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پیش گفتار

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

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

مزبور به عرصه های تولیدي مؤثر واقع شود. 
مجموعه حاضر، به عنوان دوازدهمین سري از این مجموعه ها، حاصل تالش بخشي از فعالیت های محققان در 
سطح مؤسسات/پژوهشکده ها / مراکز تحقیقاتي تابعه وابسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوزي مي باشد 
که گزارش نهایي پروژه هاي تحقیقاتي ایشان در سال 1388 شماره فروست اخذ نموده اند. ادامه این روند و جمع 
آوري یافته هاي قابل ترویج منتج از گزارش هاي نهایي پروژه هاي تحقیقاتي در سال هاي آینده، مجموعه هاي ذي 
قیمتي را در اختیار قرار خواهد داد که کمك شایان توجهي به حل مشکالت بخش مي نماید. از طرف دیگر انتشار 
این مجموعه محققان را برآن مي سازد که فعالیت هاي خود را بیشتر بر دستیابي بر یافته هاي قابل ترویج مورد نیاز 
تولید کنندگان کشور استوار نمایند. در اینجا الزم می داند از کلیه همکاراني که در تهیه و تنظیم این مجموعه تالش 

نموده اند صمیمانه تشکر و قدرداني نماید. 

                                                                                                       دفتر امور پژوهشي 
                                                                                   سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: مناسب ترین سامانه تبدیل شلتوك دانه متوسط به برنج سفید از نظر فنی و اقتصادی

یافته منتج از پروژه شماره: 85144- 0000- 00- 220300- 049- 3    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد شاکر                                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در کارگاه های شالیکوبی برای تبدیل شلتوك به برنج سفید، معموالً از چندین ماشین برای این منظور استفاده 
می شود. این ماشین ها شامل غربال شلتوك، باالبر، پوست کن، جداساز شلتوك از برنج قهوه ای، سفیدکن، صیقل 
دهنده و غربال برنج  می باشد. در اکثر کارگاه ها ماشین های فوق وجود دارد و معموالً بیشترین تفاوت در نوع ماشین 
سفیدکن و صیقل دهنده است. بر این اساس و مطابق بررسي به عمل آمده، مشخص گردید که دراستان فارس، هفت 
روش مختلف تبدیل برنج قهوه اي به برنج سفید مورد استفاده قرار مي گیرد. با توجه به اینکه فاکتورهاي مختلفي 
در ارزیابي فني، اقتصادی و عملکرد روش هاي مختلف تبدیل برنج قهوه اي به برنج سفید موثر است، لذا به منظور 
ارزیابي کامل آنها و انتخاب مناسب ترین روش برای تبدیل شلتوك دانه متوسط، الزم گردید که روش هاي مختلف 

موجود در استان مقایسه و ارزیابی شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:: 
برای تبدیل شلتوك دانه متوسط به برنج سفید، توصیه می شود در کارگاه هایی این تبدیل انجام شود که از 

ماشین های زیر برای این منظور استفاده می گردد: 
پوست کن غلتك الستیکي + جداساز شلتوك از برنج قهوه ای نوع صندوقي + سفید کن سایشي افقي + صیقل 

دهنده.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
جمع بندي نتایج ارزیابی فنی نشان داد که مناسب ترین روش تبدیل شلتوك دانه متوسط به برنج سفید، روش فوق 
الذکر می باشد. زیرا کمترین درصد شکستگي برنج به مقدار 16/02 درصد و بیشترین ظرفیت سیستم به مقدار 1/24 
تن در ساعت را داشت. از نظر راندمان تبدیل نیز در حد مناسب )63/41 درصد( و بیشترین درصد برنج سفید شده 
سالم به مقدار 89/83 درصد را دارا بود. نتایج ارزیابی اقتصادی نیز نشان داد که این روش از نظر اقتصادی مناسب 

ترین روش بود. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 سفيدكن سايشی افقی     

كارگاه شاليكوبی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: مناسب ترین سامانه تبدیل شلتوك دانه بلند به برنج سفید از نظر فنی و اقتصادی

یافته منتج از پروژه شماره: 85144- 0000- 00- 220300- 049- 3       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد شاکر                                                              رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در کارگاه های شالیکوبی برای تبدیل شلتوك به برنج سفید، معموالً از چندین ماشین برای این منظور استفاده 
می شود. این ماشین ها شامل غربال شلتوك، باالبر، پوست کن، جداساز شلتوك از برنج قهوه ای، سفیدکن، صیقل 
دهنده و غربال برنج می باشد. در اکثر کارگاه ها ماشین های فوق وجود دارد و معموالً بیشترین تفاوت در نوع ماشین 
سفیدکن و صیقل دهنده است. بر این اساس و مطابق بررسي به عمل آمده، مشخص گردید که در استان فارس، هفت 
روش مختلف تبدیل برنج قهوه اي به برنج سفید مورد استفاده قرار مي گیرد. با توجه به اینکه فاکتورهاي مختلفي 
در ارزیابي فني، اقتصادی و عملکرد روش هاي مختلف تبدیل برنج قهوه اي به برنج سفید موثر است، لذا به منظور 
ارزیابي کامل آنها و انتخاب مناسب ترین روش برای تبدیل شلتوك دانه بلند، الزم گردید که روش هاي مختلف 

موجود در استان مقایسه و ارزیابی شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای تبدیل شلتوك دانه بلند به برنج سفید، توصیه می شود در کارگاه هایی این تبدیل انجام شود که از ماشین 

های زیر برای این منظور استفاده می گردد: 
پوست کن غلتك الستیکي + جداساز شلتوك از برنج قهوه ای نوع سینی شکل + سفید کن سایشي عمودی + 

صیقل دهنده.
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
جمع بندي نتایج ارزیابی فنی و اقتصادی نشان داد که مناسب ترین روش تبدیل شلتوك دانه بلند به برنج سفید، 
روش فوق الذکر می باشد. زیرا دارای کمترین درصد شکستگي برنج با مقدار 19/19 درصد بود. همچنین در این 
روش بیشترین ظرفیت سیستم با مقدار 0/92 تن در ساعت وجود داشت. نتایج ارزیابی اقتصادی نیز نشان داد که این 

روش از نظر اقتصادی مناسب ترین روش بود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته 

 

جداساز شلتوک نوع سينی شكل                                             

   كارگاه شاليكوبی



14

نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی:  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: روش خاك ورزی مناسب برای کاشت گندم آبی در استان فارس

یافته منتج از پروژه شماره:84001 – 8403- 14 –220000- 100- 4     مدت اجراي پروژه: 4 سال و 3 ماه
مجری مسئول : محمدعلی به آئین                                              رتبه علمي: استادیارپژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در اکثر مزارع استان فارس، کشاورزان بعد از برداشت ذرت، اقدام به کشت گندم می نمایند. از طرفی در مزارع 
اکثر کشاورزان، دستگاه خاك ورز مرکب وجود نداشته و کشاورزان بایستی از ادواتی مثل گاوآهن برگردان دار، گاوآهن 
قلمی و دیسك استفاده نمایند. با توجه به خشبی بودن ساقه های گیاهی ذرت و تاثیر آن روی عملیات خاك ورزی و 
کاشت گندم، الزم است که تاثیر ادواتی مثل ساقه خردکن و سیکلوتیلر به همراه گاوآهن برگردان دار و گاوآهن قلمی 
بررسی تا بتوان به وسیله آن راهکاری برای توزیع یکنواخت و بهتر مخلوط شدن بقایا با خاك ارائه نمود. همچنین 
مقایسه ای نیز بین دستگاه سیکلوتیلر و دیسك در تهیه بستر نهایی بذر انجام پذیرد. بنابراین با استفاده از ماشین های 
و کاهش حاصلخیزی خاك است، مرتفع  از معضالت زیست محیطی  بقایای گیاهی که یکی  بیان شده، سوزاندن 

می شود.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به خشبی بودن بقایای گیاهی ذرت، در صورتی که دستگاه سیکلوتیلر موجود باشد، این دستگاه را می توان 
هم با گاوآهن برگردان دار و هم گاوآهن قلمی استفاده نمود. همچنین با توجه به این که گاوآهن قلمی، انرژی کمتری 
نسبت به گاوآهن برگردان دار در تهیه زمین مصرف می نماید، استفاده از گاوآهن قلمی به همراه سیکلوتیلر قابل توجیه 
است. در صورت نبودن دستگاه سیکلوتیلر، باید ابتدا به وسیله دستگاه ساقه خردکن، اقدام به خردکردن ساقه های 
خشبی ذرت نمود و سپس به وسیله گاوآهن قلمی یا گاوآهن برگردان-دار و دیسك به عنوان دستگاه خاك ورز ثانویه، 
بستر نهایی بذر را تهیه نمود. در هر صورت استفاده همزمان از دستگاه ساقه خردکن و سیکلوتیلر در مزارع توصیه 

نمی شود. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- افزایش 20 و 17 درصدی کربن آلی به ترتیب در استفاده از دستگاه سیکلوتیلر و ساقه خردکن  

2- افزایش 20 و 10 درصدی عملکرد دانه گندم به ترتیب در استفاده از دستگاه سیکلوتیلر و ساقه خردکن به 
همراه گاوآهن برگردان دار
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3- کارایی بیشتر استفاده از سیکلوتیلر )قطر کلوخه ها 2/24 سانتی متر( نسبت به دیسك )قطر کلوخه ها 4/28 
سانتی متر( در خردشدن مناسب کلوخه ها و توزیع مناسب بقایا در خاك 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:



16

نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان:مناسب ترین ماشین کاشت گندم در بستر تهیه شده به روش کم خاك ورزي )درون بقایاي گیاهي( 

یافته منتج از پروژه شماره: 85005-8401-14-220000-100-4          مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: ارژنگ جوادي                                                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: صادق افضلی نیا و علي خسرواني
sja925@mail.usask.ca:آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به اهمیت روش هاي مختلف خاك ورزي و کاشت از نظر میزان انرژي مصرفي ، عملکرد محصول ، زمان 
و هزینه صرف شده، تمایل به استفاده از کم خاك ورزي و بي خاك ورزي بیش تر شده است. در اکثر نقاط معتدل 
در سیستم کشت جاي کشت،  معموالً  و  مي شود  به کشت  اقدام  بار  دو  زراعي  سال  یك  در  کشور  گرمسیري  و 
وجود بقایاي گیاهي محصول قبلي، فرصت زماني محدود جهت تهیه زمین و کاشت و در برخي موارد رطوبت زیاد 
خاك مشکالتي را براي کشت دوم به وجود مي آورد. از طرف دیگر، اکثر بذرکارهاي موجود به دلیل وجود بقایاي 
زیاد و فرصت زماني محدود از کارایي خوبي برخوردار نیستند. بنابراین یافتن ماشین کاشت مناسب براي سیستم 
باید  نعیین مناسب ترین ماشین کاشت در شرایط کم خاك ورزي،  براي  لذا  انکارناپذیر است.  کم خاك ورزي ضرورتي 

ترکیب روش هاي مختلف خاك ورزي و ماشین هاي گوناگون کاشت بررسي و ارزیابي شوند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در روش کم خاك ورزی، بقایای گیاهی محصول قبل به گونه ای مدیریت می شود که پوشش حداقل 30 درصد 
از سطح خاك حفظ گردد )بقایای ریخته روی خاك در مقایسه با بقایای ایستاده ارجح هستند(، ضمن این که بقایای 
موجود به اندازه ای نباشد که برای دستگاه کارنده ایجاد مشکل کنند. در این صورت، بقایای گیاهی در هر تناوب باید 
متناسب با آن تناوب مدیریت شوند. اگر گندم در تناوب با محصوالت کم بقایا مثل لوبیا و کنجد کشت می شود، 
بقایای موجود در مزرعه زیاد نیست و ضرورتي برای مدیریت بقایای این محصوالت وجود ندارد، اما اگر گندم در تناوب 
با محصوالتی مثل پنبه و ذرت کشت می شود، قبل از کشت گندم بقایای گیاهی حتماً باید مدیریت شوند. بقایای 
پنبه باید با استفاده از ساقه خردکن پشت تراکتوری خرد شوند و در مزرعه پخش گردند، همچنین بقایای ذرت نیز 
باید با هد ذرت مجهز به ساقه خردکن یا ساقه خردکن پشت تراکتوری خرد شده به صورت یکنواخت در مزرعه پخش 
گردند )پخش یکنواخت بقایا در مزرعه توسط ساقه خردکن انجام می شود(. بعد از مدیریت بقایاي گیاهي، مزرعه 
با استفاده از ادوات مناسب کم خاك ورزي مانند خاك ورز مرکب شخم می خورد و بذر با استفاده از خطي کاري که 

داراي شیاربازکن دیسکي و ترجیحاً دیسکي کنگره اي است، کشت می گردد.
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مزایای تهیه زمین به روش کم خاك ورزی و کاشت گندم با خطي کار داراي شیاربازکن دیسکي کنگره اي دیسکي 

به شرح زیراست: 
- افزایش درصد سبز و بوته در واحد سطح

- افزایش عملکرد گندم
- راحتي کار خطي کار بدون تجمع بقایاي گیاهي در جلو شیاربازکن

 
عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

ماشين مناسب كاشت گندم برای كم خاک ورزي
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: سرعت مناسب خطي کار تاکاي فاروئردار براي کاشت گندم 

یافته منتج از پروژه شماره: 85005-8401-14-220000-100-4      مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6ماه
مجری مسئول: صادق افضلی نیا                                                    رتبه علمي: دانشیار پژوهش

sja925@mail.usask.ca:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مرحله کاشت گندم یکي از مراحل حساس تولید این محصول مهم مي باشد، لذا عملکرد وکارائي ماشین کاشت 
گندم ازاهمیت ویژه اي برخورداراست. با توجه به اینکه عملکرد ماشین هاي کاشت گندم تا حدود زیادي متاثر از نحوه 
عملیات تهیه زمین مي باشد و هموار بودن بستر بذر، مقدار کلوخه ها و اندازه آن ها در سطح مزرعه مي تواند تاثیر 
معني داري بر عملکرد ماشین هاي کاشت داشته باشد، الزم است این ماشین ها در شرایط مختلف تهیه زمین ارزیابي 
گردند. سرعت انجام کار نیز با توجه به محدودیت زمان کاشت در اغلب مناطق کشور یکي دیگر از پارامترهاي تعیین 
کننده در عملکرد کارنده ها مي باشد که باید مورد بررسي قرار گیرد. بنابراین، الزم است اثر عملیات ثانویه تهیه بستر 
بذر و سرعت کاشت )سرعت پیشروي تراکتور( بر عملکرد خطي کار توصیه شده براي کاشت گندم مورد بررسي قرار 

گیرد. 
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:

پس از اجراي عملیات شخم اولیه و قبل از از دست رفتن رطوبت خاك شخم خورده، براي خرد کردن کلوخه ها 
از دیسك استفاده مي شود )ترجیحاً یك بار( و با استفاده از لولر، سطح بستر بذر هموار مي گردد. سپس بذر گندم با 

استفاده از خطي کار تاکا و با سرعت پیشروي 7 کیلومتر در ساعت کشت مي شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مزایای استفاده از دیسك به عنوان خاك ورز ثانویه )ترجیحاً یك بار( و کاشت گندم با خطي کار تاکا فاروئر دار با 

سرعت 7 کیلومتر در ساعت، به شرح زیراست: 
- کاهش مصرف سوخت

- افزایش ظرفیت مزرعه اي
- افزایش عملکرد گندم

- افزایش بهره وري اقتصادي
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

خطي کار تاکاي فاروئردار براي کاشت گندم
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: کاهش مصرف سم در ذرت با کولتیواتور جدید درون پشته ای 

یافته منتج از پروژه شماره:  86122 – 14- 50- 4                    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول : محمدعلی به آئین                                             رتبه علمي: استادیارپژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کولتیواتورها به عنوان ماشین داشت چند منظوره برای کنترل علف های هرز، خاك دادن پای بوته و ترمیم جوی 
و پشته های آبیاری معرفی می شوند. این ماشین ها در صورت استفاده صحیح می توانند در کاهش مصرف سموم و 
افزایش عملکرد محصول نقش اساسی داشته باشند. کاربرد موثر کولتیواتور در مزارع ذرت در کنترل علف های هرز و 
افزایش عملکرد به اثبات رسیده است. سمومی نظیر آترازین و السو که در مزارع ذرت استفاده می شود را می توان با 
استفاده از نوع خاصی از کولتیواتور به نام کولتیواتور درون پشته ای کاهش داد. کولتیواتورهای رایج مثل کولتیواتور با 
تیغه پنجه غازی، با حرکت درون جویچه های آبیاری، فقط علف های هرز درون جویچه ها را از بین برده، ولی علف های 
هرز روی پشته ها در کنار بوته های ذرت باقی می مانند. بنابراین با کاربرد کولتیواتور جدید درون پشته ای با سه نوع 
تیغه دوار، فنری و کاردی روی پشته ها )محل استقرار گیاه ذرت( و تیغه پنجه غازی درون جویچه های آبیاری می توان 
در ابتدای فصل رشد، علف های هرز را کنترل و خاك دهی پای بوته ها را انجام داد که در نهایت به افزایش عملکرد و 

کاهش مصرف سموم می انجامد

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
تیغه های به کار رفته در کولتیواتور درون پشته ای شامل تیغه دوار در جلو دستگاه )به منظور سست نمودن خاك 
و کنترل جزیی علف هاي هرز(، تیغه فنری انعطاف پذیر در وسط دستگاه )به منظور نگهداشت حالت ایستاده علف های 
هرز خوابیده روی پشته( و تیغه کاردی با لبه تیز در انتهای دستگاه )به منظور قطع نمودن علف هاي هرزي که به 
صورت ایستاده یا خوابیده روی پشته محصول( وجود دارند. این سه نوع تیغه باید با تنظیمات کشویی، روی پشته 
محصول )ذرت( تنظیم شوند. باید توجه داشت که در اثر استفاده از این سه نوع تیغه، پشته های محصول به هم ریخته 
و حالت طبیعی خود را از دست می دهند. بنابراین بعد از تیغه های کاردی باید، تیغه های پنجه غازی را طوری درون 
جوی قرار داد که نوك این تیغه ها در وسط جوی حرکت کند. با این عمل هم علف های هرز درون جوی ریشه کن 
شده و هم خاك دهی پای بوته ها انجام می شود که بازسازی پشته ها را نیز به دنبال دارد. نکته دیگری که باید توجه 
داشت، نحوه کار با دستگاه های ردیف کار ذرت است که باید طوری تنظیم شوند که به طور دقیق در وسط پشته ها، 

عملیات کاشت را انجام دهند تا تیغه  های کولتیواتور درون پشته ای به بوته های ذرت آسیبی وارد نسازند.  

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از ماشین کولتیواتور درون پشته ای، عدم عملیات سمپاشی را به دنبال خواهد داشت؛ یا در صورت استفاده 

از سم، عملیات کنترل علف های هرز به نحو موثری انجام خواهد شد.
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افزایش 47 درصدی کنترل علف های هرز در استفاده از کولتیواتور درون پشته ای نسبت به روش سمپاشی   -2
+ کولتیواتور پنجه غازی

به روش مرسوم  از کولتیواتور درون پشته ای، 40 درصد کاهش هزینه نسبت  استفاده نمودن  در صورت   -3
)استفاده از سمپاشی و کولتیواتور مرسوم( مشاهده می شود.

استفاده از کولتیواتور درون پشته اي کاهش تردد ماشین هاي کشاورزي را در مزرعه به دنبال داشته و قابل   -4
توجیه است.

حفظ محیط زیست )انسان، خاك و آب( در اثر کاهش مصرف سم و تولید محصول سالم  -5

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

دستگاه كولتيواتور درون پشته ای

مقايسه كنترل علف های هرز مزرعه ذرت قبل و بعد از عمليات با كولتيواتور درون پشته ای
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان:مناسب ترین روش کم خاك ورزی و میزان بذر برای کشت گندم در جنوب خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 85045-0000-14-220000-043-2         مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: الیاس دهقان                                                            رتبه علمي: استادیارپژوهش

elyas_dehghan@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با سطح زیر کشت حدود 360000 هکتار مهمترین گیاه زراعي زمستانه استان خوزستان به شمار  گندم آبي 
مي رود. روش آماده سازي زمین براي کاشت گندم در بسیاری از مناطق جنوبي خوزستان شامل آبیاری ماخار، یك 
بار شخم پاییزه با گاوآهن برگردان دار، حداقل دو بار دیسك، ماله و نهرکشي مي باشد. روش خاك ورزي همراه با شخم 
برگردان با وجود مزایاي مشخص، داراي مشکالتي مانند تبخیر شدید رطوبت و هدر رفتن آب به دلیل حذف بقایای 
محصول قبل از سطح خاك، هزینه ي باال، مصرف زیاد سوخت، نیاز به زمان طوالني برای تهیه زمین، افزایش آلودگي 
محیط زیست، کاهش مواد آلي خاك، برهم خوردن تسطیح خاك در اثر شخم و نیاز به تسطیح مجدد و متراکم 
ساختن خاك مي باشد. استفاده از  خاك ورزی حفاظتی و کم خاك ورزی بهجای خاك ورزی همراه با شخم برگردان و 
با رعایت اصول و شرایط آن مي تواند تا حدود زیادی مشکالت را کاهش داده یا برطرف نماید. به منظور تعیین میزان 
بذر گندم و روش کم خاکورزی )خاك ورزی حفاظتی( مناسب، سه میزان بذر 100، 150 و 200 کیلو گرم در هکتار و 
همچنین 8 روش خاك ورزی مقایسه شدند که عبارتند از 1( شخم برگردان+ دو بار دیسك در پاییز، 2( شخم برگردان 
در  بهار+ دوبار دیسك در پاییز، 3( شخم برگردان+یك بار دیسك در بهار+یك بار دیسك در پاییز، 4( شخم برگردان 
در بهار+یك بار گاوآهن دوار در پاییز، 5( یك بارگاوآهن قلمي در بهار+ دوبار دیسك در پاییز، 6( دوبار دیسك در 

پاییز، 7( یك بارگاوآهن قلمي+ یك بار دیسك در پاییز و 8(یك بار رتیواتور به عمق 10 سانتي متر در پاییز  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- براي کشت گندم آبی در جنوب استان خوزستان مصرف بذر به میزان200- 150 کیلوگرم در هکتار با بذرکار 

غالت پیشنهاد می شود. 
سیلتي(  )رسي-  سنگین  دارای خاك  که  خوزستان  استان  جنوبی  مناطق  اراضی  در  آبی  گندم  براي کشت   -
هستند، بسته به نوع ماشینها و ادوات در دسترس، به ترتیب اولویت یکی از روش های کم خاك ورزی پاییزه زیر به 

جای روش مرسوم پیشنهاد می شود:
1- دوبار دیسك  2- یك بار گاوآهن دوار  3- یك بار گاوآهن قلمی + یك بار دیسك 4- یك بار گاوآهن قلمی و 

دیسك بهاره + یك بار دیسك پاییزه
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- در مناطقی که در پاییز با مشکل تامین آب برای ماخار )آبیاري زمین قبل از خاك ورزي با هدف کاهش مقاوت 
خاك در برابر عملیات تهیه زمین( یا در طول تابستان با مشکل باال آمدن شوری و تجمع نمك در سطح خاك روبرو 
هستند، استفاده از روش کم خاك ورزی بهاره )یك بارگاوآهن قلمي در بهار + دوبار دیسك در پاییز( پیشنهاد می شود.. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- استفاده از روش های کم خاکورزی بهجای شخم برگردان عملکرد گندم را کاهش نداد

- مصرف سوخت در روش های کم خاکورزی نسبت به خاك ورزی با شخم برگردان بین30 تا 54 درصد کاهش یافت
- زمان مورد نیاز در روش های کم خاکورزی نسبت به خاك ورزی با شخم برگردان بین15 تا 52 درصد کاهش یافت
- هزینه ی خاك ورزی در روش های کم خاکورزی نسبت به خاك ورزی با شخم برگردان بین10 تا 54 درصد کاهش یافت

- تراکم علف های هرز در خاك ورزی پاییزه با گاوآهن برگردان دار بعد از ماخار کاهش یافت اما در روش های 
کم خاك ورزی به دلیل رویش زیادتر علف های هرز استفاده به موقع از علف کش ضروری است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

انجام عمليات كم  خاک ورزی با گاو آهن قلمی پس از برداشت گندم

وضعيت سبز شدن بذرها در روش كم  خاک ورزی پس از ماخار  با گاو آهن قلمی + ديسک در پاييز
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان:راهکارهای کاهش تلفات دانه در کمباین هاي برداشت گندم در استان خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 88036-14-46-4                                 مدت اجراي پروژه:  1 سال
مجری مسئول: الیاس دهقان                                                            رتبه علمي: استادیارپژوهش

elyas_dehghan@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گندم با سطح زیر کشت حدود 393 هزار هکتار، مهمترین گیاه زراعي استان خوزستان مي باشد. بر اساس آمار 
منتشر شده توسط وزارت جهاد کشاورزي، در دوره سه ساله متوسط تلفات کمبایني دانه غالت در کشور 4/15 درصد 
درصد و در خوزستان برابر 5/71 درصد درصد بود در حالی که طبق استاندارد ASAE تلفات مجاز کمباینی دانه 
غالت یك درصد درصد می باشد. با لحاظ میانگین تولید گندم به میزان 3477 کیلوگرم بر هکتار برای خوزستان، 
میانگین آب مصرفی 7000 متر مکعب در هکتار و قیمت هر کیلوگرم گندم 1300 تومان، کل تلفات کمباینی گندم 
در خوزستان معادل 156000 متر مکعب آب و 101394000000 تومان )258000 تومان در هکتار( خواهد بود. لذا 
با تعیین عوامل تلفات در کمباین برداشت گندم و بکارگیری راهکارهای کاهش آنها،  با هر  درصدیك درصد کاهش 

در تلفات کمبانی دانه حدود 45000 تومان در هکتار به درآمد کشاورزان افزوده می شود.      

