبت آبیاري براي کشت پنبه در شرایط محدودیت آب در منطقه داراب توصیه شد. قابل ذکر است که زودرس 
ترین رقم در بین ارقام مورد بررسی رقم وارداتی  B557 بود که در حال حاضر با نام ساجدی معرفی و ثبت شده است. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که بین تیمارهای دور آبیاری از نظر عملکرد، درصد زودرسی، وزن قوزه،کارآیي مصرف آب و 
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درصد کیل اختالف معنی دار وجود نداشت، اما با دو برابر شدن دور آبیاری، عملکرد 11 درصد کاهش یافت. با کاهش 
آب آبیاری، عملکرد کاهش یافت. با کاهش آب آبیاری درصد زودرسي، درصد کیل و کارآیي مصرف آب افزایش یافت، 
اما وزن قوزه کاهش یافت. بین ارقام پنبه ساحل، گلستان و ارمغان از نظر عملکرد کل و درصد زودرسی اختالف معنی 
دار وجود نداشت، اما وزن قوزه در رقم ساحل نسبت به دو رقم دیگر بیشتر بود. ارقام گلستان و ارمغان دارای درصد 
کیل و کارآیي مصرف آب بیشتر نسبت به رقم ساحل بودند. با توجه به نتایج حاصل از عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه 
و کارآیی مصرف آب، تیمار، آبیاری پس از 105 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر با 80 درصد آب تبخیر شده 

از تشت  و رقم ارمغان مناسب می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از قطعات اجرای پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: خاک ورزي و میزان مناسب کود ازت برای بهبود عملکرد پنبه در کشت دوم بعد از گندم

یافته منتج از پروژه شماره: 85035-0000-04-160000-015-2        مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: محمد برزعلی                                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري: عبدالرضا قرنجیکی
barzali@hotmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
   در زراعت پنبه ازت مهمترین عنصر در تغذیه گیاه و تولید محصول بوده و تاثیر مدیریت بقایای گیاهی نیز در 
آن قابل تامل می باشد. در کشت معمول پنبه در استان گلستان که در آن زمین تحت کشت پائیزه قرار نگرفته و 
در اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت با مساعد شدن شرایط اقلیمی کشت پنبه انجام می شود، کود ازت بر اساس 
آزمون خاک و توصیه کودی مورد استفاده قرار می گیرد. اما در کشت دوم پنبه که در آن کشت در اولین زمان ممکن 
بعد از برداشت زراعت اول باید انجام شود، به دلیل تاخیر در کشت آن نسبت به کشت معمول پنبه تولید محصول 
کمتر از کشت معمول است.  بنا براین انتظار می رود که مقدار کود ازت برای تولید محصول آن نیز کمتر باشد. برای 
جلوگیری از تخلیه ازت خاک و اثرات سوء آن بر کاهش جذب ازت توسط گیاه، نیاز به مصرف مقداری کود ازت مازاد 
بر مقدار مورد نیاز گیاه می باشد، در نتیجه امکان دارد که کاهش مصرف کود ازت بعلت کاهش تولید محصول در 
کشت دوم با نیاز به ازت برای تجزیه کاه و کلش محصول اول متعادل شده و توصیه کودی ازت برای کشت معمول 

و دوم آن یکسان باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بمنظور حصول عملکرد مطلوب پنبه در کشت دوم بعد از گندم می توان از خاک ورزی نواری با استفاده از حداقل 

50 درصد توصیه کودی اوره در منطقه گرگان استفاده نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 با این روش نه تنها بر میزان کشت پنبه بویژه کشت دوم پنبه در استان گلستان به دلیل افزایش عملکرد افزوده 
خواهد شد، بلکه با وارد نمودن این محصول در تناوب زراعی منطقه می توان اثرات مثبت آن را نیز بر سایر محصوالت 

استراتژیك دیگر انتظار داشت و در دراز مدت می توان از کاهش مواد آلی در خاک جلوگیری نمود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: ارزیابي مقاومت به بیماري بالیت باکتریائي ارقام پنبه در شرایط گلخانه

یافته منتج از پروژه شماره:. 2-015-160000-03-0000-85022        مدت اجراي پروژه:2 سال 
مجری مسئول:محمدرضی نتاج                                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

mrazinata@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 بالیت باکتریایي پنبه )Bacterial blight( یکي از مهمترین عوامل خسارتزاي پنبه مي باشد که در کشورهاي هند، 
و  آذربایجان  ترکمنستان،  تاجیکستان،  آفریقا،  اروپا،  استرالیا،  امریکاي جنوبي،  آسیا،  پاکستان، چین، جنوب شرق 
ازبکستان نیز است. در ایران در سال 1338 توسط دفتري از طالخونچه اصفهان،، شریف در خرداد ماه 1339 از اقلید 
فارس، اماني در مهر ماه 1346از امیر آباد میبد، بهداد در شهریور ماه 1347 از کمندان رودشت اصفهان، شریف از 
درگز مشاهده نمودند. این بیماري در سال 1379 در منطقه عشق آباد بجنورد مشاهده )عرب سلماني، 1379( و در 
سال 1384 در استان گلستان در سطح وسیعی شیوع یافت. عالئم این بیماري در طي تمام دورة رشد گیاه بروز مي 
کند. فیلوسفر مکانی برای زندگی میکروارگانیسمها است. باکتریها از جمله ساکنین فراوان در فیلوسفر هستند که 
عالوه بر گونه گیاه، نوع برگ نیز در تعداد باکتریها تاثیر دارد. باکتریهای متعددی بصورت اپیفیت در سطح اندامهای 

هوائی و بذور گیاه وجود داشته و در شرایط مساعد باعث بروز بیماری می شوند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
باکتري به  نسبت  حساس  ارقام،  سایر  و  مقاوم  رقم  عنوان  به  سپید  رقم  آماري  نتایج  تجزیه   براساس 

Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum  جدا شده از استان گلستان شناسائي شدند. 
با توجه به آنکه این بیماری از بیماری های قرنطینه ای کشور می باشد، به منظور پیشگیری از بروز بیماری 
مهمترین و بهترین شیوه رعایت قوانین قرنطینه در جابجایی بذر می باشد. در صورت بروز بیماری، انهدام سریع 
مزارع آلوده و جلوگیری از عملیات داشت و برداشت و نیز دلینته کردن و ضدعفونی بذور پنبه نقش بسیار مهمی در 
پیشگیری از پراکنش بیماری دارد. همچنین استفاده از ارقام مقاوم به عامل بیماري مهمترین روش کنترل و کاهش 

خسارت بیماري است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 در صوت بروز بیماری در استان و یا هر نقطه از کشور و با توجه به مقاومت رقم سپید می توان از رقم مزبور برای 

جلوگیری از بروز اپیدمی بیماری فوق درمزارع پنبه استفاده نمود. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تصوير 1- بروز عالئم لكه زاويه ای و اولين عالئم از باليت رگبرگ

تصوير 2- باليت رگبرگهای اصلی و فرعی در يک برگ آلوده
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: روشهاي کنترل علفهاي هرز در کشت دوم پنبه بعد از کلزا

یافته منتج از پروژه شماره:84007-8303-02-160000-015-2         مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: محمد برزعلی                                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري: ناصر باقرانی
barzali@hotmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
   در سال های اخیر که کشت دوم پنبه بعد از محصوالت زمستانه مانند کلزا و گندم با آزمایش الین های جدید پنبه 
امکان پذیر شده است، مشکل گندم سبز شده در کشت دوم پنبه )گندم خودرو( با مصرف علف کش های بازدارنده 
آنزیم استیل کوآنزیم کربوکسیالز قابل رفع است، ولی سبز شدن کلزای خودرو در کشت دوم پنبه به دلیل لزوم 
استفاده از پهن برگ کش در محصول پهن برگ )کلزا در پنبه( با مشکالت بیشتری مواجه است. از این رو هدف این 
تحقیق بررسی تاثیر علف کش های توصیه شده برای مهار علف های هرز در کشت پنبه به ویژه کلزای خودرویش از 
محصول پیشین و معرفی موثرترین علف کش در این خصوص و رقم برگزیده در کشت دوم پنبه در استان گلستان 

بعد از کلزا است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1. در صورتی که کشت دوم پنبه پس از کلزا صورت پذیرد و مدیریت مهار علف هرز بر مبنای از بین بردن کلزای 
کانوی،  علف کش های  دیگر  به  نسبت  معنی دار  تفاوت  با  است  قادر  انوک  علف کش  از  استفاده  باشد،  رویش  خود 

کارمکس و ترفالن،کلزای ناخواسته را مهار نماید. 
2. در صورت احتمال وجود آلودگی مزرعه به علف هرز تاج خروس، مصرف انوک نسبت به ترفالن قابل توصیه 

می باشد. 
3. در صورت احتمال وجود علف هرز خار خسك در مزارع پنبه، کاربرد علف کش انوک توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد پنبه در کشت دوم پس از کلزا و جلوگیری از گسترش و پراکنش کلزاهای خودرو و علف های 

هرز مهاجم.
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موسسه تحقیقات علوم دامی کشور  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کیك جانشین گرده در تغذیه زنبورعسل

یافته منتج از پروژه شماره: 773                                      مدت اجرای پروژه:   6 سال
مجری مسئول: سیدداود جواهري                                       رتبه  علمی: مربی پژوهش

مجریان: ناصر تاج آبادی و حامد رضائی
 hrezaei208@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اد مغذي نظیر کربوهیدراتها، پروتئین ها، چربي ها،  به مو  نیاز  ادامه حیات خود  نمو و  براي رشد و    زنبورعسل 
ویتامینها و مواد معدني دارد که در حالت طبیعي کربوهیدراتها را از طریق شهد گل و پروتئین ها و سایر مواد را از 
طریق گرده گل دریافت مي کند. در مواقع کمبود گل در طبیعت برای کوتاه مدت نیاز زنبورعسل به کربوهیدراتها 
را مي توان از طریق تغذیه دستي با شربت شکر تأمین نمود، اما برای تامین پروتئین ها، چربی ها، ویتامین ها و مواد 
معدنی برای  مدتي طوالني و حتي زمستان گذراني و به منظور پیشگیری از ایجاد اختالل در رشد و نمو غدد زیر 
حلقي، مومي و زهري، کاهش پرورش نوزادان، کاهش طول عمر زنبورها، کاهش جمعیت کلني و خطر جدي تلف 

شدن کلنی نیاز است کیك هاي پروتئیني جانشین گرده استفاده گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 

 مقدار مواد موردمواد مورد نیازردیف
 نیاز براي تهیه

 کیك 1400 گرمي
براي ده کندو

 مقدار مورد نیاز
  براي تهیه کیك 550
 گرمي براي ده کندو
در مرحله اول تغذیه

 مقدار مورد نیاز
  براي تهیه کیك 350
 گرمي براي ده کندو
در مرحله دوم تغذیه

 مقدار مورد نیاز براي
 تهیه کیك 500  گرمي

 براي ده کندو در
مرحله سوم تغذیه

3/5  کیلو گرم2/5 کیلو گرم4 کیلو گرم10 کیلو گرمپودر شكر1
700  گرم500  گرم800 گرم2 کیلو گرمپودر کنجاله سویا2
پودرپروتئین تك یاخته 3

اي )مخمر نانوایی(
92/5  گرم62/5  گرم95  گرم250  گرم

92/5  گرم62/5  گرم95  گرم250  گرمشیر خشك کم چربي4

50  گرم35  گرم55  گرم140  گرمپودر زرده خشك تخم مرغ5
185  گرم125  گرم190  گرم500  گرمعسل6
18/5 میلي لیتر12/5  میلي لیتر19 میلي لیتر50 میلي لیترسرکه7
1/85 گرم1/25 گرم1/9 گرم5 گرماُكيس ترتاسيكلني8

700 مييل ليرت500 مييل ليرت800 مييل ليرت2  ليرتآب9
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1. ابتدا پودر شکر را دقیقاً به اندازه ذکر شده در ترکیب هر مرحله غذایي، وزن نموده و در یك ظرف قرار دهید. 
2. پودر کنجاله سویا را بمیزان تعیین شده در هر مرحله، پس از توزین در ظرف ریخته و با پودر شکر مخلوط 

نمایید.
3. سپس از پودر مخمر نانوایی، شیرخشك کم چربي و پودر زرده خشك تخم مرغ دقیقاً بمیزان تعیین شده در 

هر مرحله به مخلوط ) پودر کنجاله سویا و شکر ( داخل ظرف اضافه نموده و کاماًل مخلوط نمایید.
4. در ظرف بزرگي میزان آب توصیه شده در هر مرحله را 60 تا 80 درجه سلسیوس حرارت داده و عسل و سرکه 

) به اندازه تعیین شده ( را به آن اضافه نمایید.
5. پودر آماده شده در داخل ظرف را کم کم به آب گرم شده داخل دیگ اضافه نموده و مرتب بهم زده تا کیك 

آماده شود.
پس از پخته شدن)به طوری که چسبندگی نداشته باشد( به میزان 100تا200 گرم در هر مرحله وزن گردیده و 
در بشقابهاي پالستیکي لبه دار که کاغذ مومي سوراخدار در داخل آن پهن گردیده ریخته شود تا قالب بگیرد. سپس 
آن را با کاغذ مومي سوراخ دار از داخل بشقاب در آورده و زیر درب کندو روي قابها گذاشته شود تا بتدریج مورد 

مصرف زنبوران قرار بگیرد. 
نکته1: الزم بذکر است که در مرحله اول تغذیه که در اوایل پاییز انجام مي گردد و هوا تقریباً  سرد شده و کندوها 

داراي پوشش برزنتي روي قابها مي باشند کیك باید زیر پوشش برزنتي بر روي قاب ها گذاشته شود.
نکته 2: در زمان تهیه کیك باید دقت الزم بعمل آمده و پخت تا آنجا ادامه پیدا کند که کیکها رنگ و بوي خود 

را حفظ نموده و تقریباً  زرد متمایل به قهوه اي بوده، حالت خمیري داشته و شکل خود را حفظ کنند. 
نکته 3: دقت شود کیك ها زیاد سفت نشوند چون در آن صورت زنبورها قادر به مصرف آن نخواهند بود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش جمعیت کلني به میزان حدود 1.5 برابر در اوایل بهار  .1

کاهش مصرف غذای زمستانه  .2
کاهش تلفات زمستاني  .3

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نحوه گذاشتن كيک گرده روی قاب های حاوی جمعيت زنبورعسل
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از بنتونیت طبیعي در جیره غذائي جوجه هاي گوشتي

مدت اجرای پروژه:1 سال و 6 ماه یافته منتج از پروژه شماره:  82-0210300000-04        
مجری مسئول: ژاله میرعبدالباقي      

مجری: هوشنگ لطف اللهیان                              
 houlotf@yahoo.com  : آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بطور معمول از بعضي خاک هاي معدني براي استحکام و ثبات پلت در کارخانه هاي خوراک دام و طیور استفاده 
مي شود. در کتب و مقاالت علمي به تاثیر زئولیت ها و بنتونیت ها در بهبود ارزش غذایي مواد خوراکي دام و طیور 
اشاره گردیده است. در مورد تاثیر بعضي از خاک هاي معدني بر افزایش قابلیت هضم مواد خوراکي و افزایش ترشح 
آنزیم هاي غدد مترشحه دستگاه گوارش طیور نیز گزارشات زیادي وجود دارد. معادن بنتونیت در استان هاي خراسان 
رضوي، شمالي و جنوبي امکانات بالقوه اي هستند که از آنها مي توان در جهت ارتقاي کمي و کیفي تولیدات پروتئیني 
استفاده نمود و براي مشخص نمودن نحوه استفاده از آنها در تغذیه جوجه هاي گوشتي نیاز به بررسي هاي علمي بود. 

لذا از کاني هاي رسي مناطق مختلف خراسان نمونه برداري و بررسي هاي آزمایشگاهي و مزرعه اي انجام شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 

1- مقدار الزم از بنتونیت متناسب با تعداد جوجه در سالن از واحد هاي تولید کننده که داراي مجوز از مراجع 
قانوني در کشور مي باشند، تهیه گردد.

2- ترکیبات کاني شناسي و ترکیبات مواد معدني آن مورد آنالیز قرار گرفته و یا اطالعات آن از فروشنده اخذ گردد. 
3- به میزان کلسیم، فسفر، سدیم و پتاسیم آن توجه شود. جیره هاي غذائي حاوي حداکثر 1/5درصد بنتونیت 
براي دروه هاي آغازین، رشدی و پایاني با استفاده از اطالعات موجود به نحوي تهیه و تنظیم گردد که میزان مواد 

معدني تامین شده از حداکثر میزان توصیه شده توسط شرکت تولید کننده جوجه گوشتي تجاوز نکند.
4- به متعادل بودن جیره ها از نظر انرژي و پروتئین متناسب با سن توجه گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
دارد.  تاثیر  مصرفي  خوراک  میانگین  روي  بر  جیره  در  بنتونیت  مختلف  مقادیر  آمده،  بدست  نتایج   براساس 
جوجه هاي گوشتي که از جیره هاي حاوي سطوح باالي بنتونیت استفاده نمایند، خوراک بیشتري مصرف مي کنند 

که از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیست. 
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جوجه هاي گوشتي که از 1/5 درصد بنتونیت استفاده کنند، میانگین افزایش وزن روزانه بیشتري داشته   -1
)اختالف وزن نهائي حدود 100 گرم( و از نظر اقتصادي نیز این میزان مصرف مقرون به صرفه است.