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- تمرکز و توجه هرچه بیشتر بر امر آموزش کشاورزان براي نظارت مستقیم بر میزان تلفات کمباین ها در مزرعه

- تمرکز بیشتر گروه هاي ارزیابي و نظارت، بر نحوه ي تنظیمات و همچنین سالم بودن اجزاي سکوي برش )از جمله 
چاقوي برش، اهرم هاي کنترل سرعت دوراني چرخ فلك، زاویه ورود پره ها یا انگشتي هاي چرخ فلك به درون محصول(

- توجه ویژه به شاخص چرخ فلك )نسبت سرعت خطی چرخ فلك به سرعت پیشروی کمباین( در کمباین ها )الزم 
است این شاخص بین 1/5-1/25 قرار گیرد(

- تنظیمات کمباین ها طبق دفترچه راهنما و بر اساس ویژگي هاي محصول، مزرعه و شرایط آب و هوایي انجام شود
- در مواقعي که رطوبت هوا باال مي باشد )صبح زود و شب( از برداشت محصول خودداري شود

- به منظور سهولت کار کمباین و افزایش بازده کاري آن، در زمان کاشت مزارع حتي المقدور از تعداد کمتري نهر 
استفاده شده و فاصله مرزها مضرب صحیحي از عرض کمباین باشد )مثاًل 4، 8، 12 متر(

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ــد  ــه درآم ــار ب ــان در هکت ــدود 45000 توم ــه ح ــی دان ــات کمباین ــش در تلف ــك درصــد کاه ــر  درصدی ــا ه - ب

ــی شــود ــزوده م کشــاورزان اف
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

جويده شدن و ريزش خوشه ها توسط شانه برش در اثر 
تنظيم نبودن و فاصله زياد چرخ و فلک از سكوی برش

شكستن و ريزش خوشه ها در اثر زاويه ورود نامطلوب و
 كوبيده شدن پره های چرخ و فلک بر سر محصول
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: کودکاری با عرض متغیر به منظور کاهش مصرف کود در محصوالت ردیفی

یافته منتج از پروژه شماره: 86007-0000-14-220000-043-2          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: الیاس دهقان                                                            رتبه علمي: استادیارپژوهش

elyas_dehghan@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سطح زیر کشت محصوالت ردیفي تابستانه و زمستانه )مانند ذرت دانه ای و علوفه ای، چغندرقند، سویا، گلرنگ، 
آفتابگردان و...( در کشور حدود 840 هزار هکتار است. روش کاربرد کود پایه براي کشت محصوالت ردیفي در کشور 
به صورت پخش کود در سطح خاك با ماشین هاي مرکب فاروئر-کودکار یا فاروئر-کودکار- بذرکار مي باشد. واحدهاي 
کودکار ماشین هاي مرکب محصوالت ردیفي عموماً قادر به تغییر در پهناي نوار کود نبوده و به دلیل کار در عمق خاك 
عالوه بر استهالك، به نیروي کششي بیشتر و بازوي نگهدارنده و شاسي محکم تر نیاز دارند. همچنین در خاك های 
سنگین کودهای شیمیایی تثبیت شده و از دسترس گیاه خارج می شوند و الزم است کود در نوار باریك در خاك قرار 
داده شود، در حالی که در خاك های سبك این مشکل وجود نداشته و کود می تواند در نوار پهن در خاك قرار گیرد. لذا 
الزم است که واحدهاي کودکار ماشین هاي مرکب محصوالت ردیفي قابلیت تغییر در عرض نوار کود را داشته باشند تا 
بسته به نوع خاك بتوان عرض نوار کود را به مقدار مناسب تنظیم نمود. عالوه بر این، درگیر نبودن واحدهاي کودریز 
جدید با خاك باعث استهالك کمتر ماشین، نیاز به شاسي سبك تر و ارزانتر و نیاز به نیروي کششي کمتر می شود.      

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- اســتفاده از واحدهــاي کودریــز جدیــد غیردرگیــر بــا خــاك و بــا قابلیــت تغییــر در عــرض نــوار کــود بــه جــای 
واحدهــای کــودکار مرســوم در ماشــین های مرکــب فاروئر-کــودکار یــا فاروئر-کــودکار- بــذرکار محصــوالت ردیفــی 

ــود. ــنهاد می ش پیش

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- ماشین هاي مرکب فاروئر-کودکار یا فاروئر-کودکار- بذرکار محصوالت ردیفی تجهیز شده به واحدهاي کودریز 
جدید به دلیل عدم درگیري واحدهاي کودریز با خاك، دارای استهالك کمتر بوده و به شاسي سبك تر و ارزانتر و 

نیروي کششي کمتر نیاز دارند. 
- استفاده از کارنده تجهیز شده به واحدهاي کودریز جدید در مزرعه ذرت با خاك  سنگین، به دلیل کاهش عرض 

نوار کود، باعث کاهش مصرف کود پایه به میزان 33 درصد درصد شد.
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- همه ماشین هاي مرکب فاروئر-کودکار یا فاروئر-کودکار-بذرکار محصوالت ردیفی تولید قبل و جدید می توانند 
به این واحدهای کودیز جدید مجهز شوند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شيار باز كن در گير با خاک در واحد كود كار مرسوم ماشين فاروئر – كودكار

نصب واحد كود ريز غير درگير با خاک و با قابليت تغيير پهنای نوار كود بجای
 واحد  كودكار مرسوم در فاروئر- كودكار محصوالت رديفی

همه ماشین هاي مرکب فاروئر-کودکار یا فاروئر-کودکار-بذرکار محصوالت ردیفی تولید قبل و جدید می توانند به 
این واحدهای کودیز جدید مجهز شوند.



2۸

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: توصیه های الزم برای بهبود فرایند تولید در کارخانه های ذرت خشك کنی   

یافته منتج از پروژه شماره: 85125-0000-00-222800-021-3          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  حمیدرضا گازر                                                              رتبه علمي:   دانشیار پژوهش 

مجري: آیدین حمیدی
   hgazor@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در فرآیند خشك کردن صنعتی بذر ذرت، آگاهي از نحوه تاثیر عوامل موثر نظیر دماي فرایند، سرعت هواي گرم، 
ضخامت محصول و مدت اقامت دانه های ذرت در داخل خشك کن در جلوگیري از بروز ضایعات و تحمیل هزینه هاي 
گزاف مالي موثر مي باشد. لذا بهبود سیستمهاي مورد استفاده در فرایند خشك کردن و فرآوری بذر ذرت بایستی 
بصورت مداوم و مستمر انجام گیرد. در این راستا پایش وضعیت موجود و ارزیابي علمي و فني فرایند خشك کردن و 
دستگاههاي فرآوری بذر ذرت با استفاده از مراجع و منابع علمي در ایستگاههاي ذرت خشك کني در منطقه مغان 

انجام گردید.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1- برداشــت بــالل ذرت بــذری بــا پیکــر هاســکر انجــام شــده و بــه جــای خشــك کــردن دانــه بــذر بــالل ذرت 

ــود. خشك ش
2- از سیســتمهای کنتــرل دمــا و رطوبــت در خشــك کنهــای اتاقکــی بــا قابلیــت برگشــت هــوا بــرای خشــك 

کــردن بــالل اســتفاده شــود.
3- در خشك کنهای اتاقکی تا حداکثر 60 درصد حجم مخزن با بالل تازه پر شود.

4- بالل های خشك شده در مخازن چوبی با تهویه مناسب نگهداری شوند.
5-  از شیلرهای متناسب با ظرفیت تولید مزارع )شیلرهای پرتابل و ثابت( استفاده شود.

6- از سیستم های انتقال بذر جدید در کارخانه های ذرت خشك کنی استفاده شود.
7- سیستم کیفی و آزمایشگاه در کارخانه های ذرت خشك کنی استقرار یابد.

8- بذر گرد از چرخه تولید بذر بدلیل باال بودن شانس صدمات فیزیکی در حین فرآوری حذف شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
سیستمهای  کردن،  مرحله خشك  برداشت،  )سیستمهای  ذرت  بذر  تولید  فرایند  در  بحرانی  نقاط  شدن  مشخص   -1
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انتقال(.
مشخص شدن میزان صدمات بذری در مراحل مختلف فرایند و شدت آن.  -2

برآورد میزان خسارات اقتصادی در هر یك از مراحل تولید.  -3
ارایه پیشنهاد های کاربردی در جهت اصالح فرایند و ماشینهای مورد استفاده  در فرایند تولید بذر ذرت.  -4

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

چرخه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: روش تلفیقی مدیریت بقایای گیاهی در نظام دوکشتی

یافته منتج از پروژه شماره:84002-8403-14-220000-100-4       مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: اورنگ تاکی                                                               رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: احمد حیدری، رضا عادل زاده، محمد علی به آیین
orangtaki@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مدیریت بقایاي گیاهي محصوالت در بهبود پایداري ساختمان خاك و حفظ حاصلخیزي آن اهمیت زیادي دارد. 
روش متداول مدیریت بقایاي گندم در ایران خارج نمودن قسمتهاي بریده شده توسط کمباین از زمین و سوزاندن 
بقایاي ایستاده و خاك ورزی با شدت زیاد با گاوآهن برگردان داریا چیزل مي باشد. این روش اگر چه باعث سهولت 
کاشت محصول بعدی می شود وکنترل علفهاي هرزو آفات و بیماریها را آسانتر مي کند لیکن باعث کاهش میزان مواد 
غذایي، کربن و مواد آلي خاك مي گردد و پایداري ساختمان خاك را به مخاطره مي اندازد. روشهاي دیگر مدیریت 
بقایا شامل جمع آوري، رها کردن در سطح و مدفون کردن یا مخلوط کردن با خاك هر کدام مزایا و معایبي را به 
همراه دارند و میتوانند به عنوان روشی جایگزین برای سوزاندن بقایا معرفی گردند، لیکن در نظر گرفتن منافع کوتاه 
مدت و بلند مدت کشاورزان و توجه به مسایل زیست محیطی در سازگاری هر یك از این روشها شرط الزم برای 

موفقیت آن به حساب می آید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
از آن جایی که در خاك ورزی حفاظتی مخلوط کردن حجم زیادی از بقایا با الیه سطحی مخصوصا در نظام دو 
کشتی باعث بروز عوارض ناشی از کمبود ازت در سالهای اولیه می گردد، ممکن است این امر به مصرف زیاد کودهای 
ازته ویا کاهش عملکرد محصول منجر گردد. در هر صورت افزایش آبشویی کود ها، آلودگی های زیست محیطی و 
افزایش هزینه تولید را به دنبال خواهد داشت و کاهش عملکرد محصول در استقبال کشاورزان از روشهای حفاظتی 
تردید ایجاد می کند. بنابراین برای ارائه یك سیستم پایدارو مورد پذیرش از طرف کشاورزان در مرحله نخست بایستی 
مواد آلی خاك را به تدریج با اعمال روش های تلفیقی افزایش داد. بدین معنی که در سالهای اولیه می توان روش 
خاك ورزی حفاظتی را بصورت تناوبی با روش برگردان کردن خاك بکار گرفت. برای این منظور توصیه می گردد در 
سال های اولیه پس از برداشت غالت روش حفظ بقایای گیاهی در سطح و کشت مستقیم درون بقایا با حداقل بهم 
خوردگی خاك استفاده گردد. با اعمال این روش در کشت تابستانه می توان از مزیت های مالچ سطحی بقایا مانند 
حفظ رطوبت خاك، تعدیل درجه حرارت، صرفه جویی در انرژی مصرفی و پیشرس کردن محصول بعدی به علت 
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کاهش زمان عملیات تهیه زمین بهره برد. لیکن عدم پوسیدن بقایا در طول تابستان به خصوص در مناطق خشك با 
نظام دو کشتی تجمع آنها را در محصول بعدی به دنبال خواهد داشت. رها کردن این حجم زیاد بقایا درسطح ممکن 
است در مرحله جوانه زنی در پاییز به علت عدم برقراری تماس کافی بذر با خاك و کاهش دمای خاك به پایین بودن 
درصد سبز محصول منجر گردد. بنابر این در کشت پاییزه بهترین مدیریت بقایا مدفون کردن آن با گاوآهن برگردان 
دار در عمق 20-25 سانتی متری خاك می باشد. در این روش محلول پاشی بقایا با ازت قبل از برگردان کردن جهت 
پوسیده شدن سریعتر توصیه می گردد. در این میان وجود ماشینهاي مناسب کاشت مستقیم در بقایا که عملکرد 
مناسبي در جایگذاري کود و بذر در این شرایط داشته باشند و پس از آن در مرحله داشت استفاده از کولتیواتورهاي 
فعالي که بتواند در حضور بقایا مبارزه مکانیکي با علفهاي هرز را انجام دهند موفقیت این روش را تضمین مي نماید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با اعمال روش تلفیقی مورد توصیه )نگهداری بقایا در سطح خاك در فصل تابستان و مدفون کردن آنها در فصل پاییز( 
ضمن جلوگیری از مصرف بیش از حد کودهای ازته و علف کش ها و حفظ عملکرد مورد انتظار کشاورزان می توان به افزایش 

مواد آلی خاك و صرفه جویی در مصرف آب دو تنگنای اساسی در زراعت در مناطق خشك  دست یافت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

کشت محصول جدید در بقایای محصول قبلی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان:کشت ذرت به روش کم خاك ورزی به جای خاك ورزی مرسوم در  ارزوییه کرمان

یافته منتج از پروژه شماره: 2-053-220000-14-0000-85044     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول : فرزاد شهرکی                                                          رتبه علمی: استادیار پژوهش 

Farzad_shahrekian@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پرداختن به مسائل و مشکالت کشت و کار ذرت بسیار با اهمیت می باشد. در شرایط کشت دو محصول در سال 
کاهش در خاك ورزی به دلیل محدودیت فرصت تهیه بستر برای محصول دوم، باعث صرفه جویی در هزینه های 
تولید و کاهش فرسایش خاك میشود. از طرفی کمبود مواد آلی خاك یکی از مشکالت کشاورزی در منطقه ارزوییه 
کرمان بوده که با مدیریت صحیح استفاده از بقایا می توان ضمن کاهش تبخیر از سطح خاك و باال نگهداشتن محتوی 

رطوبتی خاك راندمان مصرف آب را افزایش داد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
الف-انجام عملیات آبیاری مزرعه

 ب- کود پاشی 
ج- دو نوبت دیسك زدن تا عمق 15-10 سانتی متر 

د- کاشت ذرت

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
الف: کاهش مصرف سوخت تراکتور برای تهیه زمین

ب: حفظ ساختمان خاك با انجام عملیات کمتر خاك ورزی
ج: حفظ رطوبت خاك با تبخیر کمتر آب

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

       نمايی از مزرعه كشت ذرت به روش كم خاكورزی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: تعیین رطوبت مناسب شلتوك در سفیدکن هاي سایشي و تیغه اي

یافته منتج از پروژه شماره: 310022120014000085045               مدت اجراي پروژه: 1سال 
مجری مسئول:  محسن حیدری سلطان آبادی                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجری: حسن محمدی
mheisol@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
برنج بعد از گندم به عنوان یکي از غالت مهم در تأمین غذاي انسان جایگاه ویژه اي دارد و تقریبا یك چهارم تولید 
محصول غله جهان را به خود اختصاص مي دهد. مقدار تولید شلتوك کشور ساالنه حدود 3/16 میلیون تن مي باشد 
که با ضریب تبدیل 64 درصد حدود 2/02 میلیون تن برنج تولید مي شود. شکل ظاهري و درصد شکستگي برنج، 
نقش مهمی در تعیین کیفیت محصول دارد به نحوی که در بازارهاي جهاني درصورت وجود خرده برنج در محصول 
عرضه شده، قیمت آن با توجه به شرایط تا یك دهم قیمت برنج مرغوب، کاهش مي یابد. شکسته شدن برنج تابع 
عوامل زیادي نظیر رقم، مدیریت زراعي، رطوبت هنگام برداشت و تبدیل، روش خشك کردن و وسایل به کار گرفته 
شده در سیستم تبدیل می باشد. در این میان سه عامل رقم برنج، رطوبت شلتوك در زمان تبدیل و نوع سیستم 
تبدیل از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین مطالعه این سه عامل در مناطق تحت کشت برنج در جهت کاهش 

ضایعات و افزایش کیفیت محصول حائز اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
اوالً: توجه به این نکته ضروری است که ارقام برنج بومی اصفهان نسبت به رقم طارم کشت شده در استان دارای 
شکستگی کمتری هستند و نشان می دهد این رقم شمالی به خاطر شکل ظاهری و خصوصیات فیزیکی و نیز اقلیم 

خاص مورد نیاز خود جهت رشد و رسیدگی، دارای شکستگی باالیی بوده و مناسب کشت در اصفهان نمی باشد.
 ثانیاً: میزان شکستگی و سفید شدگی برنج در سفیدکن های سایشی نسبت به سفیدکن های تیغه ای کمتر بوده 

و توصیه می شود که سیستم های تبدیل تیغه ای با نوع سایشی تعویض گردد. 
 مناسب ترین رطوبت تبدیل شلتوك ارقام سرخه، سازندگی و طارم )کشت شده در اصفهان( در سیستم سایشی، 
به ترتیب10،12 و10 درصد )براساس وزن شلتوك تر( و در سیستم تیغه ای، 10، 12 و 12 درصد بر پایه تر می باشد.

توصیه می شود همه  برنج سفید شده،  تری شلتوك در کیفیت  یا  زیاد مقدار رطوبت  بسیار  نقش  به  توجه  با   
واحدهای شالی کوبی به یك رطوبت سنج قابل حمل، مجهز شده و نحوه استفاده از آن آموزش داده شود.
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از سفیدکن های سایشی، کاهش قابل توجهی در میزان شکستگی برنج نسبت به سفیدکن های تیغه ای 
در پی دارد و الزم است که واحدهای شالی کوبی، سفیدکن های تیغه ای خود را به نوع سایشی تبدیل کنند. کاهش 
ضایعات برنج در سفیدکن های سایشی به سرعت هزینه های تعویض سفیدکن ها را جبران نموده و در سطح کالن  

گامی به سوی خودکفایی در تولید برنج محسوب می شود.    

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: چگونگی کاهش مصرف بذر در روش کشت لوبیا با استفاده از ردیف کار و یا کشت پشته ای با استفاده از خطی کار

یافته منتج از پروژه شماره: 84046-0000-14-220000- 060-2            مدت اجراي پروژه:3سال
مجری مسئول: ابوالفضل هدایتی پور                                                    رتبه علمي: مربی پژوهش 

 Ahedayatypoor@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
روش کشت لوبیا در استان مرکزی به صورت خطی کاری یا مسطح می باشد. این روش که عمدتا به صورت هیرم 
کاری انجام می شود، اوال باعث فشردگی خاك و تخریب ساختمان آن می شود، دوم اینکه بذر زیادی گاها تا 250 
کیلوگرم در هر هکتار مصرف می شود. همچنین در این روش امکان وجین مکانیکی وجود ندارد. کشت ردیفی لوبیا 
به این مفهوم است که  لوبیا را با استفاده از ردیف کار های مکانیکی و یا بادی )مشابه کشت ذرت( با فاصله 60 و یا 
75 سانتی متر کشت نمود. در این حالت فاصله خطی روی پشته ثابت می باشد و عملیات وجین مکانیکی به راحتی 
امکان پذیر است. ضمن اینکه حداقل 100 کیلو گرم بذر در هر هکتار صرفه جویی می شود. با این حال چون ردیف 
کار ها عمدتا گران قیمت می باشند، با نصب فاروئر می توان کشت لوبیا را به صورت جوی و پشته ای انجام داد.اگرچه 
فاصله بذور روی پشته مساوی نمی باشد، ولی تقریبا مزایای کشت ردیفی را به همراه دارد و امکان وجین مکانیکی 

وجود دارد. در این حالت نیز در مقدار بذر مصرفی به میزان 100 کیلوگرم در هر هکتار صرفه جویی می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با استفاده از خطی کارهای متداول و نصب فاروئر بر روی دستگاه، حالت ردیف کاری را می توان اجرا نمود. فاصله 
ردیف 75 سانتیمتر توصیه می شود. میزان مصرف بذر را 100 تا 120 کیلو گرم در هکتار در نظر بگیرید. در این 
روش چون تعداد زیادی از دریچه های خروجی بذر بسته می شوند، ممکن است بذر کمتری ریخته شود. برای همین 
منظور دو شیار بازکن را دقیقا پشت سر هم قرار داد به نحوی که عمال بذر از طریق 6 دریچه خروجی خارج می شود. 
ولی چون شیار بازکن ها پشت سر یکدیگر قرار دارند، بذور در یك بستر قرار می گیرند و عمال یك خط کشت ایجاد 

می شود. ضمنا نوع شیار بازکن نیز می بایست از نوع بیلچه ای کوتاه باشد.
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در این روش عملکرد دانه خشك حداقل 500 کیلوگرم در هر هکتار افزایش می یابد. همچنین کاهش میزان بذر 

به میزان 100 کیلوگرم در هر هکتار خواهد بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

  

كشت رديفی لوبيا و امكان خاک دهی پای بوته

 
منطبق كردن شيار باز كن جلويی و عقبی به منظور ريزش كافی بذر از دريچه های خروجی بذر
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: نحوه استفاده از زیرشکن در تولید گندم دیم

یافته منتج از پروژه شماره: 84005 -8309-00-232200-100-4            مدت اجراي پروژه: 4 سال و 3 ماه
مجری مسئول: ایرج اسکندری                                                            رتبه علمي: مربي پژوهش

مجریان: صادق افضلی نیا و علی اکبر صلح جو
sja925@mail.usask.ca :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در زراعت دیم، هدف عملیات خاك ورزي عالوه بر تهیه بستر مناسب، باید حفاظت از آب و خاك نیز باشد. دراکثر 
دیمزارهاي کشور، انجام عملیات خاك ورزي با ادوات مختلف به ویژه در کشت هاي بهاره، در رطوبت هاي زیاد خاك  
انجام مي گیرد. این امر درخاك هایي با درصد رس باال و مواد آلي کم مي تواند موجب تراکم خاك گردد. تراکم 
خاك موجب افزایش مقاومت خاك در برابر نفوذ ریشه، کاهش تخلخل خاك، کاهش فعالیت هاي بیولوژیکي خاك، 
کاهش نفوذپذیري و زهکشي خاك شده و تبادل گازها و هوا در خاك را محدود مي کند. این تراکم معمواٌل با عملیات 
زیرشکني خاك در اعماق پایین تر از عمق شخم مرسوم شکسته مي شود. بنابراین، الزم است اثر عملیات زیرشکني 
بر خصوصیات خاك و عملکرد گندم در شرایط دیم بررسي گردد. همچنین تعیین فاصله مناسب ساق های زیرشکن 

و ماندگاری اثر زیرشکن نیز ضروری است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای گندم دیم عملیات زیرشکنی باید در اواخر تابستان یا اوایل پاییز و قبل از عملیات تهیه زمین صورت گیرد. 
فاصله بین ساق های زیرشکن باید 60 سانتیمتر تنظیم شود و عملیات زیرشکنی در خاك خشك )رطوبت زیر 12 
درصد درصد( انجام شود. عملیات زیرشکنی باید هر سه سال یك بار تکرار شود. در سالی که زیرشکنی انجام می 
شود، بستر بذر می تواند فقط با یك بار دیسك زنی تهیه شود، در حالی که در سال های بدون زیرشکنی، تهیه زمین 

باید به صورت معمول صورت گیرد.



3۸

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
زیرشکني خاك در دیمزارهای گندم مزایای زیر را به دنبال دارد:

- از بین بردن فشردگی خاك و در نتیجه نفوذ بهتر ریشه در خاك
- افزایش حفظ رطوبت در خاك

- تهویه بهتر خاك
- افزایش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

  

زيرشكن
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: غنی سازی آرد حاصل از ارقام ضعیف گندم و تولید نان مطلوب با استفاده از آرد و کنجاله سویا

یافته منتج از پروژه شماره: 83015-8302-13-220000-021-2                   مدت اجرای پروژه: 3/5 سال   
مجری مسئول: هما بهمدی                                                                      رتبه علمی: استادیار پژوهش

hbehmadi@ut.ac.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
غنی سازی آردهای حاصل از ارقام ضعیف گندم از سه جنبه اساسی حائز اهمیت است.