از نظر شاخص تولید، درصد ران و سینه در الشه تفاوت فاحش ایجاد نمي شود ولي درصد تلفات گروه هایي   -2
که از 1/5 درصد بنتونیت استفاده کنند، 3 درصدکمتر است.

3-  درصد چربي حفره شکمي نیز با مصرف این مقدار بنتونیت 5 درصدکاهش مي یابد که از نظر بهبود کیفیت 
الشه و بازار پسندي حائز اهمیت است. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: بهبود توان پرواری شترهای تك کوهانه از طریق آمیخته گری

یافته منتج از پروژه شماره:10-0210900000-80                     مدت اجرای پروژه:   2 سال
مجری مسئول:  نادر اسدزاده                                                       رتبه علمی:  استادیارپژوهش 

nader.asadzadeh4@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شتر تنها حیوان اهلی است که می تواند در شرایط سخت بیابانی زیست و تولیدمثل نموده و به انسان منفعت 
برساند. بنابراین توجه ویژه به این حیوان بخصوص در شرایطی که سطح بیابان های کشور روز به روز در حال افزایش 
بوده ضروری بنظر می رسد. عمومأ پرورش دهندگان شتر بخصوص در مناطق کویري این دام را براي تولید گوشت 
نگهداري مي کنند. لذا راهکارهایی که منجر به افزایش تولید گوشت در این دام گردد، از طرف دامدارانی که شغل 
اصلی شان پرورش شتر می باشد مورد توجه قرار گرفته است. انتخاب شتر مناسب برای پروار از نظر )نژاد، جنس، سن 
آغاز پروار، مدت پروار، زمان کشتار و شناخت صفات و توان تولید گوشت هر نژاد( همگی مسائلی  هستند که اطالع 
آنها می تواند در افزایش درآمد پرواربندان شتر موثر باشد و هدف این مطالعه بررسي و مقایسه توان پرواري، بازده 

غذائي وخصوصیات الشه شترهاي آمیخته و تك کوهانه در شرایط پرورشی یکسان می باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 

1- جهت پرواربندی توده شترهاي آمیخته )ماده تك کوهانه با نر دو کوهانه( مناسب است.
2- مدت پروار 5 ماه در نظر گرفته شود.

3- شروع پروار از سن 12 ماهگی مناسب می باشد.  
4- ترکیبات  جیره  غذایي  مورد استفاده  دام هاي  تحت آزمایش)براساس As-Fed(: یونجه 25 درصد، کاه 25 درصد، 
جو 27/5 درصد، سبوس گندم 10 درصد، مالس چغندر 7/5 درصد، کنجاله پنبه دانه 4 درصد و نمك طعام 1 درصد

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- افزایش وزن روزانه در شترهای آمیخته نر که به مدت 5 ماه پروار شدند بهتر از شتر های تك کوهانه با همین 

صفات بوده است )یعنی 641 گرم در مقابل 541گرم(. 
2- ضریب تبدیل غذائی در شترهای آمیخته به میزان )5/87( نسبت به شتر های تك کوهانه برابر )6/81( بهتر بود.

3- نتایج آماری موید این است که مدت مناسب  پروارشترها، 5 ماه می باشد و نژاد آمیخته برای پروار نمودن از 
نژادهای تك کوهانه ارجح تر است.
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بطور کلي نتایج نشان داد که توده شترهاي  آمیخته در 5 ماه پروار اولیه، از نظر افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل 
غذایي و اغلب فاکتورهاي مربوط به صفات الشه نتیجه بهتري نسبت به توده شترهاي تك کوهانه کسب کردند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل1- نيم الشه شتر جهت تجزيه الشه         

  شكل2- شترهاي آميخته در باكس هاي انفرادي
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:  سن مناسب پروار شترهای آمیخته

یافته منتج از پروژه شماره: 09-0210900000-80       مدت اجرای پروژه:   3 سال
مجری مسئول:  فتح اله سرحدی                                 رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجری:  نادر اسدزاده                                                
nader.asadzadeh4@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در کشور قریب به 148000 نفر شتر نگهداری می گردد که ساالنه  در حدود 20000 نفر  از آنها کشتار می-
گردند و از این راه 4100 تن گوشت شتر تولید و توسط مردم مصرف می گردد. اگر میانگین نفر شتر نگهداری شده 
توسط شترداران 20 رأس باشد، نزدیك به 7400 نفر در این حرفه بطور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال دارند یکی از 
عواملی که بر میزان رشد و افزایش تولید گوشت اثرگذار است، سن شروع پروار می باشد. به همین منظور تعیین سن 
پروار حاشی های آمیخته از اهمیت خاصی برخوردار است.. لذا هدف این تحقیق تعیین سن )6، 9 و 12 ماه( مناسب 

شروع پروار شترهای آمیخته می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- شروع پروار در شترهای آمیخته از سن 9 ماهگی شروع شود. 

2- ترکیب خوراک: 25 درصد یونجه، 25 درصد کاه گندم و 50 درصد کنسانتره) بلغور جو 55 درصد،  سبوس 
گندم 20 درصد، تفاله چغندرقند 15 درصد، کنجاله تخم پنبه 8 درصد و نمك طعام 2 درصد( به طور آزاد در دو 

نوبت در اختیار دام قرار گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
شترها در سه گروه سنی 6،9 و 12 ماهه با تفکیك جنسیت  پروار شدند. پس از آزمایش مشخص گردید که 

میانگین وزن پایانی دوره پرواری 
گروه اول )6 ماه پروار(               ماده ها=230 و نرها=268 کیلوگرم 

گروه دوم )9 ماه پروار(               ماده ها=290 ونرها=351 کیلوگرم    
گروه سوم )12 ماه پروار(            ماده ها=323 ونرها=341 کیلوگرم 

بنابر این توصیه می گردد که شترها را از سن 9 ماهگی پروار نمود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شکل 1-وزن کشي شتر با باسکول دیجیتالي          

  شكل  2- تقسيم الشه به دو نيم الشه براي تجزيه فيزيكي الشه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:  کنجاله کلزا به عنوان منبع پروتئینی در جیره گوساله های پرواری  

مدت اجرای پروژه:   2 سال یافته منتج از پروژه شماره:       82-0210304000-03   
مجری مسئول: اکبر اسدیان                                             رتبه علمی:  استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کنجاله کلزا از منابع پروتئیني با ارزشي است که تولید آن همراه با توسعه کشت دانه کلزا رو به افزایش است. 
کنجاله کلزا به لحاظ ارزش غذایي براي دام با دارا بودن 38 – 35 درصد پروتئین خام جایگاه خوبي در تغذیه دام 
 داشته باشد. لذا با توجه به توسعه کشت و افزایش تولید این نوع کنجاله، نیاز است که حدود میزان مصرف آن و 

محدودیت هاي احتمالي مشخص گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از آنجا که احتیاج  گوساله هاي پرواري به مکمل هاي پروتئیني  مانند کنجاله کلزا زیاد  نمي باشد، مي توان در 
صورت مناسب بودن قیمت کنجاله کلزا، آنرا به عنوان تنها مکمل پروتئیني براي متوازن کردن جیره آنها بکار برد. 
معموالً با مصرف کنجاله کلزا به میزان 5 تا 10 درصد کنسانتره گوساله هاي نر جیره آنها قابل تنظیم مي باشد. در 

حال حاضر تغدیه این نوع کنجاله نسیت به کنجاله پنبه دانه اقتصادي مي باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
غالب اوقات قیمت کنجاله کلزا کمتر ار 80 درصد قیمت کنجاله پنبه دانه است و مصرف این نوع کنجاله در جیره 
گوساله هاي پرواري سبب اقتصادي تر شدن جیره مصرفي مي شود. مضافاً میزان پروتئین خام کنجاله کلزا نسبت به 

کنجاله پنبه دانه داخلي 8 تا 12 درصد بیشتر است که مصرف آنرا  اقتصادي تر مي کند. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

اجرای پروژه استفاده از كنجاله كلزا در جيره گوساله های پرواری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: بهبود و افزایش راندمان تولید مثل شترهاي یك کوهانه کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 777 – طرح ملي            مدت اجرای پروژه:4 سال
مجری مسئول: جواد توکلیان                                     رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجری: نادر اسدزاده                                                
nader.asadzadeh4@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
راندمان تولیدمثل شتر به دلیل همزمان بودن فصل زایش و جفت گیري )فصل زمستان(، بسیار پائین بوده که 
کننده  تأمین  غذایي  منابع  فقدان  این مسئله،  عامل عمده  است.  آن شده  نبودن  اقتصادي  موجب  روند  این  ادامه 
نیازهاي حیوان در دو مقطع زماني حساس یعني زمان جفتگیري وزمان زایمان است )زمستان( که عالوه برکمبود 
علوفه، دام با سرماي خشك بیاباني نیز روبرو است وعلیرغم اینکه درطي سال با همین وضعیت به ُکره خود شیرداده 
است، براي بدست آوردن حداقل نیازهاي غذایي، مجبوراست درطي شبانه روز کیلومترها راهپیمایي کند. در این طرح 
با خوراک قابل دسترس در استان هاي قم و یزد جیره غذایي ارزان قیمت تهیه و قبل از جفت گیري و قبل از زایش 

به شترهاي آبستن داده شد تا اثرات آن بر راندمان تولید مثل و وزن تولد بچه شترها مشخص گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
دو ماه قبل از زایمان عالوه بر چرا در مرتع، تغذیه کمکي )دو کیلوگرم کنسانتره و یك کیلوگرم کاه( هم در اختیار 

شترهای مولد قرار داده شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
وزن تولد بچه شترهاي متولد شده در استان قم براي گروه شاهد و گروهي که تغذیه کمکي دریافت نموده بودند 
به ترتیب 0/41 ± 33/34 و 0/49 ± 36/14 و براي بچه شترها )دیالق ها( در استان یزد به ترتیب 0/84 ± 28/50 
و 0/05 ± 29/20 کیلوگرم بدست آمد.که براي این صفت در استان قم بین گروه شاهد و گروه تغذیه کمکي شده، 
اختالف معنی داری بود. ولی در استان یزد در گروه شترهاي مورد آزمایش براي صفت فوق تفاوت معني داري نبود. 
در استان قم در گروه آزمایشي از 13 نفر شتر، 13 نفر زایش کردند ولي در گروه شاهد از 17 نفر شتر مولد 14 نفر 
زایش داشند. یعني تغذیه کمکي اثر معني داری بر زایش ها نداشته است. در استان یزد در گروه آزمایشي از 13 نفر 
شتر 10 نفر زایش کردند ولي در گروه شاهد از 11 نفر شتر مولد 5 نفر زایش داشتند که اختالف آنها معني دار نبود. 
معني دار نشدن اثر تیمارها مي تواند در اثر کمبود تکرار در این آزمایش باشد و یا تأمین نیازهاي شترهاي گروه شاهد 

در سال قبل از جفتگیري بوده باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: جایگزینی سورگوم  دانه اي  بجاي  ذرت  در تغذیه  مرغان  تخمگذار 

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0210303104-76         مدت اجرای پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: محمدرضا عبادی                                      رتبه علمی: استادیار پژوهش 

mrebadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه  به  قرار گرفتن  کشورمان  در کمربند خشك کره زمین  و مشکل  کمبود آب  به  نظر مي رسد بهترین  گیاهي  
که  مي تواند جبران  کمبود منابع  انرژي  در تغذیه طیور را بنماید سورگوم  باشد. سورگوم  گیاهي  است  که از نظر ارزش 
غذایی شبیه ذرت می باشد اما از لحاظ خواص زراعی  داراي  سازوکارهاي  فیزیولوژیکي  خاصي  است  که  آنرا نسبت  
به  تنش  خشکي  مقاوم  نموده و کاشت  سورگوم  را در مناطق  گرم  و خشك  میسر مي سازد. با این  وجود خصوصیات  
تغذیه اي  ناهمگن  و وجود بازدارنده هاي  غذایي  در واریته های مختلف متفاوت بوده و به همین دلیل بایستی این اثرات 
و سطح مجاز کاربرد سورگوم در جیره مورد بررسی قرار می-گرفت که در پروژه ی تحقیقاتی این امر صورت گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1-در صورت استفاده از ارقام قرمز و تیره رنگ سورگوم و عدم بهره گیری از متخصصین جیره نویسی جایگزینی 

بیش از50 درصد بجای ذرت در جیره مرغ تخمگذار توصیه نمی شود.
2-به دلیل اندازه کوچکتر دانه سورگوم نسبت به دانه ذرت توصیه می شود با توری ریز آسیاب نسبت به خرد 

کردن دانه سورگوم اقدام گردد و از مصرف دانه کامل آن و آسیاب با توری درشت خودداری گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1(  استفاده از سورگوم به عنوان یك غله و منبع انرژی در جیره مرغ تخمگذار می تواند بطور کامل و یا حداقل 

50 درصد از حجم واردات ذرت دانه ای را کاهش دهد.
2( کاربرد سورگوم به همراه ذرت در جیره مرغ تخمگذار باعث عملکرد بهتر از لحاظ کمی و کیفی تولید تخم 

مرغ خواهد شد.
3( به دلیل هزینه پائین تر تولید سورگوم نسبت به ذرت کاربرد سورگوم در جیره هزینه خوراک در مرغ تخمگذار 

را کاهش خواهد داد.
4( به دلیل تعادل بهتر اسید آمینه و مواد معدنی، در زمان استفاده از سورگوم با ذرت در جیره، کیفیت تخم 
مرغ تولیدی و بویژه استحکام پوسته بهتر شده و خسارت ناشی از تخم مرغهای شکسته در واحد های مرغ تخمگذار 

کاهش خواهد یافت.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل 1: واريته های مختلف سورگوم دانه ای پرتانن) سياه(   متوسط تانن)قرمز(    كم تانن) كرم( 

شكل 2:تعيين مقاومت و استحكام پوسته تخم مرغ
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: بهره مندی از مزایای شدت محدودیت غذایی و رشد جبراني در بزغاله هاي سیاه استان بوشهر

یافته منتج از پروژه شماره: 83078-0000-2-210000-069-2    مدت اجرای پروژه:   3 سال و 6 ماه
مجری مسئول: محمود دشتی زاده                                            رتبه علمی: مربی پژوهش

dashty1350@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پرورش بز در استان بوشهر بدلیل تمایل مردم منطقه به مصرف گوشت بز و همچنین سازگاري این نوع دام با 
شرایط آب و هوایي استان، اهمیت خاصي دارد. هدف از اجرای این طرح، بررسي اثر میزان شدت محدودیت غذایي و 
مدت زمان تامین رشد جبرانی، امکان استفاده از این راهبرد در خشکسالي هاي متناوب و کاهش هزینه خوراک در 

پروار بزها از طریق اعمال محدودیت غذایي بود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- پس از شیرگیری به مدت یك ماه جیره رشد شامل نگهداری و رشد اعمال می شود. 

2- 75 روز محدودیت غذایی در حد نگهداری بز )جیره ای شامل کاه آزاد، 150 گرم یونجه، 10 گرم مکمل مواد 
معدنی و ویتامینی( اعمال شود. 

3-  پس از آن، در دوره پرواربندی با جیره باالنس شده ) شامل 230 گرم کاه، 50 گرم یونجه،  250 گرم جو، 
10گرم مکمل مواد معدنی و ویتامینی برای هر راس( تا رسیدن به وزن مشابه با گروه کنترل استفاده می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با اعمال 75 روز محدودیت غذایی در حد نگهداری و سپس استفاده ازجیره باالنس شده می توان افزایش وزنی 
)45 گرم( حدود 1/8 برابر حد معمول را مشاهده کرد و عقب ماندگی رشد و کاهش وزن )49 گرم( را در دوره بعدی، 

جبران نموده و هزینه پروار را کاهش داد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از سیلوی بقایای کدو آجیلی در تغذیه گوساله های پرواری

یافته منتج از پروژه شماره: 06 - 0210502000 - 80       مدت اجرای پروژه:2 سال
مجری مسئول: سراین رزاق زاده                                          رتبه علمی:  مربی پژوهش

s.razzaghzadeh@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به محدود بودن منابع خوراک دام در استان که منجر به افزایش فشار بر مراتع و تخریب آنها می گردد 
و از طرف دیگر با در نظر گرفتن سطح قابل توجه زیرکشت کدو آجیلی و میزان بقایای حاصل از آن تهیه سیلوی 
مناسب از بقایای کدو آجیلی و کاربرد بقایای کدوی سیلو شده در جیره غذایی دامهای پرواری ضروری بنظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بقایای کدو آجیلی از سطح مزرعه جمع آوری و بوسیله علوفه خردکن پشت تراکتوری به قطعات 5-4 سانتیمتری 
خرد می گردد. 50 کیلوگرم مالس در 100 لیتر آب حل شده سپس 10 کیلوگرم کود اوره به آن  افزوده می شود. 
محلول حاصل روی مخلوطی از 700 کیلوگرم بقایای کدو آجیلی خرد شده  و 300 کیلوگرم کاه گندم پاشیده شد 
و پس از مخلوط کردن کامل، مطابق اصول رایج سیلو می گردد. پس از گذشت 45 روز سیلو آماده مصرف می باشد 