1- بهبود ارزش تغذیه ای نان حاصل 
2- بهبود ویژگی های کیفی نان حاصل و در نتیجه کاهش ضایعات نان

3- فراهم ساختن امکان استفاده از گندم های ضعیف و صرفه جویی کلی در مصرف گندم
ضعیف بودن بسیاری از گندم های تولید داخل و نامناسب بودن شرایط و ویژگی های کیفی آرد حاصله جهت 
تولید نان های با کیفیت مناسب و مرغوب در نهایت باعث کاهش زمان ماندگاری، تسریع بیاتی و افزایش ضایعات این 
محصول مهم شده است. گندمی که میزان پروتئین آن کمتر از 10 درصد باشد، ضعیف محسوب می شود و نمی توان 
از آن به تنهایی نان مرغوب تهیه کرد.  جبران این کمبود و بهبود کیفیت نانوایی از طریق اختالط گندم ضعیف و 
قوی، استفاده از افزودنی های مختلف و یا با استفاده از یك محصول دیگر با پروتئین باال نظیر آرد سویا و کنجاله 
سویا )محصول جانبی فرایند روغن کشی( می تواند گام مؤثری در کاهش ضایعات گندم و نان و تولید نان با ارزش 

تغذیه ای باالتر باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای تهیه نان بربری غنی شده از آرد ارقام ضعیف گندم مانند رقم سرداری، آرد گندم با درجه استخراج 80 درصد 
با 10 تا 15 درصد آرد سویا یا سویای بدون چربی )کنجاله سویا( مخلوط می شود. اندازه ذرات آرد سویا در کیفیت 
نان مؤثر است. آردی که از الك با مش 20 عبور کند، برای این منظور مناسب است. پخت نان در شرایط متداول 
تجاری در نانوایی های نان بربری قابل انجام است. به این ترتیب نان با کیفیت و غنی شده با منابع پروتئین گیاهی 

تولید می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از مزایای غنی سازی آردهای ارقام ضعیف گندم می توان به تولید نان با کیفیت و ماندگاری مطلوب از آردهای 
ضعیف و در نتیجه کاهش ضایعات گندم و نان اشاره کرد. جایگزینی بخشی از آرد گندم با آرد دانه های دیگر در 
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مجموع باعث کاهش مصرف گندم می شود. جبران کمبود پروتئین دریافتی از طریق نان ارقام ضعیف گندم با استفاده 
از پروتئین حیوانی و یا سایر منابع حاوی مواد معدنی )نظیر مواد لبنی( برای افراد کم درآمد جامعه همیشه امکان پذیر 
نیست. سوء تغذیه ناشی از کمبود پروتئین و انرژی از جمله مهمترین مشکالت موجود در اغلب کشورهای در حال 
توسعه است که جمعیت های در حال رشد زیاد، توسعه ناکافی کشاورزی و ذخیره محدود پروتئین با کیفیت باال 
دارند. سوءتغذیه عمدتاً بر افراد آسیب پذیر جامعه از جمله زنان و کودکان اثر می گذارد. استفاده از آرد سویا و پودر 
کنجاله سویا در فرمول نان باعث افزایش مقدار چربی، پروتئین ها، ویتامین ها، مواد معدنی، فیبر و سایر ترکیبات مفید 

می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مرحله تخمير و ور آمدن خمير حاصل از مخلوط آرد گندم سرداری و آرد سويا

 

خمير و نان بربری غنی شده با آرد سویا
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: غنی سازی آرد حاصل از ارقام ضعیف گندم و تولید نان مطلوب با استفاده از مغز دانه آفتابگردان

یافته منتج از پروژه شماره: 83015-8302-13-220000-021-2                   مدت اجرای پروژه: 3/5 سال   
مجری مسئول: هما بهمدی                                                                      رتبه علمی: استادیار پژوهش

hbehmadi@ut.ac.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
غنی سازی آردهای حاصل از ارقام ضعیف گندم از سه جنبه اساسی حائز اهمیت است.

1- بهبود ارزش تغذیه ای نان حاصل 
2- بهبود ویژگی های کیفی نان حاصل و در نتیجه کاهش ضایعات نان

3- فراهم ساختن امکان استفاده از گندم های ضعیف و صرفه جویی کلی در مصرف گندم
ضعیف بودن بسیاری از گندم های تولید داخل و نامناسب بودن شرایط و ویژگی های کیفی آرد حاصله جهت 
تولید نان های با کیفیت مناسب و مرغوب در نهایت باعث کاهش زمان ماندگاری، تسریع بیاتی و افزایش ضایعات این 
محصول مهم شده است.  گندمی که میزان پروتئین آن کمتر از 10 درصد باشد، ضعیف محسوب می شود و نمی توان 
از آن به تنهایی نان مرغوب تهیه کرد.  جبران این کمبود و بهبود کیفیت نانوایی از طریق اختالط گندم ضعیف و 
قوی، استفاده از افزودنی های مختلف و یا با استفاده از یك محصول دیگر با پروتئین باال نظیر مغز دانه آفتابگردان 
می تواند گام مؤثری در کاهش ضایعات گندم و نان و تولید نان با ارزش تغذیه ای باالتر باشد. استفاده از مغزهای ریز 

درجه دو و سه آفتابگردان همچنین باعث کاهش ضایعات این دانه روغنی با ارزش می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای تهیه نان بربری غنی شده از آرد ارقام ضعیف گندم مانند رقم سرداری، آرد گندم با درجه استخراج 80 درصد 
با 15 درصد آرد مغز دانه آفتابگردان مخلوط می شود. اندازه ذرات آرد دانه افتابگردان در کیفیت نان مؤثر است. آردی 
که از الك با مش 20 عبور کند، برای این منظور مناسب است. پخت نان در شرایط متداول تجاری در نانوایی های نان 

بربری قابل انجام است. به این ترتیب نان با کیفیت و غنی شده با منابع پروتئین گیاهی تولید می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از مزایای غنی سازی آردهای ارقام ضعیف گندم می توان به تولید نان با کیفیت و ماندگاری مطلوب از آردهای 
ضعیف و در نتیجه کاهش ضایعات گندم و نان اشاره کرد. جایگزینی بخشی از آرد گندم با آرد دانه های دیگر در 
مجموع باعث کاهش مصرف گندم می شود. جبران کمبود پروتئین دریافتی از طریق نان ارقام ضعیف گندم با استفاده 
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از پروتئین حیوانی و یا سایر منابع حاوی مواد معدنی )نظیر مواد لبنی( برای افراد کم درآمد جامعه همیشه امکان پذیر 
نیست.  سوء تغذیه ناشی از کمبود پروتئین و انرژی از جمله مهمترین مشکالت موجود در اغلب کشورهای در حال 
توسعه است. دانه آفتابگردان سرشار از چربی های اشباع نشده، پروتئین، فیبر، ویتامین E، سلنیم، روی، مس، آهن، 
فوالت و عاری از کلسترول است. تحقیقات نشان داده اند که ترکیب اسیدهای چرب دانه آفتابگردان به گونه ای است 

که موجب حفاظت و سالمت سیستم قلبی و عروقی بدن می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

چانه های خمير حاصل از مخلوط آرد گندم سرداری و مغز دانه آفتابگردان
 

نان بربری غنی شده با مقادير مختلف مغز دانه آفتابگردان
 

نان بربری غنی شده با مقادير مختلف مغز دانه آفتابگردان
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: اختالط مالت خام منابع غالتي استان گلستان به منظور تولید مواد اولیه مناسب صنایع پخت و ماءالشعیر  

مناسب صنعت 
یافته منتج از پروژه شماره: 85009-0000-13-220000-056-2                  مدت اجراي پروژه: 2 سال و 5 ماه

مجری مسئول: علیرضا قدس ولی                                                              رتبه علمي: دانشیارپژوهش 
qodsevali@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مالت و محصوالت مالتي حاصل از غالت خصوصاً دانه جو، به عنوان ماده ي اولیه و خام صنایع )آرد، ماءالشعیر 
و نانوایي( محسوب مي گردند که داراي بیشینه ي ضریب تبدیل بوده و در نهایت بیشترین ارزش افزوده را بدنبال 
خواهند داشت. تولید فرآورده اي مالتي که داراي تمامي خصوصیات مورد نظر هر دو نوع صنعت بهره بردار )صنایع 
با اشکاالت بسیاري مواجه مي باشد. یکي از  ماءالشعیر و پخت( باشد، از یك نوع دانه ي غالتي مالتي )مالت خام( 
مسیرهاي منتهي به رفع این اشکاالت، بکار بردن مخلوطي از چند نوع مالت )عملیات واحد اختالط( است. هر یك 
از این مالت ها از نقطه نظر مشخصات فیزیکي و بیولوژیکي آن قدر با هم اختالف دارند که اگر یکي از آنها را حذف 
کنیم با مشکالت زیادي مواجه شده و در بعضي موارد اختالل و بي نظمي هاي بسیار در کار کارخانه بوجود خواهد 
آمد. این مالت ها اگر با هم مخلوط گردند، عیوب یکدیگر را پوشش خواهند داد. به طوري که اگر آنها با نسبت هاي 
مناسب با هم مخلوط شده و مخلوط براي تهیه عصاره بکار برده شود، مایع یا عصارة رقیق حاصل داراي ترکیبات الزم 
و به نسبت مناسبي بوده و در عین حال صاف کردن مخلوط و عصاره گیري با اشکال مواجه نخواهد شد. این مسئله 
در تولید مالت دیاستاتیك از اهمّیت بیشتري برخوردار است. کاربرد جو مالتي در صنایع ماءالشعیر و پخت و نانوایي 
عکس هم مي باشد. در صنایع نوشابه هاي مالتي غیر الکلي بازدهي بیشتر عصاره، قند احیاء باالتر، تولید ترکیباتي با 
وزن مولکولي باال براي ایجاد کف پایدار و جلوگیري از تیره شدن ورت، ژالتینه شدن و هیدرولیز نشاسته براي ممانعت 
از تشکیل ژل و بهبود استخراج مواد غیرمحلول مّد نظر مي باشد در حالي که در صنایع پخت و نانوایي تشکیل خمیر 
ویسکواالستیك با ساختاري شبیه ژل براي نگهداري آب و حباب هاي گاز در خمیر و ژالتینه شدن محدود نشاسته 

به منظو بهبود عملکرد محصوالت نانوایي مورد نظر است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در اختالط، دانه ي جو مالتي به عنوان جزء اصلي تشکیل دهنده ي مخلوط در نظر گرفته مي شود و براي تهیه ي 
مالت خام و یا عصاره ي مورد نظر هر یك از صنایع پخت و ماءالشعیر، درصدي از مالت خام تهیه شده از دانه هاي 
غالتي گندم و تریتیکاله اضافه مي شود. نسبت هاي مورد نظر شامل: مالت جو به مالت گندم، 90 به 10 )درصد(؛ مالت 
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جو به مالت گندم، 80 به 20 )درصد(؛ مالت جو به مالت گندم، 70 به 30 )درصد(؛ مالت جو، مالت گندم و مالت 
تریتیکاله به نسبت 80 به 10 به 10 )درصد(؛ مالت جو به مالت تریتیکاله، 90 به 10 )درصد(. شاهد آزمایش، مالت 

خام تهیه شده از دانه ي غالتي جو مي باشد.
تمیز نمودن دانه های جو: ناخالصی ها و مواد خارجی از قبیل دانه های آسیب دیده، بذر علف های هرز، شن و سنگ 

توسط دست و به وسیله الك حذف می گردد. 
مرحله خیساندن دانه جو: در این مرحله جو بعد از توزین شدن و تحت فرآیند خیساندن قرار می گیرد. جوهای 
درجه  آب حدود 20  )دمای  آب  معینی  داخل ظروف حاوی حجم  در  آب،  مطلوب  مقدار  نظر جهت جذب  مورد 
سلسیوس و سختی آب حدود 250 پي.پي.ام( به مدت 48 ساعت غوطه ور می شوند.. در این فاصله به منظور خروج 
دی اکسید کربن، ورود اکسیژن و سرد شدن، هر 12 ساعت یکبار دانه های غوطه ور در آب هم زده شد و سپس آب 
آن ها تعویض گردید تا اینکه رطوبت دانه های جو به 46-42 درصد بر اساس وزن تازه دانه جو رسید. پس از گذشت 

زمان مورد نظر، آب اضافی موجود روی دانه های جو از طریق آبکشی جدا شد.
مرحله جوانه زنی یا تهیه مالت سبز: نمونه های خیسانده  شده مرحله فوق با قرار دادن پارچه های سفید، تمیز 
و نمناك روی جوهای مرطوب داخل آبکش، آنها را به داخل ژرمیناتور جهت طی شدن مدت زمان الزم 7 روز برای 
جوانه زنی منتقل می نماییم و دمای ژرمیناتور در حدود 20-17 درجه سانتی گراد تنظیم می گردد. هر 24 ساعت یکبار 
نمونه ها از داخل دستگاه خارج شد و برای جلوگیری از توی هم رفتن ریشه چه ها و رشد یکنواخت تیمارها دانه های 
جوانه زده زیر و رو و نم زنی می گردد. پس از طی مدت زمان مورد نظر  هر یك از نمونه ها از ژرمیناتور خارج شد و به 

دستگاه خشك کن منتقل می شود.
مرحله خشك کردن: در این مرحله مالت های سبز روی فویل های آلومینیومی پهن و در داخل آون با درجه 
حرارت پائین)55- 50 درجه سانتی گراد( به مدت 48 ساعت قرار داده می شود. سپس ریشه چه های آنها به کمك 

دست و با الك کردن جدا و رطوبت آنها اندازه گیری می گردد. 
مرحله عصاره گیری و تهیه ُورت: در این مرحله، مالت های خشك به کمك آسیاب به پودر نرم تبدیل و عملیات 
عصاره گیری گرم انجام می شود. در روش عصاره گیری با آب گرم، مالت نرم آسیابی تحت عمل عصاره گیری به روش 
برنامه ریزی حرارتی قرار می گیرد. ابتدا به مدت 30 دقیقه در 45 درجه سلسیوس، سپس افزایش دمای خیسانده 
مالت هر دقیقه، 1 درجه سانتی گراد تا رسیدن به 70 درجه سانتی گراد،  در این هنگام افزودن 100 میلی لیتر آب 
مقطر 70 درجه سانتی گراد، نگهداری مخلوط به مدت 60 دقیقه در دمای 70 درجه سلسیوس و نهایتاً صاف کردن 

مخلوط حاصل پس از سرد شدن و جداسازی مایع شیرین )ُورت( از باقی مانده مالت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزودن مالت تریتیکاله )10 درصد(، و افزودن مالت گندم و مالت تریتیکاله )هر یك 10 درصد( به ترتیب منجر 

به تولید ماده ي اولیه ي مناسب صنایع نوشابه هاي مالتي و صنایع پخت مي گردد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: عوامل موثر در کاهش یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی و راهکارهای بهبود آن  

یافته منتج از پروژه شماره: 86033-0000-11-220000-021-2                مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: مهدی اکبری                                                                رتبه علمي: دانشیار پ ژوهش

 Akbari_m43@Yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
باالي مصرف آب در موثر  راندمان و کارآیي  افزایش  افزایش یکنواختی توزیع آب،  باراني در  آبیاري  روش هاي 
است. یکنواختی توزیع آب در این روش آبیاری  به  شرایط آب  و هوایي ، توپوگرافي  خاك ، نوع گیاه  و شرایط اقتصادي ، 
اجتماعي  و فرهنگي  منطقه  بستگي دارد و درصورت طراحي صحیح و اجراي اصولي می توان ضمن صرفه جویي در 
مصرف آب، آب آبیاري را به صورت نسبتاً یکنواخت در سطح مزرعه توزیع نمود. افزایش یکنواختی توزیع آب در 
می شوند،  آب  توزیع  یکنواختی  کم شدن  موجب  که  پارامترهایی  و  عوامل  که  است  پذیر  امکان  صورتی  در  مزرعه 
شناسایی و تا حد ممکن کنترل شوند. به همین دلیل، در ادامه  سعی شده است عوامل موثر در کاهش یکنواختی 

توزیع آب شناسایی و راهکارهای بهبود آن ارائه گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
موثرترین عامل کاهش ضریب یکنواختی توزیع آب در مزارع، سرعت باد، گرفتگی نازلها، ساییدگی و افزایش قطر 
دهانه نازل ها، فرسودگی فنر و عملکرد نادرست چکش آبپاش ها، کج بودن پایه آبپاش ها و نامناسب بودن فشار در 
زمان بهره برداری از سامانه آبیاری بارانی کالسیك ثابت و آبپاش متحرك است. لذا موارد زیر باید به دقت مورد توجه 

قرار گیرد:
با توجه به نوع آبپاش مورد استفاده تعیین شود. این فشار عمدتا در  بارانی  نیاز سامانه آبیاری  1- فشار مورد 

دفترچه طراحی سامانه آبیاری برای مکان های مختلف )بخش پمپاژ  و لوله های فرعی( قید شده است.
با اندازه گیری فشار توسط یك فشار سنج در لوله های فرعی یا سر آبپاش ها میزان فشار موجود با فشار مورد نیاز 

کنترل شود.
در صورتی که فشار در سر آبپاش ها بیش از فشار الزم باشد باید فشار به حد مورد نیاز کاهش یابد که از طرق 
مختلف از جمله کاهش دور موتور )در صورت امکان(، افزایش تعداد آبپاش های در حال آبیاری، کاهش میزان جریان 

تا حدودی با شیر فلکه جریان قابل انجام است.
2- در صورتی که فشار در سر آبپاش ها کمتر از فشار الزم باشد، باید فشار به حد مورد نیاز افزایش یابد که از 
طریق مختلف ارائه شده در بند فوق انجام می گردد. مناسب ترین راه در سامانه های آبیاری کالسیك ثابت با جابجایی 



46

آبپاش، افزایش و یا کاهش تعداد آبپاش های در حال آبیاری است.
انجام نشود ولی در مواقعی ضروری می توان فشار  آبیاری  زیاد است،  باد  بهتر است در مواقعی که سرعت   -3
آبپاش ها را با اضافه کردن آبپاش به آبپاش های در حال آبیاری 10 تا 20 درصد کاهش داد تا میزان بادبردگی کاهش یابد.

4- کنترل میزان ساییدگی نازل ها و فنر و عمکلرد چکش آبپاش و در صورت لزوم قسمت های مربوطه یا آبپاش 
مورد استفاده تعویض گردد.

5- با استفاده از حوضچه رسوب، فیلترهای شنی و یا فیلتر توری مناسب از ورود ذرات شن و مواد معلق به داخل 
شبکه آبیاری و آبپاش ها جلوگیری شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از جمله مزایای استفاده از یافته های تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- افزایش یکنواختی توزیع یکنواخت آب در سطح مزرعه
-  افزایش راندمان آبیاری و کارآیي مصرف آب

-  کاهش نفوذ عمقی و رواناب سطحی در سطح مزرعه
-  افزایش حدود 20 تا 30 درصد عملکرد محصول 

-  امکان تأمین کود و مواد شیمیایي در زمان دلخواه و تکرار آن در آبیاری های مختلف
-  صرفه جویي حدود 30 درصد در میزان آب آبیاري و کود مصرفي 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از اندازه گيری يكنواختی توزيع آب در مزرعه



یافته های قابل ترویج سال 1388 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

47

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: کاربرد خاکپوشه )مالچ( پالستیکي و آبیاری نواری قطره ای در زراعت خربزه 

یافته منتج از پروژه شماره: 84096-0000-00-221200-042-3            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: جواد باغانی                                                              رتبه علمي: استادیار پژوهش 

 baghani37@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ایجاد  از خاکپوشه های )مالچ( پالستیکی فوائد مثبت زیادی را برای تولید محصوالت سبزی و صیفی  استفاده 
می کند. خاکپوشه ها باعث می شوند که عملکرد و زودرسی محصوالت افزایش یافته و محصوالتی با کیفیت باالتر تولید 
و علف های هرز بهتر کنترل شود. به عالوه استفاده از خاکپوشه های پالستیکی به همراه آبیاری قطره ای می تواند به 
بهره وری باالتری منجر شود. اگرچه می توان در اکثر سبزیجات از خاکپوشه استفاده کرد اما استفاده از آن در خربزه، 
گوجه فرنگی، فلفل، خیار، کدو، بادمجان، هندوانه و بامیه بسیار موفقیت آمیز بوده است. با توجه بحث بحران کاهش 
تولید  برای  این روش ها  از  برای جمعیت در حال رشد، استفاده  امنیت غذایی  تامین  لزوم  منابع آبی در کشور و 

محصوالت سبزی و صیفی اجتناب ناپذیر خواهد بود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کاشت خربزه در شرایط استفاده از آبیاری قطره ای همراه با خاکپوشه پالستیکی، با توجه به وجود امکانات، به دو 

روش مقدور است. 
روش اول: کاشت بذر، نصب نوار و خاکپوشه می تواند همزمان با حرکت یکبار ماشین انجام شود که نیاز است 

ادواتی را به ماشین کارنده بذر خربزه اضافه نمود. 
ایجاد سوراخهایی در پالستیك  با  از آن  با خاکپوشه نصب شود و پس  آبیاری قطره ای همراه  نوار  روش دوم:  
نسبت به کاشت بذر و یا نشاء بوته خربزه در خاك اقدام شود. هر کدام از این دو روش نیز مزایایی را بدنبال دارد. 
در هر صورت بوته ها می تواند با فاصله 60 سانتی متر روی ردیف و با فاصله نوار یا ردیف کاشت 2 تا 3 متر )بسته 
به سطح سبز رقم خربزه( کاشته شوند. در هر دو روش امکان کاشت هیرم و یا خشکه کاری وجود دارد. نکته قابل 
توجه اینکه، بعد از برداشت محصول، کلیه باقیمانده نوارهای آبیاری و پالستیك های باقیمانده در زمین، جمع آوری 
و از مزرعه خارج شود. چون باقی مانده نوارها و پالستیك ها عالوه بر ایجاد مسائل زیست محیظی می تواند مشکالتی 
را برای کارنده ها در کشت بعدی و یا سبز شدن بذوری که زیر قطعات پالستیکی قرار می گیرند، ایجاد کند. در کل 
الزم است از پالستیك هایی استفاده شود که در مقابل اشعه های مضر خورشید خرد نشده و سازگار با طبیعت باشند.  
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از خاکپوشه )مالچ( همراه با آبیاری قطره ای باعث می شود که: 

- با کاهش 25 درصد در آب مورد نیاز خربزه افت محسوسی در عملکرد اتفاق نمی افتد.
- به علت گرمای ایجاد شده در زیر پالستیك و خاك، رشد بوته زیادتر و منجر به پیش رس شدن خربزه شود.

- چون میوه ها کمتر روی خاك و رطوبت قرار می گیرد، میوه دچار پوسیدگی نشود. 
 - چون گیاه کمتر تنش رطوبتی می بیند، میوه ها خوش فرم تر و کیفییت و بازارپسندی میوه  افزایش پیدا کند و         

       ضایعات ناشی از پوسیدگی کم شود.
- هزینه وجین علف هرز تقریبا حذف می شود

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

   آلودگی خاک ها در اثر استفاده از پالستيک های بدون كيفيت                     نصب خاكپوشه پالستيكی با دستگاه

              
                           سطح سبز و خاكپوشه پالستيكی                       نصب خاكپوشه پالستيكی با دست بعد از سبز شدن بذر 



یافته های قابل ترویج سال 1388 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

49

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: کودآبیاری در آبیاری سطحی 

یافته منتج از پروژه شماره:  84036-0000-12-220000-100-5       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: فریبرز عباسی                                                       رتبه علمي: استاد پژوهش 

مجریان: محمد جلینی،حیدرطایفه رضایی
Fa.abbasi@areeo.ac.ir   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
امروزه در کشاورزي نوین کاربرد توأم کودهاي ازته و آب تحت عنوان کودآبیاري در روش هاي آبیاري تحت-فشار 
عمومیت پیدا کرده است. در این روش، امکان مصرف کم، مکرر و تقسیطي عناصر غذایي در طول دوره رشد مطابق 
با نیاز گیاه وجود دارد. علي رغم مزایاي ذکر شده، تاکنون کود آبیاري در روش هاي آبیاري سطحي که در بسیاری از 
مناطق جهان بیش از 90 درصد اراضی آبی با آن روش آبیاری می شوند، مورد توجه جدی قرار نگرفته است. استفاده از 
کودهای شیمیایی همراه با آب آبیاری )کودهای محلول از جمله اوره( در روش های آبیاری سطحی یکی از راهکارهای 

بهبود عملکرد این سامانه ها است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 برای تزریق کود به آب آبیاری بجای قرار دادن کیسه کود در مسیر جریان آب، محلول کود مورد نیاز باید در 
بشکه و یا مخازن بزرگ )بسته به سطح مزرعه( آماده و از طریق کانال درجه سه و یا چهار به آب آبیاری تزریق شود.
 زمان تزریق کود به آب آبیاری تاثیر زیادی بر یکنواختی توزیع کود و کاهش تلفات آن دارد. در مزارع انتها باز، 
زمان تزریق کود باید در ابتدای زمان آبیاری باشد. چنانچه کود دیر به آب تزریق شود، بخش زیادی از آن از طریق 
رواناب سطحی از انتهای مزرعه خارج و تلف می شود. برای کاهش تلفات کود و همین طور افزایش بازده کود، باید قبل 
از تکمیل پیشروی آب )تکمیل حدود 80 درصد از طول مزرعه( دبی ورودی جریان کاهش و یا حتی پس از تکمیل 
پیشروی آب، دبی ورودی به مزرعه قطع شود. در صورت عدم مدیریت صحیح تزریق کود در مزارع انتها باز، تا 60 

درصد کود تزریق شده به صورت رواناب از انتهای مزرعه تلف خواهد شد.   
 در مزارع انتها بسته هر چه زمان شروع تزریق کود به آب آبیاری به تاخیر افتد، بر یکنواختی توزیع کود تاثیر 
مثبت دارد. مناسب ترین زمان تزریق کود در این گونه مزارع، شروع تزریق کود به آب آبیاری قبل از رسیدن جبهه 
پیشروی به انتهای مزرعه است. در این حالت یکنواختی توزیع کود بیش تر ین مقدار خواهد بود. تزریق کود پس از 
تکمیل جبهه پیشروی به دلیل پس زدن آب و نرسیدن کود به بخش انتهایی مزرعه موجب کاهش یکنواختی توزیع 
کود می شود. در صورت مدیریت صحیح و رعایت این توصیه ها یکنواختی توزیع کود بیش تر از 85 درصد خواهد بود. 
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 در کرت های مسطح، تزریق کود در اواخر زمان پیشروی کم ترین یکنواختی توزیع، و تزریق در تمام مدت 
آبیاری یکنواختی توزیع باالیی را به همراه دارد. در مجموع، تزریق در نیمه دوم آبیاری و یا در اواخر زمان آبیاری، و 
یا هنگامی که30 الی 50 درصد فاصله پیشروی طی شود، یکنواختی توزیع کود بیش تر و تزریق در نیمه اول آبیاری 

و یا تزریق به صورت پالس های کوتاه مدت یکنواختی توزیع را کاهش می دهد. 
 مصرف تقسیطي کودهاي ازته و مطابق با نیاز گیاه تاثیر بسزایي در افزایش کارایي نیتروژن دارد. بطور کلي با 
اضافه کردن تعداد دفعات تقسیط کودهاي ازته و مصرف کودهایي نظیر اوره با پوشش گوگردي، کارایي استفاده از 
ازت و کیفیت محصوالت تولیدي افزایش یافته و نهایتا از آلودگي آبهاي زیرزمیني به نیترات )به خصوص در مناطقي 
که سطح آبهاي زیرزمیني باالست( و تجمع نیترات در محصوالت کشاورزي )مخصوصا در سبزي ها، پیاز، سیب زمیني 

و...( کاسته مي شود که این امر در ارتقاء سالمت جامعه نقش بسیار مثبتي ایفا خواهد کرد.
 در کشت آبی، به طور معمول بخشی از کود مورد نیاز گیاه همراه کاشت به خاك اضافه می گردد. لذا کودآبیاری 

در نوبت های اول و دوم آبیاری ضرورتی ندارد. 
 کود مورد نیاز می تواند در سه و یا چهار تقسیط در مراحل مختلف رشد در اختیار گیاه قرارگیرد. تقسیط-های 

بیش تر برای گیاه مفید است ولی ممکن است از نظر اقتصادی به صرفه نباشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 صرفه جویی در مصرف 20 الی 40 درصد کود مصرفی بدون کاهش عملکرد. این مهم از نقطه نظر آلودگی 

آبهای زیرزمینی و اثرات محیط زیستی حائز اهمیت است. 
 امکان مصرف کم، مکرر و تقسیطي عناصر غذایي در طول دوره رشد گیاه.