و تا سطح 40 درصد قسمت علوفه ای جیره دام های پرواری قابل استفاده است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از منبع غذایی ارزان قیمت در جیره غذایی دامهای پرواری  -1

کاهش هزینه غذایی  -2
افزایش سود دهی پرواربندی دام  -3

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                                                    انواع كدو آجيلی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: عوامل مؤثر بر بازدهي واحدهاي پرواربندي گوسفند و بز در استان فارس

یافته منتج از پروژه شماره: 02-0210214000-81             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:
پرواربندي  واحدهاي  اهمیتي که  رغم  به  دارد.  قرار  دوم  رتبه  در کشوردر  قرمز  تولید گوشت  در  فارس  استان 
گوسفند و بز استان در تولید گوشت و کاهش تخریب مراتع دارند، عوامل مختلفی از جمله فني، اقتصادي و اجتماعي 
باعث کاهش کارایي اقتصادي و عدم بهره وری بهتر این واحدها شده است. لذا شناخت این عوامل زمینه را براي 
برنامه ریزي دقیق در جهت افزایش کارایي این واحدها فراهم مي نماید. بنابراین بهبود وضعیت پرواربندي ها، اثري 

مستقیم و مهم بر تولید گوشت قرمز در کشور خواهد داشت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
دامدار کمك  افزایش سود   به  قیمت،  و  اولیه  وزن  نژاد،  نظر سن،  از  پرواربندی  مناسب جهت  دام  تهیه   

می کند.
تهیه خوراک به میزان مورد نیاز، با قیمت و در زمان مناسب  منجر به افزایش سود می شود.  

تهیه جیره غذایی مناسب واستفاده مطلوب از منابع در دسترس، موجب بهره وری بهتر خواهد بود.    
با ارتقاء سطح آگاهي پرواربندان، می توان حداقل به میزان 28/4 درصد کارآیی فنی واحدهای پرواربندی را   

افزایش داد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
واحدهاي پرواربندي نه تنها از اندازه واحد پرواربندي به شکل مطلوب استفاده نمي کنند، بلکه این واحدها   
از عوامل تولید هم به صورت بهینه استفاده نمي برند. لذا استفاده مناسب واحدهاي پرواربندي از ظرفیت واحدهای 

خود منجر به افزایش حدود 69 درصدی درآمد می شود. 
71 درصد شاغلین در زمینه پرواربندي گوسفند و بز، افراد با سنین باالي 40 سال مي باشند، لذا توجه به   

جوانان، حمایت مالي و تشویق آنان به اشتغال در این زمینه ضروري است.
  77 درصد شاغلین این بخش داراي مدرک تحصیلي پنجم ابتدایي و پایین تر هستند.  در این مورد توجه 
به اشتغال افراد جوان و داراي مدرک تحصیلي باالتر مي تواند در بهبود بازدهي واحدهاي پرواربندي به میزان حداقل 

30 درصد مؤثر باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

پرواربندی گوسفند
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کاربرد جیره پلت شده حاوی کمپوست قارچ در تغذیه گوساله های پرواری 

مدت اجرای پروژه: 1 سال و 6 ماه   یافته منتج از پروژه شماره:  4-63-13-86063              
مجري مسئول: حسین شفیعي ورزنه                                      رتبه علمی:  محقق

shafiey11@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمپوست حاصل از پرورش قارچ تکمه ای یك پس ماندی است که حاوی کاه و یك الیه خاک  پوششی می باشد. 
مقدار این پس ماند در استان همدان حدود 6 هزار تن در سال می باشد که حاوی مقادیر قابل توجهی نیتروژن و مواد 
معدنی است به نحوی که می توان از آن در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده نمود. تاکنون چند پژوهش مقدماتی در 
خصوص ارزش غذایی و میزان مناسب استفاده از آن در تغذیه دام انجام شده است. این پژوهش به منظور کاربرد کاه 
کمپوست حاصل از پرورش قارچ تکمه اي در جیره غذایی گوساله پرواری )در دو شکل فیزیکی خوراک کامل( انجام 
شد. مقدار کاه کمپوست 15 درصد کل ماده خشك در نظر گرفته شد. کل مواد جیره با هم مخلوط شد و بخشی از 
آن به صورت پلت فشرده و بخش دیگر به صورت مخلوط معمولی به-مدت 150 روز در تغذیه گوساله های پرواری 

مصرف شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 1-با توجه به نتایج حاصله بهتر است کل خوراک مصرفي مورد نیاز پرواربندي گوساله، شامل علوفه و کنسانتره 

پس از تنظیم جیره متعادل، در کارخانجات خوراک دام پلت شده و سپس به مصرف گوساله ها برسد.
2- در واحد های پرورش قارچ تکمهاي، در پایان دوره پرورش قارچ، بستر را از سالن ها خارج نموده و خاک 

پوششي سطح بستر جداسازی شود تا کاه کمپوست عاری از خاک به دست آید.
3- کاه کمپوستي که خاک آن جدا گردیده  در هواي آزاد خشك شود.

4- از کاه کمپوست خشك به مقدار 15 درصد در تنظیم جیره هاي غذایي استفاده شود.
5- جیره غذایی بر اساس نیاز گوساله پرواری در سه مقطع زمانی تنظیم شود و به صورت خوراک در کارخانه 

خوراک دام پلت تهیه شود. 
6- بهتر است گوساله های هلشتاین با وزن حدود 200 کیلوگرم جهت پرواری انتخاب و به مدت 5 ماه با جیره 

های متوازن پروار شوند.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- با مصرف کاه کمپوست قارچ، میتوان مصرف خوراکهای گران قیمت مانند یونجه و کنجاله را در جیره غذایی 

کاهش داد. 
2- آماده سازی جیره غذایی حاوی کاه کمپوست به صورت خوراک کامل پلت  شده، در مقایسه با جیره پلت 
نشده، منتج به افزایش وزن بیشتری )به میزان 20درصد( می شود، به نحوی که طی 5 ماه پروار افزایش وزن گوساله 

های تغذیه شده با خوراک پلت شده 40 کیلوگرم بیشتر بود.
3-آماده سازی جیره بدون کاه کمپوست نیز به صورت پلت سبب افزایش وزن بیشتر )23 کیلونسبت به جیره 

بدون کاه کمپوست پلت نشده،  طی 5 ماه( گوساله ها شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمونه جيره حاوی كاه كمپوست پلت شده

گوساله های پرواری تحت آزمایش
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کاربرد سلنیم و ید مکمل در گوسفندان استان مرکزی

مدت اجرای پروژه:   4 سال یافته منتج از پروژه شماره: 80-0210525000-03         
مجری مسئول: علیرضا طالبیان مسعودی                             رتبه علمی:  استادیار پژوهش

armasoudi@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عدم تعادل مواد معدنی در خاکها و علوفه مرتع  می تواند باعث کاهش تولید و مشکالت باروری در دام گردد. 
دامهای مرتع غالبا وابسته به خوراکهای محلی بوده و در تغذیه آنها از مکملهای معدنی استفاده نمی شود. در استان 
مرکزی حدود دو میلیون راس دام سبك وجود دارد که تغذیه آنها عمدتا متکی به مراتع و پس چر می باشد. شواهد 
نسبتا زیادی از کمبود عنصر سلنیم و ویتامین E در این استان وجود دارد. همچنین کمبود ید که در اکثر نقاط 
کشور گزارش شده و به شرایط ژئوگرافی و اقلیمی مربوط می شود نیز در برخی نقاط استان گزارش گردیده است. 
این شرایط احتمال کمبود این عناصر در دام بویژه دامهای مرتع و ضرورت مکمل دهی این عناصر را در برخی مناطق 

نشان می دهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تزریقی مکمل های سلنیم+  اشکال  ید،  و عنصر   E ویتامین   + عوارض کمبود سلنیم  از  پیشگیری  برای   

ویتامینE  و مکملهای ید روغنی تزریقی به شکل موثر با اثر طوالنی مدت مورد استفاده قرار گیرد.
زمان مکمل دهی ویتامین E+ سلنیم: استفاده ازمکمل سلنیم+ ویتامین E در هنگام تغذیه دستی دام در   
زمستان که مقارن با اواخر آبستنی و زایش دام می باشد، برای پیشگیری از بروز عوارض کمبود بویژه میوپاتی عضالنی 

) فلجی( بره های تازه متولد شده استفاده گردد.
مکمل دهی ید به شکل تزریق ید روغنی به شکل عضالنی یا زیر جلدی به شکل موثر و طوالنی مدت برای   

پیشگیری از عوارض ناشی از کمبود ید استفاده گردد.
مناطق توصیه مکمل دهی ید: مکمل دهی ید برای دامها در  نقاطی از کشور که شواهد کمبود ید در انسان   
دیده شده انجام شود. این مناطق شامل عمده مناطق کشور به استثنای نواحی ساحلی می باشد. همچنین مکمل 
دهی ید خصوصا در مناطق سرد و مرتفع با بارش زیاد که احتمال فقر ید خاک بیشتر است و همچنین برای دامهای 

وابسته به پس چر زراعی و دامهایی که در زمینهای حاشیه رودخانه ها چرا می کنند انجام شود.
زمان مکمل دهی ید: مکمل دهی ید، قبل از قوچ اندازی تا اواخر آبستنی به منظور تاثیر مثبت بر باروری   

و زنده مانی بره ها و افزایش مقاومت آنها انجام شود.
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مقدار مکمل دهی: مقدار و نحوه مصرف مکمل معموال با توجه به توصیه شرکت سازنده و وزن دام انجام   
می شود. برای میشها، ویتامینE+ سلنیم تزریقی، مقدار 5 میلی لیتر هر با تکرار هر 2 تا 4 هفته و برای مکمل ید 

تزریقی، مقدار 1/5 میلی لیتر تزریق عضالنی یا زیر جلدی با تکرار سه ماه استفاده گردد.
استفاده توام از مکمل سلنیوم+ ویتامینE و مکمل ید توصیه می گردد.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تزریق زیر جلدی یك میلی لیتر ید روغنی، مقدار ید ادرار گوسفندان را 4-5 برابر افزایش داد که نشانه موثر   

بودن مکمل می باشد.
تزریق عضالنی 10 سی سی مکمل سلنیوم+ ویتامین E باعث افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز   

شد که نشان دهنده موثر بودن مکمل می باشد.
استفاده از مکمل سلنیم به تنهایی یا همراه با مکمل ید باعث افزایش وزن تولد بره ها گردید.  

استفاده توام از مکمل سلنیم و ید باعث افزایش وزن از شیرگیری بره ها شد.  
درصد آبستنی دامهایی مکمل دهی شده با مکمل سلنیم یا مکملهای سلنیم و ید به شکل توام، افزایش   

یافت.
نرخ دوقلو زایی در استفاده همزمان از مکمل سلنیم و ید افزایش و تلفات بره ها کاهش یافت.   

پیشگیری از عوارض کمبود سلنیم در دام بویژه میوپاتی عضالنی) فلجی بره( در اواخر زمستان و اوایل بهار  
پیشگیری از کمبود ید بویژه حالتهای تحت بالینی کمبود ید در گوسفندان و پیشگیری از تلفات بره به دلیل   

کاهش مقاومت به سرما
افزایش تولید و باروری دامها همچنین افزایش سطح عناصر معدنی سلنیم و ید در فراورده های دامی که به   

مصرف انسان می رسد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                ويتامين E+ سلنيوم تزريقی برای دام                        مكمل يد روغنی تزريقی با ماندگاری طوالنی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:پروار بره های نر زل و داالق در سن سه ماهگی به مدت 90 روز مناسب ترین عملکرد را دارد

یافته منتج از پروژه شماره: 02-0210221000-81       مدت اجرای پروژه:  2 سال
مجری مسئول: مختار مهاجر                                          رتبه علمی: استادیار پژوهش

Mokhtar_mohajer@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تولید گوشت با کیفیت باال بدون افزایش تعداد دام برای دستیابی به یك سود مناسب در مدت زمان کوتاه را 
پرواربندی  دوره  یك  در  مغذی  مواد  تامین  هزینه  آنجایی که  از  برشمرد.  پرواربندی  عمل  انجام  اهداف  از  می توان 
بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد متاسفانه اکثر دمداران به این امر مهم کمتر توجه می نمایند و همه ساله 
مقدار زیادی از مواد خوراکی به دلیل عدم آگاهی دامداران بصورت تغذیه بیش از حد نیاز دام به هدر رفته و در بعضی 
موارد نیز احتیاجات دام برآورده نمی شود. با کم شدن مدت پروار، وزن دام به حداکثر نرسیده و وزن زنده آن کم 
می گردد و با طوالنی شدن دوره پروار چربی در قسمتهایی از بدن مثل قلب، زیر پوست، اطراف کلیه ها و دستگاه 
گوارش جمع شده که از کیفیت و بازارپسندی آن می کاهد. بنابراین پژوهش حاضر به منظور تعیین سن مناسب شروع 

پروار و نیز تعیین مناسب ترین طول دوره پروار بره های نر نژادهای زل و داالق طراحی و انجام  شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- برههای نر نژادهای زل و داالق در سن سه ماهگی قطع شیر شده و وارد برنامه پرواربندی شوند.

2- جیرهای با غلظت انرژی 2/72 مگاکالری در کیلوگرم و 14 درصد پروتئین خام با استفاده از مواد خوراکی 
مرسوم و معمول به صورت کاماًل مخلوط تهیه شود. 

3- جیرههای کامال مخلوط شده در دو وعده صبح و عصر تا حد اشتها در اختیار برهها قرار گیرد.
4- مناسبترین طول دوره پروار برای این برهها 90 روز است. پس از آن برهها برای کشتار به فروش برسند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
پروار بره ها در سن سه ماهگی سبب کاهش 170 گرم خوراک مصرفی روزانه می شود.  -1

با پروار بره ها در سن سه ماهگی، ضریب تبدیل ماده خشك مصرفی 0/8 کاهش می یابد.  -2
کاهش میزان خوراک مصرفی روزانه به همراه کاهش ضریب تبدیل آن سبب کاهش هزینه خوراک و در   -3

نتیجه افزایش بازده واحدهای پرواربندی بره خواهد شد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

بره های مورد مطالعه در پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:تولیـد تخـم مـرغ  غنـی شـده بـا اسـید هاي چرب امـگا-3، بـا اسـتفاده از دانه هـاي روغنـي کلـزا و کتان در  

جیـره مرغـان تخم گذار  
یافته منتج از پروژه شماره:  83063-0000-02-210000-077-2        مدت اجرای پروژه:   2 سال
مجری مسئول:  محمد جواد آگاه                                                    رتبه علمی:  استادیار پژوهش

  mjagah@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تحقیقات مختلف ثابت کرده است که محتوي ویتامین ها و اسید هاي چرب زرده تخم مرغ را مي توان با تغییر جیره 
غذایي طیور تغییر داد. اسیدهاي چرب امگا-3 به عنوان اسیدهاي چرب ضروري براي رشد بدن مطرح بوده و می توانند 
در کاهش بیماری های قلبی– عروقی، ورم مفاصل و افزایش فشار خون موثر باشند. دانه کتان و کلزا به عنوان منابع 
گیاهي غني از لینولنیك اسید )منشاء اسیدهاي چرب بلند زنجیر امگا-3( شناخته شده اند. بنابراین احتماالً با افزودن 
دانه هاي روغني نظیر کتان و کلزا در جیره، درصد اسید هاي چرب غیر اشباع  امگا-3 در زرده تخم مرغ افزایش یافته 
و از این نوع تخم مرغ می توان در تغذیه انسان به عنوان یك منبع تأمین کننده  نیاز روزانه به امگا-3 استفاده کرد. 
بنابراین هدف از انجام این تحقیق تعیین مناسبترین سطح استفاده از دانه کتان، کلزا و کنجاله کلزا در جیره مرغ 
تخم گذار است که با کمترین تأثیر سوء بر عملکرد تولیدي، بیشترین اثر را بر تولید تخم مرغ هاي فراسودمند حاوي 

سطوح باالي اسید هاي چرب امگا-3  داشته باشد. 
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 

برای تولید تخم مرغ های امگا-3 می توان به ترتیب از سطوح 10 و یا 5 درصد دانه های روغنی کلزا و کتان در 
ترکیب جیره غذایی مرغ ها استفاده کرد. اما بایستی توجه داشت استفاده بیشتر از مقادیر توصیه شده فوق ممکن 
است به دلیل داشتن مواد مضر تغذیه ای، اثرات معکوسی بر تولید کمی و کیفی تخم مرغ و در نتیجه بازده اقتصادی 

تولید داشته باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با استفاده از سطوح 10 درصد دانه کلزا و یا 5 درصد دانه کتان در جیره، در زرده تخم مرغ های تولیدی   -1