 پخش یکنواخت کود در خاك.
 کارایي مصرف آب بیش تر و توصیه کودي در این روش کوددهی راحت تر است. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

کاربرد کود اوره در آبیاری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: پوشش مصنوعی، جایگزیني مناسب براي پوشش شن و ماسه اي در زهکشی زیرزمینی 

یافته منتج از پروژه شماره: 87007-14-14-2                                مدت اجراي پروژه: 1/5 سال 
مجری مسئول: علیرضا حسن اقلی                                                 رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

arho49@yahoo.comr :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اجرای سیستم زهکشی زیرزمینی جهت ایجاد و تداوم موفقیت آمیز کشاورزی فاریاب در اراضی زراعی ایران امری 
ضروری و اجتناب ناپذیر است. در یك سیستم زهکشی زیرزمینی، پوشش یا فیلتر دور لوله زهکش در واقع قلب 
مجموعه به حساب می آید. تداوم استفاده از پوشش های شن و ماسه ای )معدني( برای لوله های زهکش زیرزمینی با 
مشکالتی از نظر رویکردهاي زیست محیطي، هزینه های سنگین تهیه، حمل و نقل و اجرا مواجه شده، به همین دلیل 
الزم بود جایگزین مناسبی برای آن انتخاب شود. انتخاب پوشش مناسب عالوه بر فن، هنری است که با آزمون های 
مختلف و تلفیق آن با تجربه و قضاوت کارشناسی میسر می شود. به همین جهت چنین مرحله حساسی، بدون مداقه 
و با لحاظ نمودن جهات مختلف امر، منجر به خطر و شکست پروژه خواهد بود. فرآیند این انتخاب مراحلي دارد که 
آشنایي با آن و نیز اطالع از اهمیت موضوع از طرف کشاورزان و بهره برداران از اراضي زراعي، موجب رفع نگراني هاي 
آنها در خصوص جایگزیني سایر مصالح )از جمله پوشش هاي مصنوعي( با شن و ماسه خواهد شد. همچنین به جهت 
اینکه تولید داخلی پوشش های مصنوعی میسر و در دست اقدام و گسترش است، معرفي و تعیین زوایاي مختلف هر 
فعالیتی که در حداقل زمان ممکن قابل اجرا بوده و منجر به انتخاب صحیح و بهینه پوشش مصنوعی برای یك پروژه 

زهکشی شود، از اهمیت برخوردار است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نتایج بررسیها و آزمونهای انجام شده که قابل استفاده برای مروجان عرصه، کارشناسان، مسئولین مطالعات 
اجتماعي پروژهها و کارشناسان جلب کننده مشارکت ذینفعان بوده و از این طریق و با آگاهی الزم، قادر خواهند بود 
کشاورزان بومی را آگاه ساخته و به همکاری در اجرای سیستم زهکشی زیرزمینی در اراضی کشاورزی و عدم مقاومت 

در برابر کاربرد پوششهای مصنوعی ترغیب نمایند، به قرار زیر است:
1. اگرچه پوشش شن و ماسهای براي لولههای زهکش زیرزمینی )در صورت طراحی درست و انتخاب مصالح 
مناسب(، گزینه بهتری برای سیستمهای زهکشی است، لیکن مقایسه عملکرد آنها با استفاده از ادوات نفوذسنجی، 

حکایت از کارایی قابل قبول پوششهاي مصنوعی برای اراضي پروژه زهکشی در اراضی شمال خرمشهر داشت.
2. پوششهای شن و ماسهای و مصنوعی مناسب نسبت به گرفتگی فیزیکی در نتیجه ورود ذرات خاك به آن 

حساس نبودند، ولی هدف اصلی، انتخاب بهترین پوشش و با کارایی الزم در این خاك است.
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3. دبی خروجی سیستم در پوشش  شن و ماسه دو تا سه برابر انواع پوشش های مصنوعی است. البته پوشش 
مصنوعی PP450 دارای عملکرد مناسب تری در بین سایر انواع پوشش مصنوعی )PP700 و PP900( در خاك محل 
اجراي سیستم  براي  کارایی مناسب  از  قبول،  قابل  به عنوان گزینه ای   PP450 بنابراین پوشش مصنوعي  می باشد. 

زهکشي زیرزمینی در منطقه شمال خرمشهر و مناطقی با خاك مشابه در جنوب استان خوزستان مطرح شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با آگاهي از فرآیند گزینش و در نهایت، انتخاب پوشش مصنوعی مناسب برای یك پروژه زهکشی زیرزمینی، نه 
تنها درصد موفقیت پروژه به شدت افزایش می یابد، هزینه های اجرایی نیز به میزان بسیار قابل توجهی کاهش یافته 
و در کنار آن، سرعت اجرای سیستم زهکشی نیز باال می رود و در زمان اجرای یك پروژه صرفه جویی قابل توجهی 
به عمل مي آید. از طرف دیگر این جایگزینی، کمك شایانی را به حفاظت از محیط زیست می-نماید، زیرا منبع اصلی 
تأمین شن و ماسه مورد نیاز به عنوان پوشش دور لوله هاي زهکشی، معادن شن و ماسه واقع در بستر رودخانه هاست 
و برداشت شن و ماسه از آنها، خطرات جبران ناپذیری را برای سیستم های آبی سطحی و رودخانه ها ایجاد می کند. از 
طرف دیگر، آگاهي و آشنایي مروجان و کارشناسان عرصه و اطمینان خاطر آنها از فرآیند صحیح انتخاب و عملکرد 
پوشش هاي مصنوعي، ابزار الزم را جهت توجیه کشاورزان محلي و جلب رضایت آنها به منظور استفاده از پوشش 

مصنوعي در زهکشي اراضي آنها )به جاي شن و ماسه که آشنایي کافي با آن دارند( تدارك خواهد دید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

فرآيند زهكشي زيرزميني و اجراي آن در زمين دستگاه نفوذسنج جهت آزمون پوشش مصنوعی و ضمائم آن 

     لوله زهكش زيرزميني داراي پوشش مصنوعي دور آن             اجراي پوشش شن و ماسه براي سيستم زهكشي
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان:کاربرد مالچ )خاکپوش( و آبیاری قطره ای زیرسطحی در زراعت گوجه فرنگی 

یافته منتج از پروژه شماره: 84126-0000-00-221200-042-3           مدت اجراي پروژه: 2/5 سال
مجری مسئول: محمد جلینی                                                                 رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجري: علیرضا سبحانی
m.jolaini_re@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 راهکارهاي متفاوتي براي صرفه جویي درمیزان مصرف آب، افزایش بازده آب آبیاري و افزایش کارایي مصرف 
آب وجود دارد، و خردآبیاري )Micro irrigation( یکي از این روش هاست. هر چند خردآبیاري باعث کاهش مصرف 
آب و افزایش کارایي آن مي گردد، با این وجود از آنجایي که هنوز مقادیر قابل توجهي از آب در ردیف هاي آبیاري 
از طریق تبخیر مستقیم و نیز تعرق بوسیله علف هاي هرز روییده در آن تلف مي گردد، بنظر مي رسد استفاده از 
یك ورقه پالستیکي قرار گرفته بین ردیفهاي آبیاري بتواند ضمن حفظ رطوبت خاك از طریق کاهش تبخیر، مانع 
از رشد علفهاي هرز و در نتیجه کاهش آب مصرفي از طریق کاهش تعرق انجام گرفته توسط علفهاي هرز شود. 
ضمن این که کنترل علفهاي هرز بدین طریق عالوه بر کاهش هزینه هاي کارگري، سبب افزایش عملکرد از طریق 
کاهش رقابت آنها با محصول مي گردد. همچنین از مزایاي آبیاري میکرو زیرسطحي مي توان به کاهش در میزان آب 
مصرفي، افزایش در رشد، عملکرد و کیفیت محصول، افزایش در بهره وري مصرف آب، کاهش خطرات شوري براي 
گیاهان، تعدیل کاربرد کود و مواد شیمیایي، کنترل رشد علف هاي هرز، کاهش در مصرف انرژي، تسهیل در عملیات 

کشاورزي، حفظ ساختمان خاك و حفاظت بیشتر از محیط زیست اشاره کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 جهت استفاده از آبیاری قطره ای زیرسطحی باید نوارهای آبیاری را حداقل در عمق 20 سانتیمتری نصب نمود. 

البته عمق نصب بستگی به بافت خاك دارد. در بافت های سبك باید عمق نصب کمتر در نظر گرفته شود.
 عرض خاکپوش متناسب با عرض ردیفهای کاشت انتخاب گردد. با عرض کاشت 1/2 متر، استفاده از خاکپوش 

با عرض 75 سانتیمتر کفایت می کند.
 عرض خاکپوشه ها باید باندازه ای باشد که بین ردیفها خیس نگردد.

 با توجه به مشکالت زیست محیطی باقیمانده بقایای خاکپوش، توصیه اکید می گردد که این بقایا در انتهای 
فصل رشد به کلی از مزرعه برچیده و خارج گردد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کاهش مصرف آب آبیاری- به صفر رسیدن رشد علفهای هرز- کاهش مصرف سموم و علفکشها

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كاربرد مالچ )خاكپوش( و آبياری قطره ای زيرسطحی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: بهبود عملکرد و کیفیت محصول سیب زمینی با مدیریت بهینه آب و کود ازت در روش آبیاري قطره اي 

نواری )تیپ(
یافته منتج از پروژه شماره:  83091-0000-00-221800-100-2         مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجری مسئول:  سید حسن موسوي فضل                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش
مجری: احمد اخیانی

HMOUSAVIFAZL@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمبود آب در کشور یکی از مشکالت موجود در بخش کشاورزی ایران است. آب و هوای گرم و خشك و وقوع 
خشکسالی های پی در پی سبب شده تا کشاورزی با چالش های جدی روبرو باشد. افت شدید در سطح آب های زیر 
به  کشاورزی  بخش  در  دقیق  و  مناسب  برنامه ریزي  بنابراین  معلول همین خشکسالی هاست.  نیز  در کشور  زمینی 
منظور ارتقاء راندمان مصرف آب در کشور ضروری است. اصالح و مدیریت علمی روش های آبیاری سطحی، کاربرد 
سیستم هاي آبیاري تحت فشار در کشاورزی از راهکار هاي مهم مواجهه با کم آبی است. روش آبیاری قطره ای با استفاده 
از لوله های نواری )تیپ( یکی از روش های آبیاری تحت فشار است که برای محصوالت زراعی ردیفی مانند سیب زمینی، 
روش مناسبی است و امروزه در جهان بسیار کاربرد دارد. مدیریت مناسب و درست سیستم های آبیاری تحت فشار 
یکی از الزامات افزایش بهره وری آب و راندمان آبیاری در این سیستم هاست. در این روش ها به خوبی می توان مقدار 
آب آبیاری و کودهای مورد نیاز گیاه را مدیریت کرد. کود ازت گلوگاه رشد گیاه سیب زمینی است. مصرف به اندازه 
و به موقع این کود باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول می شود. از طرف دیگر استفاده بیش از حد آن نیز سبب 
اتالف منابع، افزایش هزینه های تولید، آلودگی منابع آب می گردد. همچنین مصرف بیش از حد کودهای نیتروژنه 
در کشاورزی عالوه بر اثرات مخرب زیست محیطی، می تواند در تولید محصوالتی مانند سیب زمینی )که غده آن به 
طور مستقیم به مصرف انسان می رسد( اثرات سوء و ناگواری برای مصرف کننده به وجود آورد. بنابراین مصرف بهینه 
کودهای نیتروژن در کشاورزی ضروری است. این یافته ی پژوهشی مدیریت بهینه آب و کود ازت را برای محصول 

سیب زمینی در روش آبیاری قطره ای نواری )تیپ( بیان می کند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1- نیاز آبی سیب زمینی را با توجه به شرایط آب و هوایی، جنس خاك مزرعه و مرحله رشد گیاه تعیین کنید. 

2- نیاز کود نیتروژن )ازت( را برای مزرعه سیب زمینی براساس آزمایش خاك مزرعه، در مراحل مختلف رشد 
گیاه تعیین نمایید.

3- پس از تعیین نیاز آبی گیاه در هر نوبت آبیاری، 75 درصد نیاز آبی را به مزرعه بدهید. یعنی اگر مدت زمان 
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آبیاری در یك نوبت آبیاری 6 ساعت تعیین شده،  آبیاری به مدت 4 و نیم ساعت در آن نوبت کفایت می کند. این 
برنامه را در تمام طول فصل رشد گیاه تکرار نمایید. این امر سبب صرفه جویی در مصرف آب و افزایش کیفیت محصول 

می شود.
4- بعد از تعیین نیاز کود ازت )نیتروژن( برای مزرعه، کافی است 80 درصد آن را محاسبه و در تقسیط های 
مختلف همراه با آب آبیاری از طریق تانك کود و یا دستگاه های تزریق کود که در سیستم های آبیاری قطره ای تعبیه 
شده است به گیاه بدهید. تامین 80 درصد کود ازت برای سیب زمینی سبب کاهش هزینه های تولید، جلوگیری از 
آلودگی منابع آب زیرزمینی و تولید محصول سالم می گردد. مثال اگر مزرعه سیب زمینی نیاز به 250 کیلوگرم در هر 
هکتار کود ازت دارد، تامین 200 کیلوگرم کود ازت در هکتار کفایت می کند. این مقدار کود را تا قبل از گلدهی در 
5 تا 6 نوبت همراه با آب آبیاری به مزرعه داده شود. تقسیط کود در چند نوبت باعث جذب بهتر کود توسط گیاه و 

جلوگیری از شستشوی آن به وسیله آب آبیاری می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- روش آبیاري قطره اي تیپ به دلیل شرایط مناسبي که براي گیاه ایجاد مي نماید، در رشد و نمو گیاه و عملکرد 

محصول بسیار موثر است. 
- در روش آبیاري قطره اي تیپ، آب و کودهاي محلول را مي توان با مقدار دلخواه و با کارایي مصرف باال در اختیار 

گیاه قرار داد. 
- در روش آبیاري قطره اي تیپ کیفیت محصول بهبود مي یابد.

- در روش آبیاري قطره اي تیپ کنترل علف های  هرز به سهولت انجام مي شود و انتقال بیماري نخواهیم داشت. 
- در روش آبیاري قطره اي تیپ، با مدیریت مناسب کود نیتروژن می توان محصولي سالم از نظر بهداشتي براي 

مصرف کننده تولید کرد. 
با کیفیت بهتر می توان  - در روش آبیاري قطره اي تیپ، پارامترهاي کیفي محصول بهبود می یابد و محصولی 

تولید کرد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمایی از مزرعه اجرای پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: معرفي روابط تجربی برآورد رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی خاك 

مدت اجراي پروژه: 2 سال یافته منتج از پروژه شماره: 2-049-220000-12-0000-85021 
مجري مسئول: محمدعلي شاهرخ نیا                             رتبه علمي: استادیار پژوهش  

mashahrokh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با مدیریت و برنامه ریزی آبیاری در  با توجه به کمبود آب در کشور و مصرف زیاد آب در کشاورزی، بایستی 
اطالع  آبیاري،  ریزي  برنامه  اساس  و  پایه  داد.  افزایش  را  وری  بهره  و  کاهش  را  آب  اتالف  میزان  باغات،  و  مزارع 
دائم پژمردگي  نقطه  رطوبت  و   )Field Capacity( زراعي  رطوبت ظرفیت  ویژه  به  و  فیزیکي خاك   از خصوصیات 

)Permanent Wilting Point( می باشد. تعیین این دو پارامتر با روشهاي مزرعه اي و آزمایشگاهي امکان پذیر است. 
اما با توجه به هزینه و زمان زیاد مورد نیاز و مشکل بودن این اندازه گیري ها، استفاده از روابطي که مقادیر این 
پارامتر ها را به درصد ذرات رس، سیلت و شن ربط دهد که معموال برای خاك هر مزرعه ای از قبل تعیین گردیده، 
بسیار مفید است. در اینجا این روابط که با توجه به آزمایشات انجام شده در بیش از 250 نوع خاك استخراج گردیده، 

معرفی می گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
روابط زیر )1 تا 4( رابطه رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگي با درصد ذرات رس، سیلت و شن را نشان می 
 Sa ،درصد ذرات رس Cl ،رطوبت وزنی نقطه پژمردگی PWP ،رطوبت وزنی ظرفیت مزرعه FC دهد. در این روابط

درصد ذرات شن و Si درصد ذرات سیلت می باشد. 

رابطه )5( محاسبه میزان آب آبیاری با استفاده از مقادیر رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی را نشان می 
دهد. با استفاده از این رابطه و مقادیر به دست آمده از روابط 1 تا 4 برای رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی 
 M ،مقدار آب آبیاری بر حسب سانتیمتر I می توان میزان آب در هر آبیاری را برآورد نمود. در این رابطه به ترتیب
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میزان تخلیه مجاز مدیریتی بر حسب اعشار، FC مقدار وزنی رطوبت ظرفیت مزرعه بر حسب اعشار، PWP مقدار 
وزنی رطوبت نقطه پژمردگی بر حسب اعشار، BD جرم مخصوص ظاهری خاك بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب، 

و D عمق خاك یا ریشه برحسب سانتی متر می باشد.  
5.   I =M*(FC-PWP)* BD* D                   ( 5)

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه روابط برآورد رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی با استفاده از تعداد زیادی نمونه خاك به 
دست آمده، می توان از آنها برای انواع خاك ها و در همه نقاط کشور استفاده نمود. با استفاده از روابط روابط 1 تا 
4 مي توان با میزان خطاي تقریبي 2 درصد، مقدار رطوبت ظرفیت مزرعه یا نقطه پژمردگي را تخمین زد. خطاي 
تخمین این روابط به ترتیب 2/5، 2/2، 1/9 و 1/9 درصد مي باشد. مهندسین مشاور و طراح سیستم های آبیاری می 

توانند با استفاده از این روابط، برآوردی دقیق و کم هزینه از میزان آب آبیاری مورد نیاز داشته باشند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: معرفی روشی جدید و ساده برای تعیین ضریب فشردگی خاك های رسی 

یافته منتج از پروژه شماره: 85026-0000-12-220000-021-2       مدت اجراي پروژه: 18 ماه
مجری مسئول: نادر عباسی                                                         رتبه علمي: دانشیار  پژوهش 

 nader_iaeri@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تعیین نشست ناشی از تحکیم خاکهای ریزدانه یکي از مسائل مهم در طراحی های مربوط به سازه های مختلف 
عمرانی است. پتانسیل نشست تحکیمي خاك با ضریبی به نام شاخص فشردگی که از طریق آزمایش تحکیم تعیین 
می گردد، تعریف می شود.  با توجه به اینکه آزمایش تحکیم بسیار وقت گیر و پر هزینه است و شرایط تهیه نمونه 
آزمایشي تاثیر قابل مالحظه اي بر نتایج بدست آمده دارد، محققان در طول سالهاي اخیر سعي نموده اند تا تاثیر 
عوامل مختلف بر منحنی تنش موثر- نسبت پوکی را شناسایی و آن را به نحوي با استفاده از مشخصات فیزیکي 
خاك و بدون انجام آزمایش برآورد نمایند. تنوع روابط تجربی ارائه شده بیانگر این حقیقت است که هنوز این روابط 
از دقت و قابلیت اعتماد مناسبي برخوردار نیستند و هر کدام برای شرایط خاصی قابل کاربرد هستند. بطوریکه برخی 
محققین روابط پیشنهادی خود را برای خاکهای مناطق خاصی توصیه نموده اند. یافته مورد نظر یك رابطه تجربی 
بسیار ساده برای تعیین شاخص فشردگی خاك های رسی است که برای اولین بار برای شرایط و خاك های ایران 

معرفی شده است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
روش معرفی شده در قالب این یافته یك رابطه یك متغیره خطی بر اساس وزن واحد حجم خشك برای برآورد 

شاخص فشردگی به شرح زیر است.
       

 که در آن γ_d وزن واحد حجم خشك خاك برحسب گرم بر سانیمتر مکعب و C_c شاخص فشردگی خاك
 می باشد.  

برای تعیین شاخص فشردگی با استفاده از این روش کافی یك نمونه دست نخورده از خاك محل مورد نظر با 
استفاده از یك رینگ استوانه ای کوچك به قطر حدود 5 سانتیمتر تهیه گردد. سپس با توزین نمونه تهیه شده و 
تعیین درصد رطوبت آن و مشخص بودن حجم سلیندر نمونه برداری، وزن واحد حجم خشك به راحتی تعیین می 
گردد.  با مشخص شدن وزن واحد حجم خشك خاك مقدار ضریب فشردگی با استفاده از رابطه این یافته تعیین 

می گردد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
-  ساده بودن رابطه معرفی شده 

-  سهولت تعیین کمیت مستقل رابطه معرفی شده 
-  دقت و قابلیت اعتماد بیشتر آن در مقایسه با سایر روش های مشابه 

-  توسعه یافته بر اساس مشخصات خاك های ایران  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مقايسه دقت روش پيشنهادی اين يافته با مهمترين روش های متداول
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موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان: کنترل بیولوژیك طبیعی شته هاي مزارع گندم با مدیریت صحیح مزرعه

یافته منتج از پروژه شماره: 031-81 )01-79( -11-100                   مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: سید حسن ملکشي                                                 رتبه علمي: محقق

مجریان: صالح الدین کمانگر، غالمرضا گل محمدي
h.malkeshi@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گونه هاي متعددي از شته هاي غالت روي گندم فعال بوده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این گیاه خسارت وارد 
 Sitobion avenae، Schizaphis graminum،Diuraphis noxia،Rhopalosiphum padi،Rh.مي کنند. گـونه هاي
Maidis، Metopolophium dirhodum روي گندم فعال هستند. مگس هاي خانواده سیرفیده  “Syrphidae “ که 
به عنوان“ مگس هاي گل“ شناخته مي شوند، یکي از بزرگترین شکارگران شته ها به شمار مي آیند. حشرات  عموماً 
کامل این خانواده به خاطر بازدید از انواع گل ها، نقش بسزایي در گرده افشاني آنها ایفا مي نمایند و تقریباً  تمامي آنها 

از گرده و شهد گل ها و عسلك ترشح شده، تغذیه مي نمایند.

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: 
گونه هاي Eupeodes nuba Episyrphus balteatus ,E. corollae, ُSphaerophoria scripta  بیشترین انبوهي 
جمعیت را دارا هستند. انبوهي جمعیت مگس هاي سیرفید در مزارع گندم بستگی به جمعیت شته ها دارد. بنابراین 
ضروری است با شیوه هاي مختلف ذیل، در جهت حفاظت و حمایت از جمعیت دشمنان طبیعی شته های مزارع گندم 

اقدام نمود
1- حفظ گیاهان گلدار در حاشیه مزارع گندم براي تغذیه حشرات بالغ سیرفید از شهد و گرده گل ها.  

2-  عدم سم پاشي مزارع گندم در زمان هاي اوج جمعیت مگس هاي سیرفید یا سم پاشي در صبح یا غروب 
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3- عدم استفاده از سموم با طیف وسیع و استفاده از سموم انتخابي و بیولوژیك 
4- دقت در فرم مبارزه، رعایت دز مصرفی برای کنترل سن گندم، می تواند در حفظ جمعیت  سیرفیده ها موثر باشد.