نسبت مناسبي از اسیدهاي چرب امگا-6 به امگا-3 )به ترتیب 7/17 و 3/27( فراهم خواهد شد.
2-  با افزایش 10 تا 15 درصدی در قیمت جیره به دلیل استفاده از دانه های روغنی کلزا و کتان در مقایسه با 

جیره های معمول، ارزش افزوده تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3 تا بیش از 35 درصد خواهد شد.
مصرف روزانه یك تخم مرغ تولیدی با این روش، 30 درصد نیاز کل روزانه اسیدهای چرب امگا-3 یك فرد   -3

بزرگسال را تأمین می کند. 
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با تولید، عرضه و ترویج مصرف تخم مرغ های غنی سازی شده با اسیدهای چرب امگا-3 در بازار مصرف   -4
استان و کشور، عالوه بر ایجاد فرصت شغلی مناسب برای مرغداران، ساالنه از هزینه های هنگفتی که صرف درمان 

بیماری های قلبی و عروقی می شود کاسته خواهد شد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

           بذر و گیاه کتان بذر و گیاه کتان                                                     بذر و گیاه کلزا

               تعیین شاخص کیفی تخم مرغ                              جیره حاوی 5 درصد دانه کتان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: نسبت مناسب کنسانتره به علوفه در جیره بره های پرواری برای افزایش بازده اقتصادی

یافته منتج از پروژه شماره:     86023-13-13-4                 مدت اجرای پروژه:   1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: نادر پاپی                                                   رتبه علمی:  استادیار پژوهش

papinader4@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اگرچه پرواربندی بره که یکی از منابع اصلی تأمین گوشت قرمز کشور است با استفاده از چرا در مراتع نیز مرسوم 
بوده و بخشی از طول مدت این دوره با چرای دام ها از علوفه و یا پسچر صورت می گیرد ولی قسمت عمده ی این حرفه 
در جایگاه بسته و با استفاده از جیره هایی مرکب از علوفه و کنسانتره طی می شود. استفاده از علوفه، به دلیل رشد 
ناکافی و کوچك بودن حجم اندام های گوارشی بره های پرواری، نمی تواند مواد مغذی مورد نیاز آن ها را برآورده نماید 
و لذا الزم است بخشی از جیره را از مواد کنسانتره ای تأمین نمود. تغذیه بره-های پرواری در مراتع یا با علوفه گرچه 
ممکن است سبب تولید الشه هایی با نسبت گوشت لخم بیش تری شود ولی سبب کاهش سرعت رشد و الشه های 
سبك تری خواهد شد. در مقابل پرواربندی بره ها با جیره هایی بر پایه کنسانتره، سبب افزایش سرعت و بازده رشد و 
تولید الشه ی سنگین تر می شود. نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افزودن کنسانتره به جیره های بر 
پایه علوفه در نشخوارکنندگان در حال رشد باکاهش هزینه انرژی، سبب افزایش بازده تولید در این دام ها می شود. 
عالوه براین هنگامی که جیره هایی مرکب از دانه غالت و علوفه مصرف می شود، بازده استفاده از جذب مواد مغذی 
برای سنتز یا تولید بافت های حیوانی معموالً افزایش می یابد. بنابراین میزان رشد مطلوب بره های پرواری با جیره هایی 

مرکب از نسبت مناسب کنسانتره به علوفه به دست می آید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- جیره ای با نسبت حداقل 70 درصد کنسانتره و 30 درصد علوفه توسط کارشناس و براساس جداول احتیاجات 
غذایی بره های پرواری ساخته می شود و تمامی اجزاء آن کاماًل باهم مخلوط می شود و در صورت امکان جیره تهیه 

شده به صورت پلت )حبه( آماده می شود.
- در روزهای ابتدایی پروار، به تدریج جیره را در اختیار دام ها قرار داده تا به آن عادت نمایند. برای این منظور با 
توجه به وزن زنده بره ها، در روز اول حداکثر 500 گرم به ازاء هر بره در دو نوبت از شبانه روز به آنها خوراک داده و 
در روزهای بعدی، روزانه 100 گرم به آن اضافه نموده تا زمانی که بره ها کاماًل سیر شده و به اندازه کافی باقی مانده 

خوراک در ته آخور وجود داشته باشد. از این پس تا آخر دوره بره ها تا حد اشتها تغذیه شوند.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- استفاده از کنسانتره به میزان 70 درصد جیره در مقایسه با گروه شاهد، سبب افزایش سه کیلوگرم اضافه وزن 
زنده در پایان دوره پروار در هر رأس بره گردید. خوراک مصرفی روزانه در جیره ی حاوی 70 درصد کنسانتره، 300 

گرم کم تر از گروه شاهد بود و ضریب تبدیل خوراک نیز 7/5 و در گروه شاهد 9/5 بود.
-  درصد الشه در گروه آزمایشی و شاهد به ترتیب 56 و 51 درصد بود.

- هزینه تولید یك کیلوگرم وزن زنده، الشه و گوشت لخم در گروه آزمایشی و شاهد به ترتیب 21272 و 23583؛ 
37725 و 45950؛ 86619 و 90343 ریال در سال اجرای آزمایش بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

بره های پرواری با استفاده از كنسانتره
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:  استفاده از پودر زیست توده آرتمیا )گوشوارک( در جیره غذایی جوجه های گوشتی

یافته منتج از پروژه مصوب شماره: 06-0210530000-82     مدت اجرای پروژه:   2 سال
مجری مسئول: سید احمد میرهادی                                     رتبه علمی:  استادیار پژوهش 

مجری: امیرحسین علیزاده قمصری       
amir3279@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بخش قابل توجهی از جیره غذایی طیور را منابع پروتئین گیاهی یا حیوانی تشکیل می دهند. محدودیت کشت 
و وابستگی کشور به واردات منابع پروتئین گیاهی مانند سویا و کنجاله آن موجب شده تا توجه ویژه ای به منابع 
جایگزین داخلی صورت گیرد. یکی از منابع پروتئین حیوانی، زیست توده آرتمیا یا میگوی آب شور است که بسته 
به گونه، تحمل شوری 100 تا 250 گرم امالح در آب را دارد. زیستگاه های شناخته شده این سخت پوست شامل 
حوزه های آب ریز و دریاچه های شور ایران از جمله در استان های گلستان، قم، اصفهان، مرکزی، فارس، سیستان و 
بلوچستان، کرمان، خوزستان، آذربایجان غربی، اردبیل و... است. با وجود کاهش شدید و شور شدن منابع آبی کشور، 
پرورش مصنوعی این جاندار به دلیل ارزش غذایی باال از جمله در تغذیه آبزیان، دام و طیور در استان های مذکور 
شروع شده و رو به افزایش است. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارزش غذایی و امکان استفاده این منبع پروتئینی 

جدید داخلی با منشأ حیوانی در تغذیه جوجه های گوشتی بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 برای استفاده از این منبع پروتئینی می توان پودر خشك شده آن را پس از تهیه از مراجع معتبر )مورد تأیید 
سازمان دامپزشکی و شیالت(، به میزان 25 تا 100 درصد جایگزین پودر ماهی در جیره غذایی جوجه های گوشتی 

نمود )حداکثر به میزان 5 درصد کل جیره معادل 50 گرم در هر کیلوگرم(. 
 به این ترتیب که ابتدا باید آن را با مقداری ذرت آسیاب شده مخلوط نموده و سپس مخلوط همگن تولید شده 

به اجزای پر مصرف جیره )ذرت و سویا( به صورت دستی یا داخل میکسر  افزوده می شود.
 پودر زیست توده آرتمیای پرورشی در ایران بر اساس ماده خشك دارای 40 درصد پروتئین خام، 9 درصد 
چربی خام، 1/8 درصد فیبر خام، 29 درصد خاکستر و 2300 کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل متابولسیم ظاهری 

)AMEn( است که از این اطالعات در زمان جیره نویسی می توان استفاده کرد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
جایگزینی کامل )100 درصدی( پودر خشك شده آرتمیا به جای پودر ماهی )تا سطح حداکثر 5 درصد کل جیره( 
هیچ گونه اثر منفی بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی نداشته و عملکرد آن مشابه پودر ماهی است. همچنین برای 
فرآوری و تهیه این محصول به نیاز به دمای باال و فشار مخصوص نیست و می توان در دماهای پایین )50 تا 60 درجه 
سلسیوس( آن را خشك نمود. از این رو کیفیت پروتئین حفظ می شود. هرچند که در حال حاضر به دلیل محدودیت 
تولید، استفاده از آن در جیره طیور در مقایسه با پودر ماهی رایج در بازار از نظر اقتصادی به صرفه نیست، ولی با 
گسترش پرورش مصنوعی آرتمیا در کشور و کاهش قیمت  تمام شده پودر خشك شده آن )در سطحی مشابه قیمت 
پودر ماهی(، می تواند به عنوان یك منبع پروتئین حیوانی با کیفیت در جیره مورد استفاده قرار گیرد. از جمله مزایای 
دیگر این محصول در مقایسه با سایر پروتئین های حیوانی عدم وجود استخوان، مو، پر و محتویات دستگاه گوارش در 