5- تولید انبوه گونه های غالب و سازگار با منطقه و کاربرد آنها در زمان قبل از طغیان شته ها

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- کنترل طبیعي شته هاي مزارع گندم. 

2- عدم مصرف سموم شیمیایي و ممانعت از آلودگي آب، خاك و محصول 
3- تامین سالمت بهره برداران و مصرف کنندگان محصوالت کشاورزي

4- کاهش هزینه هاي داشت گندم. 
5- کمك به حفظ تنوع زیستي دشمنان طبیعي آفات و کنترل پایدار آفات محصوالت کشاورزي

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

   گونه  Episyrphus balteatus              گونه  Eupeodes corollae                  الرو سيرفيد در كلني شته گندم            
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان: معرفی و کنترل زراعی بیماری های ویروسی مهم بذر زاد سویا

یافته منتج از پروژه شماره:   82049-11- 100                         مدت اجراي پروژه: 3سال     
مجری مسئول: نوح شهرآیین                                                  رتبه علمی: دانشیار پژوهش

مجریان: منصور صالتی،سیاوش رعیت پناه، نادر آزادبخت، غقورزاده دباغ، صمد سرکاری      
shahraeen@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بیماري ها عامل  این  آلودگی در سویا می شود.  ابجاد  باعث  بیماري هاي ویروسي  از جمله  بیماري هاي متعددي 
تقلیل عملکرد و کاهش در کمیت و کیفیت محصول دانه و گیاه مي شوند. از بین عوامل شایع ویروسی سویا، ویروس 
بلبلی؛  لوبیا چشم  موزاییك  ویروس  لوبیا،  معمولي  موزاییك  ویروس  یونجه،  موزاییك  ویروس  لوبیا،  زرد  موزاییك 
ویروس موزاییك خیار-، ویروس موزاییك توته ای نخود فرنگی، ویروس پیسك بادام زمینی، ویروس موزاییك سویا، 
ویروس موزاییك توتون، ویروس لکه حلقوی توتون، ویروس رگه ای توتون، ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی و ویروس 
لکه پژمردگی گوجه فرنگی در ایران گزارش شده است. ارقام مختلف سویا نیز بطور طبیعي حساسیت هاي متفاوتي 
نسبت به ویروس ها دارند و میزان انتقال ویروس با بذر در هر رقم متفاوت مي باشد. این بیماری های ویروسی طیف 
وسیعی از عالیم را روی گیاه، غالف و بذور تولیدی از گیاه آلوده ایجاد می کنند. عالیم عمومی آلودگی های ویروسی 
روی سویا از جمله حالت های پیچیدگی و قاشقی شدن برگ، موزاییك و تاولی شده برگ ها، نقاط رگبرگ روشنی و 
لکه های نکروزه روی برگ، توقف رشد گیاه، کوتولگی و اختالل در تشکیل گل و غالف از جمله این عالیم هستند. 
آگاهي  راستا،  این  در  می گیرد.  ناقل صورت  طریق حشرات  از  مزارع  در سطح  ویروسی  آلودگی های  ثانویه  انتقال 
کشاورزان و مروجین از نشانه هاي آلودگی به ویروس، روش هاي انتقال و حشرات ناقل، آشنایی با راه های تشخیص 
سریع و دقیق آلودگي، حذف علف هاي هرز به عنوان منابع آلودگي با هدف کنترل میزان آلودگي هاي ویروسي در 

مزارع ضروري است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1-کاشـت بذور گواهي شـده و سـالم سـویا از نکات اساسـي کنترل و پیشـگیری از گسـترش عوامل و نژادهای 

وابسـته ویروسـی در یك منطقه اسـت. 
2-انتخـاب بـذر سـالم از لحـاظ ظاهـر فیزیکی، صـاف، بـدون چروکیدگی و بـدون ظاهر رنگی بصـورت مقدماتی 

می توانـد در کاهـش درصـد آلودگـی عوامل ویروسـی بذر زاد موثر باشـد.
3- توصیـه مي شـود از کاشـت بـذور ارقام حسـاس و متداول مورد کاشـت در یـك منطقه با سـابقه آلودگی قبلی 
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خـودداري شـود. در آزمایشـات، ارقـام ویلیامـز،L-14،D.P.X بـه ویروس هـای SMV,TRSV ,CPMMV حسـاس 
تشـخیص داده شـد اند.

4- شناسـایی و آمـوزش عالیـم یـك بیمـاری ویروسـی بـه بهره بـرداران و بوته کشـی بـه موقع گیاهـان به ظاهر 
آلـوده بـه عوامـل ویروسـی در اوایـل مرحلـه رشـد گیـاه در مزرعـه از اهمیـت زیـادی در کاهـش گسـترش عامـل 

ویروسـی در سـطح مزرعـه بـر خوردار اسـت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1-شناسایی و درصد پراکنش عوامل بیماری های ویروسی سویا در مناطق کاشت.

2-شناسایی ماهیت عامل ویروسی.
3-توسعه روش های سریع شناسایی ویروس های سویا

4- توسعه و معرفی ارقام مقاوم سویا به برخی از عوامل شایع ویروسی.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل راست: سويا رقم كالرک آلوده به ويروس و شكل چپ غالف هاي كوچک، كم بذر و بد شكل بعضا داراي بذور رنگي

شكل راست و چپ- رقم  سويا با عاليم موزاييک شديد، تاولی شدن برگها و توقف رشد، اختالل در  گلدهی و تشكيل 
غالف، آلوده به عوامل ويروسی.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
عنوان: کنترل زراعی علف هرز جودره در مزارع گندم 

یافته منتج از پروژه شماره: 034-82-11-113                                مدت اجراي پروژه: 4 سال          
مجري مسئول: محمدرضا جمالی                                                    رتبه علمي: مربي پژوهش

Mohammad_jamali84@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مطالعات گسترده اي در بخش تحقیقات علف هاي هرز براي شناسائي، بیولوژي، کنترل شیمیایي و غیرشیمیایي 
علف هرز جودره در دست انجام بوده که تاکنون با نتایج رضایت بخشي همراه بوده است. با کاشت پي در پي یك 
محصول طي سالیان دراز جمعیت این گونه علف هاي هرز مرتباً افزایش مي یابد. علت این امر، شرایط محیطي و زراعي 
مطلوب براي تولید گیاه زراعي همچنین علف هرز است. در گردش زراعي از گیاهان با رشد و نیازهاي زراعي متفاوت 
استفاده مي شود. این امر بر روابط علف هرز و گیاه زراعي تاثیر مي گذارد. دراین حالت شرایط رشد و نمو علف هرز در 

کنار گیاه زراعي، نامطلوب شده و علف هرز تحلیل مي رود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مجموع، تیمارهای تناوبی حاوی چغندرقند، آفتابگردان و ذرت با گندم به ترتیب بهترین تاثیر را در کاهش 

تراکم بانك بذر و بوته های جودره در مزرعه داشته است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در کاشت پی درپی گندم، علف هرز جودره به صورت اختصاصی گندم را همراهی کرده و آلودگی مرتباً افزایش 

مي یابد. استفاده از تناوب توصیه شده در جهت کاهش علف هرز جودره توصیه می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نماي مزرعه و تاثير تناوب طي چهار سال
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
عنوان: معرفی رقم مقاوم یونجه به بیماری جاروك یونجه 

یافته منتج از پروژه شماره: 031-82-11-11-124                           مدت اجراي پروژه: 3  سال
مجری مسئول: سید علیرضا اسمعیل زاده حسیني                               رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري:علی جعفری ندوشن 
saesmailzadeh@iripp.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
جاروك یونجه یکی از بیماری های مهم فیتوپالسمایی یونجه در کشور می باشد که در تمام مناطق کشور مشاهده 
شده و از اهمیت و میزان خسارت باالیی به خصوص در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری برخوردار است. عامل 
انتقال نیست. جاروك یونجه  بیماري در طبیعت توسط زنجرك ها منتقل مي شود و از طریق مکانیکي و بذر قابل 
سرعت انتشار و میزان خسارت بیشتري دارد به طوري که خسارت زیادي را متوجه زارعین می نماید و در بسیاري 
از مناطق در اثر شدت خسارت بیماري مزارع یونجه در سال دوم کاشت شخم زده مي شوند و در پاره اي مناطق از 

کشت یونجه خودداري می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
گسترش جاروك در مزارع کوچك و تنك نسبت به کشت هاي بزرگ و انبوه سریعتر است و جایگزیني مزارع آلوده 
و مسن به وسیله کشت مجدد، تقویت گیاه به وسیله عملیات مناسب زراعي و کشت متراکم به عنوان روش هاي موثر 
در پیشگیري از وقوع آلودگي و گسترش بیماري موثر است. یونجه یزدي بومي نیز، نسبت به سایر اکوتیپ ها از نقطه 

نظر کمتر بودن میزان و شدت آلودگي جاروك یونجه برتری داشته و توصیه می شود 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 استفاده از رقم ذکر شده باعث بیشتر شدن عملکرد، کمترشدن میزان و شدت آلودگی جاروك یونجه در مقایسه 

با سایر اکوتیپ های یونجه در استان یزد می شود   

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                        نمايي از يونجه يزدی بومی در مقايسه با ساير
                              اكوتيپ های يونجه با خسارت باال در اثر

                                            بيماری جاروک يونجه
     



6۸

 

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
عنوان: استفاده از علفکش ها در ترکیب با ماده افزودنی در چغندرقند 

یافته منتج از پروژه شماره:83075-0000-8-100000-10              مدت اجراي پروژه:2 سال و 6 ماه
مجری مسئول:محمد حسن هادی زاده                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کنتـرل شـیمیایي علف هـاي هـرز پهـن بـرگ چغندرقند باید طـوری هدایت شـود که عـالوه برکاهش مصرف سـم، 
همچنیـن حداکثـر عملکـرد ممکـن را نیـز شـامل شـود. افـزودن مویان ها به مخزن سـم پاش عـالوه بـر هزینه کمتر 
نسـبت بـه سـموم علف کش از سـالمت بیشـتري نیز براي محیط زیسـت برخـور دارنـد و می توانند سـرعت مقاومت 

علف هـاي هـرز بـه علف کش هـا را کاهـش دهند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصرف بتانال+بتانال آام+ پیرامین )4لیتر یا کیلوگرم( باعث کنترل مناسب علف های هرز پهن برگ می شود و 
جزو تیمارهای رایج مهار علف های هرز پهن برگ چغندر است. با این وجود گیاهسوزی ناشی از تیمارهای ترکیبی 
شامل مویان و بتانال آام نسبت به تیمارهای بدون بتانال آ ام )برای مثال بتانال+پیرامین+مویان( بیشتراست. با کاربرد 
علفکش های بدون بتانال آ ام گیاه سوزی ناشی از مویان روغن آفتابگردان )0/9درصد روغن +0/1 درصد سیتوگیت( 
کمترین مقدار است. ولی در تیمارهای ترکیبی حاوی بتانال آام بیشترین گیاهسوزی مربوط به روغن آفتابگردان است 

و مویان های ایمن تر شامل ترند90 )0/1 درصد( و سیتوگیت )0/25 درصد( هستند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اسـتفاده از تیمارهـای ترکیبـی در کنتـرل علف هـای هـرز چغندرقنـد دارای مزیـت اسـت، ولـی افـزودن مویان ها با 
توجـه بـه افزایـش احتمـال گیاه سـوزی می توانـد از ایـن مزیـت کم کنـد. اسـتفاده از سـیتوگیت با حداقـل احتمال 

گیاه سـوزی همـراه بـا پهـن برگ کش هـای رایـج چغندرقنـد می توانـد باعـث افزایـش کارایی کنترل شـود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

زردی چغندرقند در اثر مصرف تيمارهای علفكش حاوی مويان
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
عنوان: کنترل شیمیایي تریپس پیاز 

یافته منتج از پروژه شماره:  84107-0000-04-100000-100-0                مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول:  عزیز شیخی گرجان                                                       رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: داوود شیردل، مظاهر یوسفي،محمدرضا باقری، سعید باقري و علي مالمیر
asheikhi48@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تریپس پیاز یکي از آفات مهم پیاز و سیر در جهان مي باشد که در بیشتر سالها از مهمترین آفات خسارت زاي 
گیاهان مزبور به حساب می  آید. کنترل شیمیایی رایج  ترین روش برای کنترل آفت مزبور در مزارع پیاز است. الزم 
است از حشره کش  های مختلف از جمله کونفیدور، کینگ بو و تریسر روي تریپس پیاز استفاده کرد تا از مقاومت 

آنها به سموم جلوگیري کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اسـتفاده از ایمیداکلوپرایـد )کونفیـدور SC350( بـه میـزان 0/5 لیتـر در هکتـار، ماتریـن )کینگ بـو AS0 6 درصد( 
بـا 1 لیتـر درهکتـار و اسپینوسـاد )تریسـر SC240( بـه میـزان 200میلـی لیتـر در هکتـار در کنتـرل تریپـس پیاز 
در مـزارع پیـاز موثرنـد. سم پاشـي زمانـي انجـام مي گیـرد کـه تعـداد تریپـس در هـر بوتـه بیـش از 10 عدد باشـد. 
اغلـب سم پاشـي ها بعـد از انتقـال نشـاء بـه زمیـن اصلي شـروع و تا یك مـاه قبـل از برداشـت خاتمه مي یابـد. براي 
جلوگیـري از مقاومـت تریپـس بـه حشـره کش ها از اسـتفاده پشـت سـرهم یـك نـوع حشـره کش در طـول یك مـاه 
یـا در طـول فصـل زراعـي بایـد خودداري شـود. سـم پاش مناسـب بـراي کنترل ایـن آفـت در حال حاضر سـم پاش 
هیدرولیـك بـا نـازل مخروطـي مي باشـد. حداکثر حجم محلـول مصرفي 300 لیتر در هکتار اسـت. توصیه می شـود، 
از سم پاشـي باحجـم زیـاد خـودداري گـردد، زیـرا منجـر بـه عدم اسـتقرار قطرات در سـطح بـرگ پیاز خواهد شـد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از حشره  کش  های توصیه شده به صورت متناوب هر 30-15 روز  یك بار بسته به تراکم آفت مي  تواند 

در کنترل تریپس پیاز موثر باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مزرعه پياز آلوده به تريپس پياز
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
Beauveria bassiana Vuillemin عنوان: تولید انبوه قارچ

یافته منتج از پروژه شماره: 84005-8302-07-100000-009-4         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مهران غزوي                                                            رتبه علمي: دانشیارپژوهش

mehr729@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 یکي از مراحل مهم در کاربرد قارچ  هاي بیمارگر حشرات تولید انبوه آن  ها با روشي مناسب و مقرون به صرفه 
است. در سیستم دو مرحله  اي ابتدا در محیط غذایي مایع بالستوسپور تولید و سپس محیط غذایي جامد با این 
بالستوسپورها تلقیح مي  شود. در مورد محیط کشت جامد که توسط بالستوسپورهاي حاصل از محیط مایع تلقیح 
شده و در نهایت کنیدي هاي هوایي روي آن تشکیل مي شود، تحقیقات متعددي صورت گرفته و محیط هاي مختلفي 
پیشنهاد شده است. براي تولید حداکثر کنیدي الزم است محیط کشت داراي نسبت مناسبي از سطح به حجم باشد. 
باید  ذرات محیط کشت بایستي بعد از مرطوب و استریل شدن به هم نچسبند. عالوه بر این ذرات محیط کشت 
انسجام ساختماني خود را در طول رشد قارچ حفظ نمایند. دو گروه از مواد به عنوان محیط کشت جامد براي تولید 
انبوه قارچ هاي بیمارگر حشرات به کار برده مي شوند که دانه هاي غالت و مواد بي اثر را شامل مي شوند. در این 

بررسي از دانه هاي غالت مختلف استفاده شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بـراي تولیـد کنیـدي هوایـي از محیط کشـت جامد شـامل دانـه غالت مختلف )جو پوسـت کنـده، برنج گـرده، برنج 
هنـدي، گنـدم، جـو پـرك، گنـدم پـرك( اسـتفاده شـود. جوپـرك بیشـتر از بقیه غـالت کنیـدي تولیـد مي نماید و 
مناسـب تریـن محیـط جامـد بـراي کشـت دو مرحلـه اي قـارچ B. bassiana اسـت. این محیـط با دارا بودن سـطح 
موثـر مناسـب و قـدرت جـذب بـاالي آب محیـط مناسـبي را بـراي تولیـد کنیـدي هوایـي ایجـاد مي نمایـد. عـالوه 
بـر ایـن در هنـگام اسـتحصال کنیـدي در دسـتگاه الـك لـرزان حداقـل شکسـتگي دانـه  را دارا بـوده و کنیدي ها با 
سـهولت بیشـتري از آن جدا مي شـوند. در مرحله خشـك شـدن نیز جو پرك سـریعتر آب خود را از دسـت داده و 
مشـکل Clamping یـا تـوده شـدن در آن کمتـر از دیگـر غـالت اسـت. مناسـب ترین محیط کشـت جامـد در تولید 
دو مرحلـه اي قـارچ Beauveria bassiana جـو پـرك مي باشـد. براي جلوگیري از توده شـدن کنیدي ها و چسـبیدن 

به محیط کشت جامد استفاده از روغن کلزا توصیه مي شود.  
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کاربرد روغن کلزا تولید کنیدي را افزایش داد و میزان تولید کنیدي تقریبا 6 برابر شد. استفاده از جوپرك به 

افزایش تولید کنیدي و جداسازي کنیدي از محیط کشت کمك مي کند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 توليد بالستوسپور در محيط مايع درون شيكر انكوباتور           كشت مايع با غلظت باالي بالستوسپور 

           

      محيط كشت جامد )جوپرک( درون كيسه هاي پالستيكي         دانه هاي جوپرک پوشيده شده با كنيدي

                 كنيدي هاي قارچ درون سيني الک لرزان                 كنيدي هاي خالص جمع آوري شده داخل
                                                                                                            ظروف نگهداري
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان: کنترل شیمیایی بیماري پوسیدگي صورتي سیب زمیني 

یافته منتج از پروژه شماره: 84094- 0000- 02- 100000- 046- 2   مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه 
مجري مسئول: مسعود ذاکر                                                         رتبه علمي: مربی پژوهش

masoudzaker35gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بیماري پوسیدگي صورتي سیب زمیني با عامل .Phytophthora spp در مزرعه و در صورتي که شرایط انبارداري 
نامناسب باشد، در انبار گسترش مي یابد. نظر به اهمیت سیب زمیني بعنوان یکي از منابع درآمد بسیاري از کشاورزان، 
و وجود محدودیت هاي فراوان جهت استفاده کشاورزان از روش هایي چون آیش و تناوب و استفاده از قارچ کش های 
شیمیایی پس از برداشت، استفاده از قارچ کش ریدومیل در زمان کشت و چندین ماه قبل از برداشت محصول عالوه 
بر کاهش خسارت ناشي از بیماري هاي پوسیدگي نرم قارچي، می تواند در عاری بودن محصول از بقایای ریدومیل در 

زمان مصرف موثر باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 قارچ کش ریدومیل در کنترل بیماري پوسیدگي صورتي سیب زمیني تاثیر مناسبي داشته و قادر است در غده هاي 
سیب زمیني ایجاد تحمل نماید. دو بار محلول پاشي با این قارچ کش بفاصله 28 روز در زمان گلدهي به میزان 2/5 
کیلو در هکتار در کنترل این بیماري موثر است. در ضمن امکان وجود بقایای این قارچ کش در غده های سیب زمینی 

در زمان مصرف وجود نخواهد داشت. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- ایجاد روشی ساده برای کنترل بیماری به صورت محلول پاشی بوته ها در زمان گلدهی.

- عدم وجود بقایای قارچ کش در غده های سیب زمینی در زمان مصرف. 
- استفاده از قارچ کش توصیه شده می تواند باعث جلوگیری از خسارت ناشی از این بیماری  شود
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

ميزان گسترش پوسيدگی صورتی در غده ها )شماره 3( بعد از يک ماه انبارداری
)در روش تلقيح مصنوعی )شماره 5 شاهد 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان: کنترل غیرشیمیایی بیماری جاروك یونجه 

یافته منتج از پروژه شماره: 84066-0000-02-100000-063-2           مدت اجراي پروژه: 3  سال
مجري مسئول: سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

saesmailzadeh@iripp.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از جمله بیماري هاي مهم یونجه جاروك مي باشد که براي اولین بار در آمریکا و سپس در بسیاري از مناطق دنیا 
از جمله ایران گزارش شده است. این بیماری هم اکنون در تمام مناطق ایران گسترش یافته است. عامل بیماري در 
طبیعت توسط زنجرك ها منتقل مي شود و از طریق مکانیکي و بذر قابل انتقال نیست. با توجه به این که گسترش 
بیماری در الگو های مختلف کاشت متفاوت بوده و میزان آلودگی و خسارت ناشی از بیماری متغیر است الگوی مناسب 

کاشت برای پیشگیری از وقوع بیماری بکی از عوامل مهم در بروز آن می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
عالیم بیماري شامل رشد تعداد زیادي ساقه کوتاه و باریك از محل طوقه، انشعاب بیش از حد جوانه هاي جانبي 
ساقه، ریز برگي، گرد شدن و چروکیدگي برگ ها، تغییرات گل، کوتولگي شدید، زردي و باالخره خشکیدگي و مرگ 
گیاه مي باشد. کاشت یونجه خطي با فاصله خطوط 20 سانتیمتر با ردیف کار خطي برای کاهش بروز بیماری توصیه 

می شود.    

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بیشترین تراکم بوته و عملکرد در کشت خطي با  فاصله خطوط 20 سانتیمتر با 169 بوته در متر مربع و عملکرد 

علوفه تر و خشك باال نسبت به کشت های دست پاش و سایر الگو های خطی برای نتایج بهتر توصیه می شود.  
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته

الگوهاي مختلف كاشت خطي به ترتيب از سمت راست كشت خطي با  فاصله بين خطوط 20 سانتيمتر، كشت خطي با  
فاصله بين خطوط 60 سانتيمتر و  كشت خطي با  فاصله بين خطوط 40 سانتيمتر

آلودگي شديد به بيماری جاروک يونجه با شدت باال در كرت هاي تنک
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان: کنترل شیمیایي سفیدبالك گلخانه 

یافته منتج از پروژه شماره: 85009-0000-04-100000-100-0            مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول: عزیز شیخی گرجان                                                     رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: سعید غدیري راد، علي جعفري ندوشن،علیرضا ارجمندي و رحیم فیروزي 
asheikhi48@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سفید بالك گلخانه و سفید بالك جالیز یا پنبه )عسلك( از آفات مهم اقتصادي جهان و ایران هستند. بطوري  
که امروزه سبب اختالل در کشت خیار و سایر محصوالت جالیزي شده اند. در کشاورزي مدرن، حفاظت از گیاهان 
با استفاده از حشره کش هاي شیمیایي آخرین وسیله کنترل مي باشد. نیاز به استفاده از حشرکش هاي موثرتر و با 

باقیمانده ي کمتر روز به روز افزایش پیدا مي کند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
حشره کش هاي پروتئوس )تیاکلوپراید+دلتامترین( با یك لیتر در هکتار، استارکل )دینوتفوران( با 0/5-0/75 کیلو 
در هکتار، مموري )تیامتوکسام( با 0/25 لیتر در هکتار، کالیپسو )تیاکلوپراید( با 0/75 لیتر در هکتار روي مرحله 
پورگي و حشرات بالغ سفید بالك موثر هستند. حشره کش ابرون )اسپیرومسیفن( با 0/5 لیتر در هکتار فقط روي 
مرحله پورگي به ویژه پوره سن یك موثر است. چهار حشره کش اول از یك خانواده شیمیایي هستند. براي جلوگیري 
از مقاومت سفید بالك به حشره کش هاي فوق از کاربرد مداوم آنها در طول فصل زراعي خودداري شود کاربرد این 
حشره کش ها به صورت سمپاشي شاخ برگ بوده و مناسبترین سمپاش موجود در کشور سمپاش هیدرولیك النس 
دار با نازل مخروطي مي باشد. در سمپاشي باید دقت کرد که هرچقدر سمپاشي  قطرات ریزتر شده و پشت برگ را 

هدف قرار دهد، کارایي کنترل شیمیایي افزایش خواهد یافت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از حشره کش های توصیه شده در تناوب با ماالتیون و دي کلرووس کنترل قابل قبولي روي سفیدبالك 
جالیز دارد. براي جلوگیري از مقاومت به حشره کش ها از کاربرد دزهاي باالتر از دز توصیه شده در برچسب خود 

داري شود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان: کنترل تلفیقي علف هرز کاتوس 

یافته منتج از پروژه شماره: 85037                                            مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: فریبا میقانی                                                       رتبه علمي: دانشیارپژوهش

مجری: محمد میروکیلی
fmaighany@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کاتوس، علف هرزي دائمي و پیچان است که ساقه هاي خشبي آن روي درختان را مي پوشاند و در مواردي باعث 
خشك شدن آنها مي گردد. این گیاه بذر زیادي تولید مي کند و با توجه به توانایي پراکنش سریع آن با باد، در سطح 
کشور در حال پیشروي است. آلودگي باغهاي کشور به این علف هرز از مغان آغاز شد، اما در حال حاضر در باغهاي 
ساوه، دماوند، قزوین، یزد، و کرمان و نقاط دیگري که شاید هنوز گزارش نشده نیز مشاهده شده است. در صورت عدم 
توصیه هاي عملي و مناسب براي کنترل این علف هرز در حال گسترش، مي توان مانع پیشروي آن به سایر نقاط کشور 
شد و باغهاي آلوده فعلي را نیز از تا حدودي از این علف هرز نجات داد. با توجه به اینکه کنترل تلفیقي این علف هرز 
تاکنون مورد توجه محققان قرار نگرفته، بررسي امکان کنترل کاتوس با استفاده از تلفیقي از روشهاي شیمیایي و 

مکانیکي با هدف ممانعت از گسترش این علف هرز به سایر نقاط ضروري بنظر مي رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 با توجه به اینکه کاتوس علف هرزی چندساله است، باید اثر علف کش ها را طی چندسال متوالی در کنترل آن 
ارزیابی کرد. کارایی علف کش ها در کنترل کاتوس، ابتدا علف کش تری کلوپیر )گارلون( 3 بار با دوز دو لیتر در هکتار 

و پس از آن گلیفوزیت شش لیتردر هکتار برای کنترل مطلوب کاتوس در باغ توصیه مي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صورت عدم کنترل به موقع و موثر کاتوس، این علف هرز چندساله در صورت تراکم باال با پیچیدن به دور تنه 
درختان موجب خشك شدن آنها خواهد شد و عملکرد درخت بشدت کاهش خواهد یافت. با مدیریت به موقع کاتوس 

و قبل از اتصال آن به درخت، منجر به حفظ سالمت درخت و افزایش عملکرد میوه آن خواهیم شد. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان: استفاده از سم پاش مناسب جهت کنترل سپردار زرد شرقی مرکبات 

یافته منتج از پروژه شماره: 85026-0000-01-100000-100-0          مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: سمیه رنجبر                                                           رتبه علمي: مربی پژوهش

مجری:  احمد حیدری
s.ranjbar@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکی از مهمترین آفات مرکبات در منطقه جنوب کرمان سپردار زرد شرقی است که هر ساله موجب خسارت های 
فرقوني النس دار  از روغن ولك توسط سم پاش  این آفت عمدتأ  با  مبارزه  برای  انواع مرکبات می شود.  زیادی روی 
استفاده می شود. با توجه به سطح زیر کشت باالی مرکبات در این منطقه، خسارت زیاد سپردار، همچنین مصرف 
زیاد آب و هدر رفتن محلول روغن در حین روغن پاشی با سم پاش فرغونی النس دار، نیاز به جایگزینی این سم پاش 

با نوع دیگر ضروری به نظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کاربرد روغن ولك یك درصد توسط سم پاش توربوالینر باغی، اوایل فروردین ماه هنگام رویش جوانه های جدید 
در باغاتی که بصورت ردیفی کشت شده اند، جهت کنترل بهینه این آفت توصیه می شود. در سایر باغاتی که اصول 

کشت ردیفی رعایت نشده از فرغونی النس دار که در مرتبه بعدی قرار دارد، استفاده می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
سم پاش توربوالینر باغی به لحاظ پوشش و تعداد قطرات و همچنین نفوذ آنها به داخل پوشش گیاهي از وضعیت 
باالی 80 درصد  تأثیر  با حداکثر  باغی  توربوالینر  این سم پاش  است.  برخوردار  به سایر سم پاش ها  نسبت  مطلوبي 

مؤثرترین نوع سمپاش بود. 



۸2

عکس/عکس هاي شاخص از یافته

سم پاش النس دار فرغونی          

سم پاش توربوالينر باغی                                                                                                                                     
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۸3

 

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان:کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع لوبیا

یافته منتج از پروژه شماره: 85034-0000-08-100000-100-0          مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول: سیدکریم موسوی                                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: سیدحسین ناظرکاخکي، محمدرضا لك، رضا طباطبایي و دالور بهروزي
skmousavi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
محدودی  تعداد  می آورند.  بار  به  شدیدی  عملکرد  کاهش  و  مي پردازند  رقابت  به  لوبیا  با  شدیداً  علف هاي هرز 
علف کش برای کنترل علف های هرز لوبیا در سطح کشور به ثبت رسیده است. باال بودن هزینه هاي وجین دستي، 
محدود بودن تعداد علف کش هاي ثبت شده و بروز مقاومت به علف کش ها در نتیجه کاربرد مستمر همان تعداد محدود 

علف کش ها از جمله چالش هاي پیش روي مدیریت علف هاي هرز لوبیاست.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
توق،  نظیر  متنوعی  باریك برگ  و  پهن برگ  علف هرز  گونه هاي  کنترل  توانایی  با  )پرسویت(  ایمازتاپیر  علف کش 
پانیکوم، تاج خروس، تاجریزي،خردل، و... در کشورهای مختلف برای استفاده در کشت هایی از قبیل سویا، بادام زمیني، 
علف هاي هرز  کنترل  براي  )پرسویت(  ایمازتاپیر  علف کش  است.  رسیده  ثبت  به  یونجه  و  نخودفرنگي  لوبیا،  انواع 
باریك برگ و پهن برگ در کشت لوبیا به صورت پیش کاشت، پیش رویشي و پس رویشي قابل استفاده است. علف کش 
برای کنترل  لیتر در هکتار  تا 0/7  از 0/5  آلی خاك  بافت خاك و محتوای ماده  به زمان کاربرد،  ایمازتاپیر بسته 

علف های هرز لوبیا در یك مرحله قابل استفاده است.
مالحظات: 

کارایی موثر علف کش ایمازتاپیر نیازمند افزودن مویان های غیریوني مانند سیتوگیت با غظت 2/5 در هزار، یا کود 
مایع نیتروژن )3 کیلوگرم در هکتار( در مرحله 4-3 برگی علف های هرز است.

کاربرد پس رویشی علفکش ایمازتاپیر به مقدار 0/5 لیتر در هکتار در مرحله 4-3 برگی علف های هرز، در کنترل 
علف های هرز لوبیا کارساز است.

طي فصل زراعي از مصرف بیش از یك بار ایمازتاپیر خودداري شود. 
مصرف ایمازتاپیر در مزارع تحت تنش   ممکن است باعث اثرات گیاه سوزی روی گیاه زراعی شود.

پایداري ایمازتاپیر در خاك به شرایط آب و هوایي و خصوصیات خاك بستگي دارد. تحت شرایط خشکي، پایداري 
آن طوالني تر است. رعایت فاصله زماني 4 ماه بین زمان کاربرد علف کش ایمازتاپیر و کاشت گندم ضروري است.



۸4

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
معرفی علف کش ایمازتاپیر با نحوه عمل متفاوت با علف کش های متداول مورد استفاده در مزارع لوبیا کشور، ضمن 
افزایش گزینه های علفکشی برای لوبیاکاران، امکان مدیریت بهتر مقاومت علف های هرز به علف کش ها را نیز فراهم 

می سازد.



یافته های قابل ترویج سال 1388 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان:کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع سویا

یافته منتج از پروژه شماره: 85035-0000-08-100000-100-0          مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول: سیدکریم موسوی                                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: پیمان ثابتي و ناصر باقراني
skmousavi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
علف هاي هرز در کشت سویا از طریق رقابت براي مواد غذایي، نور، آب، فضا و با اثرات دگرآسیبی موجبات کاهش 
نهاده هاي ضروري در  از  افزایش هزینه هاي تولید را فراهم مي آورند. علف کش ها یکي  کّمیت و کیفیت محصول و 
نظام هاي کشاورزي محسوب مي شوند. در ایران تاکنون توجه زیادي به مبارزه شیمیایي با علف هاي هرز کشت سویا 

نشده است، از این رو معرفي باریك برگ کش ها اختصاصي براي این زراعت ضروري به نظر مي رسد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
علف های هرز باریك برگ نظیر انواع ارزنی، قیاق، سوروف و اویارسالم از مهمترین علف هاي هرز مزارع سویا هستند. 
علف کش کلتودیم در بسیاری از کشورها براي استفاده در کشت هایي نظیر سویا، پنبه، کلزا، چغندرقند و کتان به ثبت 
رسیده است.کاربرد پس رویشي علف کش کلتودیم به مقدار یك لیتر در هکتار برای کنترل علف های هرز باریك برگ 
سویا قابل توصیه است. این علف کش به صورت پس رویشی بعد از سبز شدن علف های هرز و سویا و قبل از به ساقه 
رفتن باریك برگ ها قابل کاربرد است. علف کش کلتودیم قادر به کنترل طیف وسیعی از علف های هرز باریك برگ 

یك ساله و چندساله از قبیل ارزنی ها، سوروف، چایر، قیاق، پنجه مرغی و... است. 
مالحظات: 

از کاربرد کلتودیم بیش از یك بار در سال در یك کشت خودداری شود.
از اختالط علف کش کلتودیم با علف کش های دی فلوفنیکان، بنتازون یا اسیفلورفن خودداری شود..

نام تجاري آمیگو به طور اختصاصي براي فرموالسیون EC24 درصد کلتودیم معرفي شده است. در  با  مویاني 
صورت استفاده از فرموالسیون EC12 درصد نیازي به مصرف مواد افزودني نیست.

در مزارع مجهز به سامانه آبیاری بارانی، از عملیات آبیاری تا حداقل یك ساعت پس از سم-پاشی خودداری شود.
کاربرد سولفات آمونیوم به میزان سه کیلوگرم در هکتار به همراه یك لیتر کلتودیم سبب بهبود کارایی کنترلی در 

مورد باریك برگ های چندساله سمج از قبیل پنجه مرغی و قیاق می شود. 
گیاهان زراعی باریك برگ نظیر ذرت، برنج، سورگوم، غالت دانه ریز و... نسبت به علف کش کلتودیم بسیار حساس هستند.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
علف کش کلتودیم به دلیل مصرف کم،سّمیت پایین برای جانداران، تجزیه سریع در خاك و عدم محدودیت برای 

سایر کشت ها در تناوب زراعي، گزینه مناسبی برای کنترل علف های هرز باریك برگ سویاست.



یافته های قابل ترویج سال 1388 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان: پي جویي مقاومت علف هاي هرز باریك برگ به علف کش در مزارع گندم برخي مناطق جدید 
یافته منتج از پروژه شماره: 87055-16-16-2                        مدت اجراي پروژه: 2 سال  

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به اهمیت یوالف وحشي به عنوان یك علف هرز سمج و خسارت زا بویژه از جنبه کاهش عملکرد باالي 
 ACCase گندم و همچنین گسترش روزافزون مقاومت این علف هرز به علف کش-ها، خصوصا علف کش هاي بازدارنده
از بروز و گسترش هر چه بیشتر مقاومت این  باید تدابیر مدیریتي خاص براي جلوگیري  در برخی مناطق کشور، 
علف هرز در کشور اتخاذ شود. گام اول در رابطه با این موضوع، شناسایي توده هاي مقاوم این علف هرز مي باشد. با 
نظر  از  مقاومت  راهبردهاي مدیریتي  با  رابطه  توصیه هاي صحیح در  به  نسبت  مقاومت می توان  از وضعیت  آگاهی 

مصرف علف کش هاي موجود در یك گروه، تناوب علف کش ها و بکارگیری سایر روش ها اقدام کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به تایید شدن بروز مقاومت عرضي در یوالف وحشی مزارع گندم نسبت به علف کش کلودینافوپ  پروپارژیل 
 ACCase و ستوکسیدیم،  لذا براي مناطقي که علف هاي هرز باریك برگ نسبت به یکي از علف کش هاي بازدارنده
)مانند تاپیك، ایلوکسان و پوماسوپر( مقاومت نشان داده اند، احتمال مقاومت نسبت به بقیه علف کش هاي این گروه 
نیز باالست. ضمنا چنانچه علف هاي هرز مقاوم موجود در مزارع گندم در محصوالت بهاره و یا پاییزه اي که در تناوب 
با گندم هستند سبز کنند و از علف کش هاي بازدارنده ACCase براي کنترل آن ها استفاده شود، احتمال مقاومت 
علف هاي هرز به علف کش هاي باریك برگ کش این محصوالت نیز وجود دارد. در نتیجه استفاده از علف کش های این 

گروه در مزارع آلوده باید محدود شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
شناسایی مقاومت و آگاهی از وضعیت الگوی آن می تواند اطالعات مناسبی دز زمینه ارائه راهکارهای مدیریتی 
سایر  بکارگیری  و  علف کش ها  تناوب صحیح  تناوب،  در  گروه  یك  در  موجود  علف کش هاي  مصرف  شامل  مناسب 

روش ها در اختیار بهره برداران قرار دهد.



۸۸

 

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان: کنترل شیمیایي کرم میوه خوار گوجه فرنگي 

یافته منتج از پروژه شماره:  86101-0000-04-100000-100-0           مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول: عزیز شیخی گرجان                                                     رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: عبدالعلي اسپهبدي نیا، مسعود تقي زاده و سلیمان خرمالي 
asheikhi48@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کرم میوه خوار گوجه فرنگي از آفت کلیدي گوجه فرنگي در ایران مي باشد که هر ساله باعث کاهش راندمان و 
کیفیت محصول از نظر بازار پسندي مي گردد. کشاورزان براي کنترل این آفت، مزرعه را چندین نوبت سمپاشي مي 
کنند که اغلب حشره کش هاي طیف وسیع هستند. جایگزین کردن حشره کش هاي جدید، موثر و کم خطر به جاي 

سموم پرخطر ضروري است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
مچ )لوفنورن EC50 درصد( با 600 میلي لیتر در هکتار، تریسر )اسپینوساد  درصدSC24( با 150 میلي لیتر در 
هکتار و  سومي پلو )پریدالیل  درصدEC50( به میزان 200 میلي لیتر در هکتار و آوانت )ایندکساکارب EC15 درصد( 
با 250 میلي لیتر در هکتار علیه کرم میوه خوارگوجه فرنگي موثر است. مناسب ترین زمان سمپاشي، زمان خروج 
الورهاي سن یك از تخم مي باشد که براساس شبکه مراقبت منطقه و با استفاده از تله هاي فرموني تعیین مي شود. 
با توجه به خاصیت تخم کشي و الروکشي حشره کش مچ، میتوان آن را یك هفته زودتر از سایر سموم استفاده کرد. 

در مرحله نزدیك برداشت محصول، استفاده از حشره کش هاي ارگانیك مانند تریسر توصیه مي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در مناطقي که تراکم آفت در محصول گوجه فرنگي یك یا چند الرو به همراه دو یا چند تخم به ازاي هر بوته 
دیده شود، دو نوبت سمپاشي به فاصله یك هفته از همدیگر میتواند آفت را کنترل کند. مشروط به اینکه سمپاشي 

نوبت اول در مرحله اي که الرو سن یك یا تخم دیده می شود، انجام شود.



یافته های قابل ترویج سال 1388 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته

مبارزه با كرم ميوه خوار گوجه فرنگی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان: تعیین دمای موثر برای رشد و نمو سن بذرخوار کلزا

یافته منتج از پروژة شماره: 86001 - 8406- 04- 100000 – 100 - 4       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:جعفر محقق نیشابوری                                             رتبه علمي: استاد پژوهش

 mohaghegh@iripp.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
به ویژه هنگام برداشت محصول است که در دسته هاي  از حشرات مهم کلزا   Nysius cymoides سن بذرخوار 
عظیم به مزارع همجوار هجوم مي برد. رویت سن بذرخوار در اوایل بهار با توجه به وضعیت گیاه کلزا و رفتار ویژة این 
حشره مشکل است؛ از این رو دانستن دمای مورد نیاز برای تکمیل رشد حشره، به منظور ردیابی و آگاهی از وضعیت 
آن در سامانه های زراعی مهم تلقی می شود. بدین ترتیب ضمن کاهش هزینه های پایش، مدیریت انبوهی سن بذرخوار 

کلزا بهنگام صورت می پذیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
آستانة دمایي سن بذرخوار کلزا برای مراحل تخم، مجموع سنین پورگی و دوران نابالغ به ترتیب 13/6، 15/5 و 
15/1 درجة سلسیوس برآورد می شود. مقدار روز-درجه برای تکمیل این مراحل به ترتیب 74/2، 190/2 و 263/2 به 
دست می آید. در دماي 17/5 درجة سلسیوس و کمتر از آن سن بذرخوار هیچگاه قادر به تکمیل چرخة زندگي خود 
نخواهد بود. این سن بخوبی در دمای 37/5 درجة سلسیوس رشد می کند اما بیشترین سرعت رشد را در دمای 35 
درجة سلسیوس دارد. انتظار مي رود این حشره در مناطق گرم و یا در فصول گرم مناطق مختلف بخوبي دوام آورده 
و تکثیر یابد. یعنی با توجه به دماهای آستانه، در روزهایی که دما باالی آن آستانه ها است، میزان دمای موثر با هم 
به طور روزانه جمع بسته می شود، وقتی که مجموع آن ها به دماهای یادشده رسید مرحلة زیستی ذیربط تکمیل شده 

و حشره به مرحلة بعدی رسیده است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- کاهش هزینه های پایش و مدیریت بهینة انبوهی سن بذرخوار کلزا.

        



یافته های قابل ترویج سال 1388 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته

سن بذر خوار روی بوته كلزا ) راست( و پوره های سن روی غالف كلزا ) چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور                                                                                     
عنوان:کاهش خسارت شیمیایی علف های هرز در مزارع لوبیا  از طریق تنظیم تراکم کشت

یافته منتج از پروژه شماره: 86024 – 0000 – 00 – 101200 – 045 – 3       مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجري مسئول: سید حسین ناظر کاخکی                                      رتبه علمي: محقق

مجری: مسعود کامل
 shnkakhki@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
حبوبات بخش مهمي از پروتئین مورد نیاز انسان ها را تامین مي کند. ارقام مختلف لوبیا با خصوصیات مرفولوژیکی 
رقابت  به  لوبیا  با  شدیداً  علف هاي هرز  می دهند.  نشان  مختلف  واکنش های  هرز  علف های  با  رقابت  در  ژنتیکی  و 
مي پردازند، به  طوري که کاهش عملکرد ناشي از رقابت علف هاي هرز براي این محصول تا 80 درصد نیز می باشد. در 
سیستم هاي کشاورزي کاماًل توسعه یافته، علف کش ها جایگزین کنترل مکانیکي شده اند. انتخاب تراکم کشت مناسب 
و همچنین رقم مناسب سبب کاهش چشمگیر خسارت علف های هرز می گردد. لوبیا یك رقیب قوی در برابر علف های 
هرز نیست و الزم است در کشت و کار آن برای کاهش خسارت علف های هرز، تلفیق روش های کنترل علف های هرز 

در برنامه مدیریت علف های هرز گنجانده شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در مجموع حداکثر کاهش عملکرد در حضور علف های هرز حدود 66 درصد بوده و در تیمارهای با فاصله 20 
سانتیمتری و تراکم 20 بوته در متر مربع در هر سه رقم صیاد، درخشان و محلی بدست آمده است. بیشترین میزان 
عملکرد با 2600، 2400 و 2200 کیلوگرم در هکتار و حداقل کاهش عملکرد با 55، 56 و 47 درصد متعلق به 
تیمارهای رقم محلی در فاصله 30 سانتی متری با تراکم30 و 40 بوته لوبیا در مترمربع و در فاصله 20 سانتی متری با 
تراکم 40 بوته در مترمربع می باشد. با توجه به نتایج و برای حصول به محصول بیشتر دانه لوبیا قرمز در بین سه رقم 
صیاد، درخشان و محلی و الگوهای مختلف کاشت، رقم محلی در فاصله 30 سانتیمتری با تراکم های 30 و 40 بوته 
لوبیا در متر مربع و در فاصله 20 سانتیمتری با تراکم 40 بوته در مترمربع بیشترین تحمل به حضور علف های هرز را 

داشته و با تلفیق کنترل شیمیایی علیه علف های هرز بیشترین عملکرد در واحد سطح را خواهیم داشت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از ارقام با قابلیت تحمل به علف های هرز و قدرت رقابت باال با آن ها در الگوی مناسب کاشت قادر است 
عملکرد محصول را تا دو برابر افزایش دهد. بنابراین الگوی کاشت و انتخاب رقم مناسب می توانند به عنوان دو عامل 

مهم در مدیریت تلفیقی علف های هرز مورد استفاده قرار گیرند.        
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته

تاثير تراكم های مختلف لوبيا بر عملكرد ارقام مختلف لوبيا قرمز در حضور و بدون حضور علف های هرز
تصاوير باال: مرحله اوليه رشد لوبيا )رقم درخشان(
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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: برنامه آبیاری پاجوش های خرمای رقم استعمران )سایر(  

یافته منتج از پروژه شماره: 86005-0000-05-190000-018-2          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مجید  علی حوری                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
میزان تلفات پاجوش های کاشته شده در نخلستان، حدود 40 تا 50 درصد است و کاهش این تلفات اهمیت ویژه ای 
دارد. بدیهی است آبیاری بر اساس یك برنامه صحیح و مناسب در گیرایی و رشد و نمو پاجوش های خرما نقش بسزایی 

دارد. این تحقیق برای تعیین برنامه آبیاری پاجوش های خرمای رقم استعمران )سایر( در استان خوزستان، اجرا شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از کاشت پاجوش ها در اواسط تا پایان اسفند ماه، تشتکی در اطراف هر پاجوش  به شعاع حدود 0/5 متر و عمق 
25 تا 30 سانتی متر ایجاد شود و عملیات آبیاری بر اساس جدول در اوایل صبح و یا هنگام غروب آفتاب انجام پذیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مي توان از تلفات پاجوش در مرحله استقرار و سال اول رشد جلوگیری نمود. با احتساب تلفات 40 تا 50 درصد 
پاجوش خرما و قیمت 150000 ریال به ازای هر اصله پاجوش )رقم استعمران(، حدود 9 تا 12 میلیون ریال در هکتار 
در هزینه های احداث و توسعه نخلستان ها صرفه جویی می شود. همچنین از مصرف بیش از حد نیاز آب و تلفات آن 

در نخلستان ها جلوگیری خواهد شد. 
برنامه آبياری پاجوش های خرما در سال اول رشد

نیاز خالص در هر آبیاری )لیتر/پاجوش(دور آبیاری )روز(ماه

فروردین

3

60
90اردیبهشت

140خرداد
150تیر

140مرداد
110شهریور

5170مهر
790آبان
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              ادامه جدول

نیاز خالص در هر آبیاری )لیتر/پاجوش(دور آبیاری )روز(ماه

آذر
15

80
15دی

60بهمن
10140اسفند

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نحوه آبياری پاجوش ها
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان: بهبود تغذیه نخل خرمای استعمران با  توصیه کودی براساس آزمون خاك 

یافته منتج از پروژه شماره: 013-83-0000- 05- 190000- 018- 2    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حجت دیالمی                                                         رتبه علمي: مربی پژوهش

dialamy_s@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در میان ارقام خرماي استان، رقم استعمران از ارقام غالب و تجاري محسوب می شود. متوسط تولید سالیانه این 
رقم در حدود 70-60 کیلوگرم براي هر اصله نخل گزارش شده است. عدم مصرف بهینه کود و لحاظ نشدن عناصر 
موثر در تغذیه نخیالت، باعث ایجاد کمبود عناصر غذایي و در نهایت افت عملکرد گردیده است. در صورتی که مصرف 
بهینه عناصر غذایی مورد نیاز نخیالت بر اساس فرمول توصیه کودی می تواند عالوه بر کاهش آلودگي منابع آبي و 

خاکي، باعث بهبود کیفیت میوه و  افزایش عملکرد گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ابتدا هر دو سال یك بار، از اعماق 30-0، 60-30 و 90-60 سانتي متري خاك نخلستان، یك نمونه مرکب خاك 
تهیه و به آزمایشگاه خاك ارسال نموده تا میزان عناصر غذایی پرمصرف در این نمونه تعیین گردد. نتایج تجزیه نمونه 
خاك با فرمول توصیه کودی )جدول( به دست آمده از این تحقیق تطبیق داده و میزان کودهای شیمیایی حاوی 
عناصر غذایی پرمصرف شامل )نیتروژن، فسفر و پتاسیم( مورد نیاز نخل خرمای بارور رقم استعمران را تعیین می 
نمایم. در مرحله بعد، در اواخر زمستان )بهمن ماه(، تعداد چهار چاله با ابعاد 0/5×0/5×0/5متر در داخل تشتك اطراف 
نخل خرما به فاصله حدود 1/5-1 متری از تنه حفر کرده و سپس 20 کیلوگرم کود حیوانی کامال  پوسیده، تمامی 
کود فسفری و پتاسیمی و نصف کود نیتروژنی را در داخل چاله ها می ریزیم و بالفاصله آبیاری می کنیم. نصف دیگر 

کود نیتروژنی را در اردیبهشت ماه به صورت سرك مصرف نموده و بالفاصله آبیاری می کنیم.