آن است که فساد پذیری و بار میکروبی آن را کاهش می دهد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                                                        ماده                                                              نر

تصوير آرتميا )ميگوی آب شور( ماده و نر
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از محلول بره موم در جیره غذایی جوجه های گوشتی و مرغان تخمگذار

یافته منتج از پروژه مصوب شماره:    07-0210330000-82     مدت اجرای پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: فضل اهلل افراز                                                 رتبه علمی:  استادیار پژوهش 

مجری: امیرحسین علیزاده قمصری       
amir3279@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
حفظ سالمت گله های طیور از عوامل تأثیرگذار در بازده تولید بوده و تقویت سیستم ایمنی از ارکان اصلی برای 
رسیدن به این هدف به شمار می رود. در بسیاری نقاط دنیا، استفاده از آنتی بیوتیك های محرک رشد در تغذیه دام 
و طیور به دلیل ایجاد مقاومت در برابر عوامل بیماری زا ممنوع یا محدود شده است؛ لذا یافتن افزودنی های جدید 
که اثرات سودمندی برای سالمت حیوان داشته باشد، ضروری به نظر می رسد. بره موم از تولیدات فرعی زنبور عسل 
است که با داشتن خواص ضد میکروبی و ضد ویروسی می تواند سبب تقویت سیستم ایمنی شود. مهمترین ترکیبات 
شیمیایی موجود در بره موم شامل: 55 درصد رزین )صمغ(، 25 درصد موم و اسید چرب، 10 درصد روغن های فرار، 
حدود 5 درصد گرده )پروتئین و اسیدهای آمینه( و حدود 5 درصد مواد معدنی و ویتامین ها است. این پژوهش با 
هدف تعیین اثر سطوح مختلف محلول بره موم در جهت بهبود سالمت و ایمنی جوجه های گوشتی و مرغان تخمگذار 

انجام گرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 محلول بره موم از مراجع معتبر )ترجیحٌا مورد تأیید مؤسسه تحقیقات علوم دامی( تهیه گردد. 

 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 مورد نظر از محلول بره موم خریدارای شده )دارای 250 میلی گرم بره موم( 

به ازای هر کیلوگرم جیره کامل را به آن اضافه نموده و خوب مخلوط نمود.   
 سپس مخلوط یکنواخت تهیه شده به اجزای پر مصرف جیره )ذرت و کنجاله سویای آسیاب شده( اضافه شده 
و به مدت 20 دقیقه در داخل مخلوط کن )میکسر( یا به صورت دستی )با بیل( خوب به هم زده می شود تا خوراک 

نهایی آماده شود.
 با فرض افزودن 250 میلی گرم بره موم به هر کیلوگرم جیره، مقدار مورد نیاز آن برای هر قطعه جوجه گوشتی 
در کل دوره پرورش )42 روز(، معادل 1/25 گرم و برای هر قطعه مرغ تخمگذار در هر روز معادل 25 میلی گرم 

خواهد بود. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
محلول بره موم دارای خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی است. استفاده از آن در سطح 250 میلی گرم در 
از  استفاده  را کاهش می دهد. همچنین  بیماری زا در روده جوجه های گوشتی  باکتری های  کیلوگرم جیره، میزان 
250 میلی گرم بره موم در هر کیلوگرم جیره مرغان تخمگذار سبب افزایش تولید تخم مرغ )6 درصد( و بهبود تیتر 
آنتی بادی )علیه بیماری نیوکاسل( می شود. این بهبود تولیدکمی بیشتر از هزینه افزودن محلول بره موم به خوراک 
مصرفی است؛ به عبارت دیگر از نظر ریالی، هزینه تولید هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی با و بدون استفاده از بره موم 
مشابه است. عالوه بر این، برای بهره گیری از حداکثر خاصیت ضد میکروبی و آنتی-اکسیدانی محلول بره موم و افزایش 
مقاومت پرندگان در برابر تنش های محیطی و بیماری ها توصیه می شود به جای صرف هزینه برای خرید آنتی بیوتیك، 

از این محلول در جیره طیور به ویژه برای تولید گوشت مرغ و تخم مرغ بدون آنتی بیوتیك استفاده شود.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تصویری از بره موم خالص

تصویری از تهیه محلول بره موم
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گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی  
عنوان: بهبود دیدگاه کارشناسان نسبت به کارایی اقتصادی پروژه های پخش سیالب

یافته منتج از پروژه شماره: 83012-0000-01-030000-068-2    مدت اجراي پروژه:   4 سال
مجری مسئول:  علیرضا شادمانی                                                     رتبه علمي: مربی پژوهش

مجري:  جعفر رضایی   
rezaei_j47@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 مقصود از ساماندهي محیط بهره وري بهینه از منابع و توسعه اقتصادي،اصالح اجتماعي و رفاه مادي و معنوي 
است. از دست آورد هاي ساماندهي محیط و احیاي اراضي، رهایي انسان از قید محدودیتها است. این امر مستلزم 
شناخت و پشت سر نهادن نارسایي ها و چیرگي بر مسائل و موانع موجود جهت بهره برداري بهینه از محیط طبیعي 
است.طرح  آبخوانداري یکي از گزینه هاي مناسب در محیط هاي خشك و نیمه خشك  به منظور بهره برداری بیشتر 
از منابع آب و خاک، افزایش پوشش گیاهي و دیگر اهداف است. در شهرستان دهلران، اراضي وسیع و مستعدي جهت 
توسعه کشاورزي وجود دارد که به علت محدودیت منابع  آب بال استفاده مانده اند. شرایط اقلیمي منطقه بر اساس 
روش دومارتن خشك گرم مي باشد که میانگین بارندگي 264 میلیمتر و متوسط درجه حرارت 24 درجه سلسیوس 
است. از خصوصیات اصلي بارش در منطقه پراکنش نامناسب آن است، بطوریکه بر اساس آمارهاي هواشناسي منطقه 
یك سوم کل بارش ساالنه در یك بارندگي حادث شده است. همین مسئله وقوع سیل را در منطقه اجتناب ناپذیر 
نموده است.  لذا در سال 1375 طرح پخش سیالب در دشت موسیان در سطح 5000 هکتار آغاز گردید. حال بعد 

از پانزده سال از اجرای طرح، در این تحقیق قصد داریم اثرات اقتصادي و اجتماعي آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج مطالعه نشان داد که ترویج و انتقال نتایج تحقیقات انجام شده به کارشناسان و دستگاههای اجرایی کمك 
می کند که پخش سیالب، قادر است با ایجاد تغییرات مثبت در متغیرهاي اقتصادي منطقه از جمله تولید محصوالت 
کشاورزي، علوفه، تولید چوب و توسعه اراضي جدید کشاورزي و مرتعي باعث توسعه پایدار مناطق پیرامونی می شود. 

به منظور بهبود روند انتقال یافته ها مواردي به شرح ذیل به کارشناسان آموزشي و ترویجي توصیه مي شود.
- با توجه به اقتصادی بودن سرمایه گذاری و اجرای طرح آبخوانداری پیشنهاد میشود با انجام مطالعات دقیق 

مناطق مستعد سامانه های پخش سیالب در سطح استان شناسایی گردد.
-پیشنهاد میشود با توجه به زنده مانی باالی درختان کشت شده در عرصه پخش سیالب و با توجه به شرایط 
آب و هوایی منطقه و میزان سازگاری آنان در عرصه پخش سیالب توسعه درختان مثمر، گیاهان علوفه ای، دارویی و 

صنعتی کشت شود تا عالوه بر اهداف زیست محیطی از نظر اقتصادی سود بیشتری حاصل گردد.
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و  برداری   بهره  در  آنان  مشارکت  یا  و  عرصه  پایین دست  روستاییان  به  آبخوان  عرصه  از  بخشهای  -واگذاری 
نگهداری هم از نظر مدیریتی و هم در کاهش هزینه های جاری ساالنه می تواند به ماندگاری وحفظ عرصه پخش 

سیالب کمك شایانی می نماید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
-  افزایش سطح آگاهي ذینفعان محلی

- توانمند سازی ذینفعان حاشیه طرحها و پروژه های اجرایی 
- افزایش سطح آبهای زیر زمینی

- پذیرش اجتماعی طرحهای پخش سیالب
- افزایش مشارکت ذینفعان محلی

- کنترل سیالب و توسعه محلی پایدار
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