جدول: توصيه كودی برای خرمای رقم ساير )استعمران( )ديالمی و همكاران، 1388(

کربن آلی 
خاك

)درصد(

ازت خالص مورد 
نیاز به ازای هر سال 

سن درخت)گرم(

فسفر قابل جذب 
در خاك )میلی گرم 
در کیلوگرم خاك(

فسفر مورد نیاز به 
ازای هر سال سن 

درخت )گرم(

پتاسیم قابل جذب در 
خاك )میلی گرم در 

کیلوگرم خاك(

پتاسیم مورد نیاز 
به ازای هر سال 
سن درخت )گرم(

170کمتر از 85150کمتر از 1005کمتر از 0/5

0/5 -1705 -1065150 -200130

1 -1/55010 -1545200 -250100

نیاز به مصرف نداردبیشتر از 250نیاز به مصرف نداردبیشتر از 3015بیشتر از 1/5
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مصرف بهینه عناصر غذایی پرمصرف مورد نیاز نخل خرمای رقم سایر بر اساس فرمول کودی ارائه شده، ضمن 
کاهش آلودگي منابع آبي و خاك ناشی از مصرف صحیح کود، بهبود کیفیت و بازار پسندی میوه خرما و افزایش 

عملکرد حداقل به میزان 20 درصد به ازای هر اصله نخل خرما در پی خواهد داشت. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 انجام فعالیتهای اجرایی پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان:کاهش مصرف آب برای ارقام خرما با استفاده از آبیاری تحت فشار

یافته منتج از پروژه شماره: 121-81-23-15-106                مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مرتضی پوزش شیرازی                                 رتبه علمي: مربی پژوهش 

مجری: محمود ایزدی

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان بوشهر با حدود 6/5 میلیون اصله نخل رتبه سوم تولید خرما در سطح کشور را داراست. با توجه به واقع 
شدن این استان در منطقه خشك و نیمه خشك کشور و وقوع خشکسالي هاي پي درپي در سال هاي اخیر و بالطبع 
کمبود آب آبیاري، عملکرد و کیفیت میوه خرما در طي این چند سال کاهش یافته است. یکي از راه هاي مقابله با 
بحران کمبود آب، شناسایي ارقام مقاوم به خشکي و توسعه کشت آن در منطقه مي باشد. از اینرو، لزوم مطالعه 
پیرامون مقاومت ارقام مختلف خرما به خشکي و تعیین میزان کاهش عملکرد تحت تأثیر تنش خشکي در این استان 

احساس مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 بایستی روش آبیاری نخیالت استان از روش غرقابی کنونی به روش آبیاری تحت فشار بابلر تغییر نماید و میانگین 
آب مصرفي در مزارع که هم اکنون در حدود 20 هزار متر مکعب در هکتار در سال می باشد به نحو چشمگیری 
کاهش یافته و به حدود 11 هزار متر مکعب در هکتار در سال با مدیریت صحیح بالغ گردد. البته در سال هایی که با 
خشکسالی و کاهش شدید نزوالت آسمانی و منابع آب رو به رو هستیم، می توان مصرف آب آبیاری را تا حدود 8500 

متر مکعب در هکتار در سال نیز کاهش داد به گونه ای که محصول تولیدی همچنان اقتصادی باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- کاهش آب آبیاری مصرفی تا حدود 45 درصد.

- کاهش آفات و بیماری ها ناشی از باال بودن رطوبت در سطح نخلستان ها و در نتیجه کاهش سموم مصرفی.
- کاهش زه آب ناشی از آبیاری سنگین نخلستان ها 

- امکان کوددهی نخیالت به وسیله سیستم آبیاری تحت فشار و جلوگیری از هدر رفت کود مصرفی به علت فرونشت 
عمقی آب آبیاری در روش غرقابی.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

روش آبياری تحت فشار)بابلر(                   

                 
 روش آبياری سنتی )استخری(
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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: مصرف بهینه نیتروژن و پتاسیم برای افزایش  عملکرد کمی و کیفی گل داوودی

یافته منتج از پروژه شماره:85004-0000-00-010000-103-2           مدت اجراي پروژه: 2 سال        
مجري مسئول: سید محمد بني جمالي                                              رتبه علمي: مربی پژوهش   

smbanijamali@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گل داوودي ازجمله پنج گل اصلی شاخه بریده کشور می باشد. سطح زیر کشت گل داوودي 4200000 متر مربع 
در کشور می باشد و جزء پنج گل مهم شاخه بریده ایران بوده و در سطح جهاني جزء گلهاي ردة دوم و سوم جهاني 
است. در استان مرکزی با 140000 متر مربع ازگل هاي مهم شاخه بریده مي باشد، از اینرو محالت یکی از مهمترین 

قطبهای تولید این گل محسوب می شود.
 نیتروژن و پتاسیم از عناصر اصلي رشد گیاه محسوب مي شوند. نیتروژن به عنوان گلوگاه رشد در تغذیه گیاه 
بوده و یك عنصر  کلیدي مي باشد. پتاسیم نیز به عنوان یك عنصر کیفیت مطرح است. در سالیان اخیر به علت 
عدم مصرف کودهاي پتاسیمي و افزایش عملکرد محصوالت، ضرورت مصرف آن در محصوالت مختلف به ویژه گلهاي 

زینتي جهت افزایش تولید کمي و کیفي گل احساس مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصرف 300 تا 400 کیلوگرم در هکتار نیتروژن  و 300 کیلوگرم در هکتار پتاسیم با توجه به نتایج آنالیز خاك 

در خاك های مشابه این آزمایش توصیه می گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 نیتروژن اثر معنی داری بر تاریخ گلدهی، ارتفاع شاخه و تعداد گل، قطر گل، قطر ساقه، طول غنچه و قطر دمگل 
در سطح یك درصد در مقایسه با شاهد )N0K0(داشت. کمترین مدت زمان تا ظهور گل آذین و باالترین ارتفاع 
شاخه گل، قطر غنچه، طول غنچه با مصرف نیتروژن به میزان 200 کیلوگرم در هکتار بدست آمد که نسبت به شاهد 
)N0K0( به ترتیب موجب 7/5 درصد کاهش و 22، 11 و 12 درصد افزایش شد. مصرف 300 کیلوگرم در هکتار 
نیتروژن موجب افزایش قطر گل و وزن تر و خشك شاخه گل به ترتیب به میزان 17، 67 و 50 درصد در مقایسه با 
شاهد شد. مصرف 400 کیلوگرم در هکتار نیتروژن موجب افزایش تعداد گل، قطر دمگل، قطر ساقه  و نمره کیفی 
گل به ترتیب به میزان 14، 13، 32 و 22 درصد نسبت به شاهد شد. پتاسیم اثر معنی داری بر مدت زمان ظهور گل، 
نمره کیفی گل به ترتیب در سطح یك و پنج درصد داشت. مصرف 150 کیلوگرم در هکتار پتاسیم موجب 3 درصد 
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افزایش قطر گل در مقایسه با شاهد شد. مصرف 300 کیلوگرم در هکتار پتاسیم موجب 5 و 4/5 درصد به ترتیب 
افزایش قطر دمگل و نمره کیفی گل گردید. اثر متقابل نیتروژن و پتاسیم در سطح پنج درصد موجب افزایش عمر 
پس از برداشت گل گردید. بطوریکه بیشترین عمر پس از برداشت گل با مصرف N100K150  حاصل شد که نسبت 

به شاهد)N0K0( موجب 9 درصد افزایش گردید. 

 عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 

نمايی از محل انجام پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: کاربرد دمای مناسب و اسید جیبرلیك در جوانه زنی بذر و تولید دانهال گیاه همیشك

یافته منتج از پروژه شماره: 85009-0000-00-010000-057-2         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد نقی پاداشت دهکایی                           رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري: مهدی غالمی
padasht45@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گیاه Danae racemosa )L.( Moench با نام فارسي همیشك از خانوادة Liliaceae و بومي ایران است. رویشگاه 
طبیعي این گیاه در اراضي تا ارتفاع 1000 متر باالتر از سطح دریا در استانهاي شمال ایران شامل گیالن، مازندران و 
گلستان مي باشد. این گیاه درختچه اي همیشه سبز بوده و در سایة درختان جنگلي زندگي مي کند و به عنوان شاخه 
بریده یا برگ بریدة سبز )Cut Foliage( و درختچه اي جدید براي فضاي سبز مورد استفاده قرار مي گیرد. نظر به 
اینکه این گیاه از رویشگاههاي طبیعي برداشت مي شود، جزو گونه هاي در معرض خطر مي باشد. موضوع این بررسي 
به چگونگي ازدیاد این گیاه از طریق بذر پرداخته می باشد که مي توان تعداد بوتة بیشتري در زمان نسبت به سایر 
روشها تولید نمود. همچنین تاثیر هورمون جیبرلین و دماهاي مختلف در جوانه زني بذر و تولید دانهال این گیاه مورد 

بررسي قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تیمار شدند و سپس در دماهاي 15، 20 و 25  با غلظت هاي مختلف اسید جیبرلیك  ابتدا  وقتي که بذرها در 
درجه سلسیوس در ژرمیناتور قرار داده شدند، باالترین درصد و یکنواختي در جوانه زني در دماي 20 درجه سلسیوس 
استراتیفیکاسیون و دماي مختلف جوانه زني درصد  تیمار  آمد.  لیتر )96/67( بدست  و غلظت 1000 میلي گرم در 
جوانه زني را تحت تاثیر گذاشت. باالترین درصد جوانه زني در تیمارهایي که بذرها به مدت 2 یا 4 هفته استراتیفیه 
شده بودند و سپس در ژرمیناتور در دماي 20 درجه سلسیوس نگهداري شده بودند، مشاهده شد. باالترین درصد 
ظهور برگ )93/3 درصد( زماني مشاهده شد که ابتدا بذرهاي ریشه دار به مدت 10 هفته در دماي 5-3 درجه پیش 

تیمار یا استراتیفیه شدند و سپس در دماي 15 یا 20 درجه سلسیوس جهت ظهور برگ نگهداري شدند

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
همیشك گیاهی است که بردباری خوبی به عوامل خسارت زای زنده و غیرزنده دارد و از این گیاه می توان هم 
در فضای سبز و همچنین به عنوان گیاه شاخه بریدة سبز )Cut Foliage( مورد استفاده قرار داد و طول عمر شاخه 

بریده آن بسیار مطلوب است.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

جوانه زنی بذر هميشک در شرايط آزمايشگاهی

سبز شدن هميشک پس از برداشت ساقه های سال قبل در اوايل بهار
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: مصرف بهینه کودهاي نیتروژنه برای کاهش خسارت شته و بهبود خصوصیات کمي و کیفي گل داوودي

یافته منتج از پروژه شماره: 85006-0000-00-010000-103-2         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید محمد بني جمالي                                              رتبه علمي: مربی پژوهش

مجري: اصغر حسیني نیا
smbanijamali@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سطح زیر کشت گل داودی 4200000 متر مربع در کشور می باشد و جزء پنج گل مهم شاخه بریده ایران بوده و 
در سطح جهاني جزء گل هاي ردة دوم و سوم جهاني است. سطح زیر کشت گل داودی در استان مرکزی 140000 
متر مربع مي باشد.  داودي دو موقع از سال کاشته مي شود یکی اول دي ماه  قلمه هاي ریشه دار در گلخانه کاشته 
مي شود و برداشت گل در اردیبهشت ماه است و دیگری کاشت قلمه هاي ریشه دار در فضای آزاد در بهار )اردیبهشت 
ماه( و برداشت گل در مهر و آبان صورت می گیرد. کشت داودي به صورت گلخانه اي به علت مناسب بودن شرایط 
رشد شته ها بیشترین جمعیت، خسارت و مصرف سم را بوجود مي آورد. نیتروژن به عنوان مهم ترین عنصر تغذیه 
اي گیاه مطرح بوده و مصرف  بهینة آن به نحوي که ضمن کاهش جمعیت زیان آور شته موجب جبران خسارت آفت 

و تولید گل با کیفیت باال گردد از اهمیت زیادی بر خوردار است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کود اوره فرم آلدئید و اوره با پوشش گوگردی به صورت یکجا قبل از کاشت قلمه هاي داودي و کود نیترات 
آمونیوم در چهار مرحله شامل یك چهارم قبل از کاشت و سه مرحله به صورت سرك بعد از کاشت  قلمه ریشه 
نیتروژن در گیاه داراي همبستگی با  پانزده روز یکبار مورد استفاده قرار گیرد. تعداد شته در برگ  به فواصل   دار 

 )64 درصد= r( معنی دار در سطح یك درصد بود. باالترین میزان افزایش تعداد شته در برگ در تیمار N300 به 
میزان 7/14 برابر و کمترین آن در تیمار N400  به میزان 3/42 برابر شاهد )N0 ( مشاهده شد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
-  باالتریـن قطـر غنچـه و گل، وزن تـر و خشـك بوته و نمره کیفی گل از تیمار N400 حاصل شـد. بیشـترین میزان 
تعـداد گل در بوتـه، شـاخص کلروفیـل و مقـدار آهـن، روی، مس و بـر درگیاه از تیمـار SCU2 شـامل200 کیلوگرم 

نیتـروژن خالـص در هکتـار از منبـع اوره با پوشـش گوگردی وارداتـی)32 درصد نیتروژن(به دسـت آمد.  
- کاهش جمعیت و خسارت آفت
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از محل انجام آزمايش
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: بهبود رشد و عملکرد گل مریم با استفاده از فسفرو روي  

یافته منتج از پروژه شماره: 86012-01-103-2                             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: محمد علی خلج                                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش  

khalaj56@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گل مریم،یکي از مهمترین گلهاي شاخه بریده در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري جهان مي باشد. کشور 
پهناور ایران نیز آب و هواي مناسبي براي تولید و پرورش گل و گیاهان زینتي مخصوصاً گل مریم دارد. سطح زیر 
کشت این گل در کشور حدود 145 هکتار و با حدود 2/200/000 عدد شاخه گل، مقام چهارم را از نظر سطح زیر 
کشت بین گلهای شاخه بریده دارا مي باشد که در گلخانه و فضاي باز تولید مي گردد. استفاده نادرست و نامتعادل 
کودهاي شیمیایي نه تنها موجب افزایش هزینه هاي تولید شده بلکه موجب آلودگي محیط زیست نیز میشود. در 
این بین مصرف نامتعادل و بیش از حد کودهاي فسفره بیشتر به چشم مي خورد. مصرف نامتعادل این کود موجب 
کاهش جذب عناصر کم مصرف بویژه عنصر روي مي شود. بنابراین براي بررسي مقدار بهینه عنصر فسفر و روي این 

آزمایش انجام گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج پروژه، مصرف 20 کیلو گرم سولفات روي در هکتار به روش خاکي و100 کیلو گرم فسفر از منبع 

سوپر فسفات تریپل میتواند در بهبود خصوصیات کمی و کیفی گل مریم موثر باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج بدست آمده،. مصرف 20 کیلو گرم سولفات روي در هکتار و100 کیلو گرم فسفر از منبع سوپر 
فسفات تریپل به روش خاکي درطول 2 سال موجب افزایش معني دار در طول گل آذین، قطر ساقه و طول گلچه 
به ترتیب به میزان 21 درصد، 25 درصد و 14 درصد گردید. استفاده از مصرف بهینه کود موجب افزایش کمیت و 

کیفیت گل تولیدی شده و در نتیجه موجب بازارپسندی بهتر و افزایش قیمت گل و سود تولید کننده خواهد شد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كميت و كيفيت بهتر گلهای مريم توليدی با تيمار 20 كيلو گرم سولفات روي در هكتار و100 كيلو گرم فسفر
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
  Orius albidipennis )Reuter)روي میخك با سـن شـکارگر Thrips tabaci L. عنوان:کنترل بیولوژیك تریپس پیاز

در تلفیق با سـموم رایج در شـرایط گلخانه  
یافته منتج از پروژه شماره: 84/113                       مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: اصغر حسینی نیا                               رتبه علمي: مربی پژوهش 

مجریان: سید حسن ملکشي  و سلیم زماني 
asghar.hosseini.nia@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تریپس پیاز Thrips tabaci یکي از مهمترین عوامل زنده محدود کننده میزان تولید و صادرات گل و گیاهان 
زینتي در کشور مي باشد. این آفت به گل هاي شاخه بریده بویژه میخك خسارت جدي وارد مي کند. در صورت عدم 
مدیریت صحیح این آفت، سمپاشي هاي مکرر علیه آن توسط گلخانه داران صورت گرفته و منجر به افزایش هزینه 
هاي تولید و آلودگي محیط زیست و مسمومیت تولید کنندگان و مصرف کنندگان گل و گیاهان زینتي مي شود. 
پروژه تحقیقي- ترویجي مذکور در سال هاي 1384 و 1385 در شش گلخانه از شهرستان محالت، با در نظر گرفتن 
گلخانة هاي شاهد، سمپاشي شده با سم رایج و تلفیقي )سمپاشي با سم رایج و سپس رهاسازي سن شکارگر به تعداد 

3 تا 4 سن شکارگر به ازاي هر گل طي 3 مرحله(  انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که تعداد تریپس در گلخانه شاهد 6/8 تا 7/4 تریپس به ازاي هر گل، در گلخانه سمپاشي شده 
به تعداد 1/1 تا 3/1 تریپس در گل و در گلخانه تلفیقی 0/25 تا 0/4 تریپس به ازاي هر گل بود که تفاوت تیمارها 
از نظر آماري در سطح 1 درصد  با هم معني دار شدند. لذا مي توان با مدیریت صحیح گلخانه ها و استفاده از شیوه 
تلفیقي، موجب کاهش خسارت تریپس و حفظ محیط زیست شد. توصیه ترویجي:  ایمیداکلوپرید 5/.  در هزار یا 
دلتامترین 5/. در هزار بعد از یك هفته رهاسازي سن شکارگر به نسبت 3 سن به ازاي هر گل که کمترین گیاه سوزي 

روي میخك، ولي بیشترین تأثیر را روي تریپس دارند، بهترین تیمار ها هستند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اسـتفاده از ترکیبـات کـم خطـر و شـناخت مبارزه تلفیقـی و مبارزه بیولوژیك توسـط گلـکاران از مزایـای این پروژه 

بود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

جمع آوري سن شكارگر از گل هاي داودي، جعفري و......

                                                                                   قرار دادن برگ هاي شمعداني جهت تخم گذاري
                                                             سن ها در كنار سن هاي شكارگر       

                    رهاسازي سن شكارگر در گلخانه ابراهيمي     

                                                               محل نصب برگ ها ي شمعداني حاوي 
                                                                                            تخم سن شكارگر روي قيم ميخک
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: کنترل جمعیت شته داودي با استفاده از ترکیبات معدنی و شیمیایی

یافته منتج از پروژه شماره: 85008-0000-00-010000-103-2         مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: اصغر حسینی نیا                               رتبه علمي: مربی پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
هاي  گلخانه  در  داودي  آفت گل هاي  مهمترین   Macrosiphoneilla sanborani (Gillette( داودي  سیاه  شته 
شهرستان محالت بوده و خسارت وارده توسط آن اقتصادي مي  باشد. آزمایش سموم روي شته هاي داودي در گلخانه 
هاي محالت هنوز انجام نگرفته و صرفاً از تجربیات کشاورزان و آزمایش هاي انجام شده روي گیاهان زراعي و باغي 
دیگر استفاده شده است. در این تحقیق شش ترکیب مختلف شته کش به نام هاي، اندوسولفان )تیودان(، پي متروزین 
)چس(، پریمیکارب )پریمور(، ایمیداکلوپراید )کونفیدور(، ژل آفت کش سبزآور )پالیزین(، سیلیس از منبع سیلیکات 
سدیم و خاکستر پوست دانة برنج روي شته هاي داودي مورد آزمایش قرار گرفت. به این منظور طرحي در قالب 
بلوك هاي کامل تصادفي با 24 تیمار در سه تکرار انجام شد تا بهترین ترکیب و مؤثرین غلظت براي کنترل جمعیت 

شته ها و جلوگیري از گیاه سوزي )خصوصاً گل سوزي( تجزیه و تحلیل و توصیه گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
سال اول آزمایش نشان داد که ترکیبات مختلف از نظر گیاه سوزی که منظور در اینجا گل سوزی است نسبت 
به شاهد تفاوت معنی داری نشان دادند. ولی نزدیك ترین ترکیبات و کم خطر ترین آنها به ترتیب کنفیدور، چس، 
سلیکات سدیم با یك بار مصرف، تیودان و پریمور بود. با توجه به گروه بندی نمودار ذیل همه ترکیبات تأتیر نامناسب 
روی گل دارند ولی کمترین تأتیر مربوط به کنفیدور است. تاکنون نتایج با منابع مورد استفاده در طرح مغایرتی 
نداشته است، فقط میزان گیاهسوزی روی ژل سبز آور زیاد می باشد و بهتر است با احتیاط از ترکیب جدید آن 

استفاده شود. 
  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از ترکیبات کم خطر و شناخت مبارزه تلفیقی و مبارزه بیولوژیك توسط گلکاران از مزایای این پروژه بود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
توجه به گروه بندی نمودار ذیل همه ترکیبات تأتیر نامناسب روی گل دارند ولی کمترین تأتیر مربوط به کنفیدور است

نمودار گروه بندي درصد ميانگين گل سوزي تركيبات مختلف روي گل داودي

 پاليزين دو در هزار  سه بار محلول پاشی                              

        پاليزين2/5 در هزار  سه بار محلول پاشی
عكس ها گياه سوزی در اثر استفاده از پاليزين را نشان ميدهد
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنـوان: بکارگیـري کنه شـکارگر Phytoseiulus persimilis  بـراي کنترل بیولوژیك کنه هاي تارتن رز در شـرایط 

گلخانه اي
یافته منتج از پروژه شماره:84/122                                                مدت اجراي پروژه: 3 سال 

مجری مسئول: اصغر حسینی نیا                                                     رتبه علمي: مربی پژوهش 
مجریان: مسعود اربابی  و سلیم زماني 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کنه هاي تارتن Tetranychus urtica  یا T. cinnabarinus  فرم زمستانه کنه تارتن از مهمترین آفات رز به شمار 
مي روند. کنه شکارگر Phytsoseiuslus persimilis Athias-Henriot  از مهمترین شکارگرهاي کنه هاي تارتن فوق 
در گلخانه است. بر اساس نتایج طرح تحقیقاتي استفاده از این شکارگر علیه کنه هاي تارتن در موسسه تحقیقات 
گیاه پزشکي، طرح تحقیقي – ترویجي تحت عنوان کنترل تلفیقي کنه تارتن رز در محالت در گلخانه هاي رز بخش 
خصوصي )آقاي حاج غالم ابراهیمي و آقاي دانش ملکي( در سال هاي 1384 و 1385  اجرا شد. براي این کار سه 
گلخانه از هر گلکار در نظر گرفته شد. یك گلخانه بدون سم پاشي به عنوان شاهد، یك گلخانه با سمپاشي متعارف 
توسط گلکار )با سم آبامکتین 0/2 در هزار همراه با روغن ولك 0/25 در هزار( و یك گلخانه با مبارزه تلفیقي. ابتدا 
سمپاشي )با سم آبامکتین 0/2 در هزار همراه با روغن ولك 0/25 در هزار(  سپس رهاسازي کنه شکارگر به میزان 
یك دهم تعداد کنه تارتن طبق صد نمونه برداري انجام شده و یاداشت برداري ها قبل و بعد از سمپاشي و رهاسازي 

کنه هاي شکارگر تا سي روز با فاصله پنج روزه ادامه داشت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که گلخانه هاي با کنترل تلفیقي حاوي حداقل تعداد کنه آفت بودند و بعد از آنها گلخانه هاي 
سمپاشي شده و سپس گلخانه هاي شاهد قرار داشتند. لذا )درجه تأثیر( 93/56، 67/28، 64/69، 60/04، 0 و 0 
درصد به ترتیب مربوط به  گلخانه هاي تلفیقي ابراهیمي، تلفیقي دانش ملکي، سمپاشي ابراهیمي، سمپاشي دانش 
ملکي، شاهد ابراهیمي و شاهد دانش ملکي بود. طبق این نتایج مؤثرترین مبارزه روش تلفیقي با تلفات 93/56 درصد 

بوده است که جهت استفاده در گلخانه هاي رز پیشنهاد مي شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایـج آن تـالش کشـاورزان بـرای اسـتفاده از گلخانـه هـای اتوماسـیون جهـت کنتـرل بهتـر آفـات و اسـتفاده از 
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شـکارگران مفیـد بود.بـود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شمارش كنه هاي شكار گر و انتقال آنها به يخدان براي ارسال به گلخانه هاي آلوده به كنه تارتن

رهاسازي كنه هاي شكار گر به نسبت يک به ده در گلخانه آلوده به كنه تارتن

گل هاي كنترل شده با روش تلفيقي در گلخانه  كشاورز محالت



11۸
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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: زمان مناسب برداشت و انبارماني کیوی فروت رقم هایوارد 

یافته منتج از پروژه شماره: 85004-0000-14-240000-023-2            مدت اجراي پروژه: 2/5سال
مجري مسئول: جواد فتاحي مقدم                                                            رتبه علمي:  استادیارپژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بدیهی است که زمان برداشت میوه کیوی از حیث رنگ، شکل، طعم و مزه فرق می کند. پس خصوصیات ظاهری 
نمی تواند معیار مناسبی جهت تعیین زمان مناسب برداشت باشد. تاکنون در ایران هیچگونه مطالعه اي جهت تعیین 
معیاري ثابت براي برداشت میوه ي کیوي صورت نگرفته است. برداشت زودتر از موقع این میوه که متاسفانه به دلیل 
عدم آگاهي تولیدکنندگان و بخش هاي خدمات کشاورزي صورت مي گیرد سبب مي شود که میوه عالوه بر بدطعمي، 
قابلیت نگهداري در انبار را نداشته باشد. این عمل آسیب های جبران ناپذیری را بر بازار مصرف داخلی و خارجی وارد 
می سازد. در این پژوهش از معیار میزان TSS یا میزان مواد جامد محلول )بلوغ برداشت( به عنوان شاخص برداشت 
استفاده شد. میوه ها با رسیدن به متوسط مواد جامد محلول 5/5، 6/5، 7/5 و 8/5 درصد برداشت و ضمن ارزیابي 
صفات فیزیکوشیمیایی در زمان برداشت، قابلیت نگهداري هر گروه برداشت شده نیز طي 18 هفته و به فاصله هر 6 

هفته نمونه برداري از سردخانه با دماي صفر درجه سلسیوس با رطوبت نسبي 90 درصد انجام شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 باتوجه به بررسی های انجام شده در این آزمایش، کلیه تولیدکنندگان تا حد امکان بایستی کیوی را تا رسیدن 
به میزان درجه بریکس حداقل 6/5 درصد )تقریبا نیمه ي آبان( برداشت ننمایند. چنانچه در مقادیر باالتر نیز برداشت 

شود تاثیر منفی در طول نگهداری و طعم و مزه میوه نخواهد داشت.
 در سال های اخیر مشاهده می شود که برخی باغداران کیوی را حتی با قند 4 درصد )اوایل شهریور( برداشت و 
به بازار عرضه می نمایند. در این حالت اقدام به رساندن مصنوعی میوه ها نموده که به دلیل نابالغ بودن میوه ها، تبدیل 
نشاسته به قندها به طور ناقص انجام می شود و مصرف تازه میوه با بد مز گی همراه است. باید توجه نمود که این 

نوع میوه ها قابلیت انبارداری ضعیفی داشته و از طرفی با نرم شدن در انبار از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نیستند.
به  آگاهی بخشی  و  اطالع رسانی  کارشناسان بخش کشاورزی ضمن  و  اجرا  است که مسئوالن بخش   الزم 
باغداران در زمینه زمان مناسب برداشت، با قانونمند کردن این عملیات از برداشت زود هنگام این محصول جلوگیری 

نمایند.
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
میزان TSS از شاخص های مهم کیفی است که رابطه مستقیم با کیفیت خوراکی میوه در زمان رسیدن دارد و 
مصرف کنندگان میوه رسیده با TSS باال را می پسندند. میوه هاي برداشت شده با قند باالتر از 6/5، به دلیل اینکه 
تبدیل نشاسته به قند به صورت متعادل و کامل انجام شد در پایان انبارداري از طعم مطلوب تري برخوردار بودند. 
بطورکلي سفتي بافت میوه هاي برداشت شده با درجات مختلف TSS طي نگهداري در سردخانه کاهش یافت. فقط 
سفتي میوه هایي که با بریکس 8/5 برداشت شده بودند تا هفته ي 12 انبارداري باالترین بود. میوه های برداشت شده با 
درجه بریکس 6/5 محتوای ویتامینC خود را در سطح باالیی حفظ نمودند. میوه ها هرچه با میزان مواد جامد محلول 
باالتر برداشت شوند، صفات ارگانولپتیك خود را طي نگهداری در سردخانه بخوبی حفظ می نمایند. تولید کنندگان 
کیوي جهت حفظ بازار داخلي و خارجي )میوه کیوي عمدتا صادر مي شود( و تضمین و تداوم سود باید توجه نمایند 
که حداقل میزان TSS در زمان برداشت در شرایط اقلیمی سواحل دریای خزر 6/5 است. معموال از نظر زماني مناطق 

مرکزي استان مازندران نسبت به مناطق غربي استان گیالن حدود 10 روز زودتر به این حد نصاب مي رسد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

               رفركتومتر جهت اندازه گيري ميزان TSS               اندازه گيری سفتی ميوه با پنترومتر در هر زمان برداشت
                          در هر زمان برداشت                                            

                               دستگاه رنگ سنج                                    محل اندازه گيري رنگ پوست و گوشت ميوه 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنـوان: ایجـاد رشـد رویشـي مطلـوب و افزایـش کیفیت وکمیـت میوه زیتون بـا اسـتفاده از دور آبیـاري و مالچ در 

اسـتان کرمانشاه
یافته منتج از پروژه شماره: 4014 8–4 –12- 54 -2                  مدت اجراي پروژه: 5 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 از لحاظ تهیه کنسرو و روغن مورد توجه اکثر کشورها مي باشد. به دلیل 
وجود شرایط مستعد براي پرورش زیتون و نیاز کشور به تولید روغن، این محصول از نظر اقتصادي اهمیت زیادي 
دارد. براي توسعه وسیع کشت زیتون یکي از مهمترین مسائل آن تامین آب مورد نیاز آبیاري درختان مي باشد. با 
توجه به خطر جدي خشکي و کمبود آب بویژه طي چند سال اخیر، اتخاذ روش هاي مناسب در بهره برداري بهینه 
از منابع آبي مورد نیاز مي باشد که استفاده از مالچ و تعیین زمان هاي بحراني آبیاري درختان زیتون از روش هاي 
صرفه جویي در مصرف آب مي باشد. استفاده از خاك پوش هاي مختلف عالوه بر حفظ رطوبت خاك و جلوگیري از 
تبخیر، باعث حفظ دمای خاك، بافت خاك، جلوگیري از فرسایش خاك، ممانعت از رشد علف هاي هرز و در نهایت 
افزایش عملکرد محصول مي گردد. در این راستا عالوه بر اینکه تعیین زمان هاي بحراني آبیاري اهمیت دارد با توجه 
به خاصیت مالچ ها در بهینه نمودن مصرف آب در شرایط کم آبي از طریق کاهش تبخیر از سطح خاك، استفاده از 

مالچ بر اهمیت اجراي طرح مي افزاید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جهت استفاده از مزایای مالچ، نایلون پلي اتیلن از نوع معمولي و به مساحت 2 متر مربع و مالچ کاه و کلش به 

مساحت 1.2 متر مربع و به ضخامت 4 سانتیمتر براي هر درخت زیتون در مراحل اولیه رشد در نظر گرفته شود.
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
باتوجه به نتایج بدست آمده دراین پژوهش و با توجه به اینکه درختان زیتون کاشته شده تحت مالچ مدت زمان 
کمتری درهربار آبیاری می شوند، می توان نتیجه گرفت که استفاده از خاك  پوش کارآیی مصرف آب آبیاری را باال 
برده و آب کمتری در هربارآبیاری مورد استفاده قرارمی گیرد و از طرفی صدمه واردشده به درختان زیتون در شرایطی 
که از مالچ استفاده شد کمتر از شرایطی بود که ازمالچ استفاده نگردید .بر این اساس مي توان با استفاده از مالچ هاي 
کاه و کلش و نیز پلي اتیلن دور آبیاري را بدون صدمه به درختان زیتون افزایش داد و از این طریق در مصرف آب 
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آبیاري صرفه جویي کرد.

عکس /عکس های شاخص از یافته:

تيمار مالچ كاه وكلش تيمار پلی اتيلن
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: معرفی مناسب ترین شیوه هرس کیوی رقم هایوارد

یافته منتج از پروژه شماره: 80047- 25-120                        مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: بابك عدولی                                                     رتبه علمي: مربی پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کیوی فروت به دلیل مزیت نسبی باالی خود توانسته در مدت کوتاهی توسعه یافته و به عنوان یکی از محصوالت 
مهم اقتصادی در منطقه مطرح گردد. هرس زمستانه که یکی از مهم ترین جنبه های مدیریت این محصول به حساب 
می  آید و با اثراتی که روی جنبه های مختلف فیزیولوژیکی از جمله توازن هورمونی، قدرت شاخه و موضوع رقابت بین 
رشد رویشی و زایشی دارد می تواند در فراهم آوردن عملکردی مطلوب از میوه هایی با کیفیت باال در سال های پیاپی 
نقش مهمی را ایفا  کند. بطور عمده عدم وجود دانش کافی باغداران در نحوه مدیریت این محصول و بویژه هرس 
باعث شده تا هرس تاکستان های کیوی فروت به صورتی کاماًل سلیقه ای انجام بگیرد که در نتیجه شاهد تنوع زیادی 

در کمیت و کیفیت محصول تولیدی هستیم.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 الزم است در مدیریت باغ های کیوی فروت توجه ویژه ای به موضوع هرس زمستانه معطوف شود زیرا مطابق 
نتایج حاصله از این تحقیق تفاوت های به ظاهر اندك نیز در تعداد بازو و نیز در تعداد جوانه های باقی مانده روی هر 

بازو می تواند تغییرات قابل توجهی را در مقدار وکیفیت محصول داشته باشد. 
شاخه های  از  یك  هر  برای  باید  دارند  ساله  پنج  تا  چهار  جوان  تاك های  که  کیوی فروت  پرورش دهندگان   

پیشاهنگ تعداد 10 تا 12 بازوی یك ساله رویشی را که 12 گره دارند باقی گذاشته و سایر بازوها را قطع کنند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با افزایش تعداد بازوهای نگه داشته شده برای هر تاك یا اضافه شدن طول بازوها اگرچه مقدار محصول افزایش 
قابل توجهی پیدا می کند، اما چون هم زمان با کاهش معنی دار وزن و درشتی میوه ها نیز روبرو می شویم لذا باید 
سطحی از تعداد بازو و تعداد گره های روی هر بازو را انتخاب کرد که  ضمن امکان حصول عملکردی مناسب، بتوان 
به میوه هایی بازارپسند و درخور صادرات نیز دست یافت. براین اساس وجود 10 یا 12 بازو در هر شاخه رهبرکه هر 

یك تعداد 12گره داشته باشند می تواند به خوبی پاسخگوی نیاز بازار بوده و سود قابل توجهی را عاید باغدار کند.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: بهبود خصوصیات کمي و کیفي پرتقال تامسون ناول روي پایه سیتروملو با کاربرد کود پتاسیم و انجام 

آبیاري تکمیلي
یافته منتج از پروژه شماره: 78036– 25–120                        مدت اجراي پروژه: 10 سال

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

bmoradi2003@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشت مرکبات یکي از مهمترین فعالیت هاي کشاورزي در شمال ایران بوده و رقم تامسون ناول از ارقام تجاري 
پرتقال در غرب مازندران است که پرورش آن روي پایه سیتروملو در حال گسترش مي باشد. از سوي دیگر، کمبود 
منابع آبي به ویژه در فصل تابستان یکي از محدودیت های اصلي در تولید مرکبات در این منطقه مي باشد. در این 
با نیاز آبي  بارندگي متناسب  از باغ هاي مرکبات به سیستم هاي آبیاري مجهز بوده و توزیع  مناطق مساحت کمي 
مرکبات نیست. چرا که در ماه هاي گرم سال که تبخیر روزانه باال است، بارندگي به میزاني نیست که جوابگوي نیاز 
تبخیر و تعرق مرکبات باشد و بیشتر درختان مرکبات به دلیل عدم انجام آبیاری در ماه های ذکر شده دچار تنش 
شرایط  در  پتاسیم  تغذیه  مدیریت  نحوه ي  با  ارتباط  در  کمي  مطالعات  دیگر،  سوي  از  مي شوند.  از خشکي  ناشي 
محدودیت منابع آبي وجود دارد. لذا این پژوهش به منظور بررسي اثر مقدار مکش آب در خاك به همراه کاربرد کود 
سولفات پتاسیم بر عملکرد، کیفیت میوه و شاخص های رشد رویشي مرکبات و در نهایت تعیین حد بهینه مکش آب 

در خاك در زمان آبیاري اجرا شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در شمال کشور  مرکبات کشت شده  در  و شهریور  مرداد  تیر،  ماه های خرداد،  در  تکمیلی  آبیاری  انجام   

ضروری می باشد. 
با توجه به مشکالت ناشي از بحران آب، می توان توصیه کرد که با آبیاري در مکش 60 کیلوپاسکال )ضریب   
تخلیه 52 درصد( و مقدار کاربرد 50 گرم پتاسیم ضربدر سن به ازاي هر درخت پرتقال مي-توان هم به عملکرد 

مناسب و میوه ای با کیفیت دست یافت و هم در جهت حفظ منابع آبي تالش نمود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر بیانگر آن است که: 
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با انجام آبیاري تکمیلی می توان قطر نهال، ارتفاع درخت، قطر تاج، حجم تاج، عملکرد، تعداد میوه و مقدار   
قند میوه را نسبت به عدم انجام آبیاری )مطابق عرف محل( در ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور افزایش داد.

کاربرد کود پتاسیم موجب افزایش پتاسیم قابل جذب خاك، پتاسیم برگ، قطر میوه، میانگین وزن میوه،   
ضخامت پوست میوه، اسیدیته، مواد جامد محلول و نسبت ضخامت پوست به قطر میوه شد. 

 60 مکش  در  آبیاری  انجام  با  نیز  و  پرتقال  درخت  هر  ازاي  به  سن  ضربدر  پتاسیم  گرم   50 کاربرد  با   
کیلوپاسکال )در مجموع بیست بار آبیاری درختان مسن و بالغ پرتقال تامسون در ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور 
به مقدار 200 لیتر آب در هر دور آبیاری برای هر درخت( می توان عملکرد این درختان را تقریباً به دو برابر مقدار 
عملکرد مشاهده شده در درختان پرتقالی که در ماه های ذکر شده آبیاری نشده اند )مطابق عرف محل( افزایش داد.

با توجه به نتایج پژوهش حاضر باید از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی نیتروژنه و پتاسیمی و فسفره جداً   
پرهیز شود. زیرا در دراز مدت مصرف این کودها بدون توجه به آزمایش خاك و برگ و عدم مصرف کود دامی و عناصر 

غذایی دیگر منجر به اختالل در تغذیه و کمبود عناصری مثل روی، منیزیم، بر خواهد شد.

عکس /عکس های شاخص از یافته:

اثر تنش خشكي در مركبات در ماه مرداد
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: کاهش جذب عناصر غذایي در برگ و بروز کلروز آهن ناشی از آهکی بودن خاك در پایه های رویشي سیب

یافته منتج از پروژه شماره:84023-0000-04-120000-011-2         مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: میترا میرعبدالباقی                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

mitra_mirabdulbaghi@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استفاده از پایه های مقاوم به عارضه کلروز آهن ناشی از آهکی بودن خاك عالوه بر اینکه  می تواند به عنوان یك 
راه حل مناسب برای مبارزه با این معضل محسوب شود، همچنین می تواند تدبیری موثر در باال بردن کیفیت و کمیت 
محصول درختان میوه محسوب شود. در حدود 65 درصد از اراضی زیر کشت سیب در ایران در درجات مختلف آهك 
کاشت و داشت و برداشت مي شوند. این درحالی است که عمده سیب کاری کشور در مناطق )استان های اصفهان، 
خراسان، تهران، آذربایجان غربی( انجام می گیرد که دارای درصد های مختلف و باالیی از آهك در خاك هستند. 
بطوری که تنها در استان تهران و در مناطق سیب کاری دماوند، درصد آهك موجود در خاك حتی به 44 درصد هم 
می رسد. اهمیت موضوع نتایج این پروژه در این مسئله خالصه می شود که دامنه مقاومت پایه های مختلف رویشی 
سیب واردانی و داخلی شامل M27, MM111, B9, MM106 , M9, M2 و پایه رویشی سیب بومي آزایش در سطوح 
مختلف آهك)شامل: خاك با 26 درصد آهك، 22 درصد آهك، 18 درصد آهك، 14 و 10 درصد آهك( مشخص 
گردیدند و بدین ترتیب باغداران و عالقمندان به کشت وکار درختان سیب با پایه های نامبرده می توانند با آگاهی 
کامل اقدام به کاشت آنها در مناطق مورد نظر نمایند، بدون اینکه واهمه ای از باال بودن مقدار آهك خاك داشته باشند.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در یکـی از برنامـه هـای تحقیقاتـی بـه نـژادی جذب برگـی و مقـدار کلروفیل برگ پایه های مختلف رویشـی سـیب 
شـامل M27, MM111, B9, MM106 , M9, M2 و پایـه رویشـی سـیب بومـي آزایـش در 5 نـوع خـاك بـا درجات 
مختلـف آهـك بـه صورت گلدانی در نهالسـتان پژوهشـکده میـوه های سردسـیری و معتدله در طی سـالهای 1385 
و 1386 مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد. نتایـج آزمایشـات نشـان دادند که بطـور کلي حساسـیت به کلروز آهن ناشـي 
از افزایـش آهـك در خـاك بـه صـورت کاهـش مقـدار  کلروفیـل )و نـه همیشـه بـه علـت کاهـش در مقـدار غلظت 
عناصـر غذایـي، از جملـه غلظـت برگـي عنصرآهن( در بـرگ همراه بوده اسـت. در ایـن رابطه مشـاهده گردید که  با 
 MM106, M26 افزایـش درصـد آهـك در خـاك مقـدار غلظـت کلروفیل در بـرگ هاي پایـه های یك سـاله سـیب
و پایـه هـای دوسـاله B9  M9. کاهـش مـي یابـد. نتایـج این تحقیق نشـان داد کـه آسـتانه مطلوب از لحـاظ میزان 
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تشـکیل کلروفیـل در بـرگ بـرای پایـه های M26 وجـود درصدهای پایین آهـك در خاك )10 تـا 14 درصد آهك(، 
 M27 مقادیـر بـاالي آهـك )باالتراز 18درصـد آهك( بودنـد. درحالي که پایـه هاي M9   بـراي پایـه هـاي آزایـش و
MM111. در درصدهـاي بـاالي آهـك )18 و 22درصدآهـك( از کلروفیـل بیشـتري برخـوردار بودنـد. پایه های یك 

سـاله MM106, B9 در 10 تـا 14 درصـد آهـك و پایـه هـای دو سـاله MM106 و B9 در 22 درصـد آهـك داراي 
مقـدار کلروفیل بیشـتري بودند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج آزمایشات نشان داد که قبل از هرگونه کشت و کار الزم است که از خاك مورد نظر نمونه برداشت و در 
آزمایشگاه مورد تجزیه قرار گیرد. با توجه به درصد موجود آهك در خاك مناسب ترین پایه انتخاب و سپس اقدام 
به کشت و کار درختان سیب نمود. نتایج این تحقیقات نشان داد که با افزایش درصد آهك در خاك مقدار غلظت 
کلروفیل در برگ هاي پایه های یك ساله سیب MM106, M26 و پایه های دوسالهB9, M9 کاهش مي یابد. نتایج 
این تحقیق نشان داد که آستانه مطلوب از لحاظ میزان تشکیل کلروفیل در برگ برای پایه های M26 وجود درصد 
های پایین آهك درخاك)10تا14 درصدآهك(، براي پایه هاي آزایش و M9 مقادیر باالي آهك )باالتر از 18 درصد 
کلروفیل  از  )18و22درصدآهك(  آهك  باالي  درصدهاي  در   M27, MM111 هاي  پایه  که  حالي  در  بودند.  آهك( 
 MM106, در 10 تا 14 درصد آهك و پایه های دو ساله MM106, B9 بیشتري برخوردار بودند. پایه های یك ساله

B9 در 22 درصد آهك داراي مقدار کلروفیل بیشتري بودند.

عکس /عکس های شاخص از یافته:

گلدانهای تيمار
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی ارقام اسپور تایپ  سازگار با شرایط اقلیمی مناطق پرورش سیب در ایران

یافته منتج از پروژه شماره: 83034-4-12-11-2                 مدت اجراي پروژه: 5سال
مجری مسئول:  داریوش آتشکار                                          رتبه علمي: مربی پژوهش

 datashkar2002@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
احداث باغات متراکم سیب باعث افزایش بهره وری از منابع آب و خاك کشور خواهدشد. شرط الزم برای احداث 
چنین باغاتی استفاده از پایه های رویشی پاکوتاه یا نیمه پاکوتاه کننده است. چنین پایه هایی در شرایط خاکی کشور 
بعضا مشکالتی به دلیل خشکی و آهکی بودن خاك به همراه دارد. پس بنابراین راه دیگر برای احداث باغ متراکم سیب 
استفاده از ارقام اسپور تایپ بر روی پایه بذری می باشد. لذا بررسی سازگاری ارقام وارداتی اسپور تایپ در شرایط 
اقلیمی ایران اهمیت فراوانی داشته و در این پروژه سعی شده است سازگاری تعداد 12 رقم اسپور تایپ وارداتی در 

شرایط اقلیمی منطقه پرورش سیب بررسی شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج به دست آمده چنین به نظر می رسد چهار رقم زیر از خصوصیات بهتری برخوردار بوده و برای 

کشت در شرایط نیمه متراکم و متراکم در مناطق پرورش سیب در کشور مناسب باشند.
-1یلو اسپور: این رقم با داشتن عملکرد باال ،  تناوب باردهی کمتر، کیفیت مناسب میوه و رشد رویشی زیاد از 
قابلیت خوبی برای پیوند بر پایه های رویشی پاکوتاه کننده مثل M9  و M26 برخوردار بوده و می توان در احداث 

باغات متراکم از آن استفاده نمود.
-2دلیشز اسپور: این رقم نیز از ارقام اسپور تایپ  پر محصول گروه گلدن به شمار رفته که دارای عملکرد باال، 
تناوب باردهی کم، میوه جذاب با قدرت انبارمانی مناسب ، متحمل به زنگار و دارای رشد رویشی زیاد می باشد و با 
پیوند بر پایه های رویشی پاکوتاه کننده مثل M9 وM26 در احداث باغات متراکم سیب می توان از آن استفاده نمود.

-3رد اسپور: این رقم از ارقام اسپور تایپ گروه رد دلیشز به شمار رفته و با داشتن رشد رویشی بسیار کم ، پایداری 
ژنتیك باال ، میوه درشت و جذاب، مناسب احداث باغات متراکم سیب بر پایه بذری می باشد ، در مناطقی که شرایط 
استفاده از پایه های رویشی  پاکوتاه کننده مناسب نباشد )مانند مشکالت خاك ، آب و دانش باغداری سنتی( می توان 
با استفاده از این رقم و با پیوند بر پایه بذری و یا پایه رویشی پا بلند مانند MM111 .M25 نسبت به احداث باغات 

متراکم سیب اقدام نمود.
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-4کوپر اسپور: این رقم از ارقام اسپور تایپ گروه رد دلیشز به شمار رفته و با داشتن رشد رویشی بسیار کم ، 
پایداری ژنتیك باال ، میوه درشت و جذاب مناسب احداث باغات متراکم سیب بر پایه بذری می باشد ، در مناطقی که 
شرایط استفاده از پایه های رویشی پا کوتاه کننده مناسب نباشد )مانند مشکالت خاك ، آب و دانش باغداری سنتی( 
می توان با استفاده از این رقم و با پیوند بر پایه بذری و یا پایه رویشی پا بلند مانند MM111, M25 نسبت به احداث 

باغات متراکم سیب اقدام نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1-در صورت استفاده از ارقام اسپور تایپ معرفی شده بر پایه بذری می توان نسبت به احداث باغات نیمه متراکم با 
تراکم 1000 درخت در هکتار اقدام نمود و با افزایش تراکم دو برابری درختان در واحد سطح نسبت به ارقام استاندارد 
عملکرد میوه در واحد سطح افزایش می یابد. از طرفی دیگر با توجه به بذری بودن پایه در چنین باغاتی  با استفاده 

از ارقام اسپور تایپ مشکالت کم آبی و استرس های محیطی کاهش می یابد.
2- با توجه به عادت رشد و طبیعت ارقام اسپور تایپ  عملیات داشت موثر بوده و نیاز به هرس کمتری دارند، لذا 

هزینه های داشت کاهش می یابد.

عکس /عکس های شاخص از یافته:

احداث باغ متراكم سيب بر پايه بذری با استفاده از ارقام اسپور تايپ )درختان 6 ساله سيب(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان:  تعیین بهترین زمان برداشت ارقام تجاری سیب در ایران

یافته منتج از پروژه شماره: 83112- 04 – 12 - 100- 0                     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: سیما دامیار                                                             رتبه علمي: محقق

مجریان: رعنا دستجردی، محسن پیرمرادیان، اسداله علیزاده و شهدید اخوان
raana_dastjerdi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سیب یکي از مهم ترین محصوالت باغباني کشور محسوب مي شودکه متأسفانه حدود 35-30 درصد آن در مراحل 
مختلف برداشت، جابجایي، درجه بندي، بسته بندي، حمل و نقل،  نگهداري و یا در کارخانه هاي تبدیل ضایع شده و از 
بین مي رود. فاکتورهای متعددی می توانند قبل و بعد از برداشت در کیفیت میوه سیب موثر باشند. مرحله رسیدگی 
میوه در زمان برداشت، مهم ترین عامل تعیین کننده کیفیت و انبارمانی میوه محسوب مي شود. میوه هایي که در مرحله 
نامناسب برداشت شوند دارای عمر انباری کمتری بوده و امکان ابتالء آنها به ناهنجاري هاي فیزیولوژیکي بیشتر است. 
اگر برداشت قبل از بلوغ انجام گیرد سیب ها کوچك، از نظر طعم و رنگ نامطلوب، در انبار چروکیده و کاهش وزن 
تلخی بسیار حساس  لکه  اسکالد،  ازقبیل  انباري  ناهنجاري هاي  برابر  این گونه سیب ها در  شدیدی خواهند داشت. 
خواهند بود. هم چنین برداشت خیلی دیر موجب مي شود میوه ها خیلي زود نرم وآردی شده و به عوارض آبگزیدگی، 
از هم پاشیدگی ناشی ازدمای پائین، پوسیدگی و صدمات مکانیکی حساس تر شوند. تعیین بهترین زمان برداشت 
سیب با استفاده از شاخص های مختلف صورت می گیرد. استفاده از شاخص نشاسته به دلیل در دسترس بودن، سهولت 

کاربرد و دقت کافی یکی از کاربردی ترین روش ها برای تعیین زمان برداشت در سیب است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
زمان برداشت مناسب برای ارقام تجاری سیب در مناطق مهم سیب کاری ایران به شرح ذیل می باشد:

دماوند. گلدن دلیشز: 147-140 روز پس از تمام گل با شاخص نشاسته 3 - 2/5، رددلیشز: 150-140 روز   
بعد از تمام گل با شاخص نشاسته 2/5-2، گاال: 110 روز بعد از تمام گل با شاخص نشاسته 2/5-2، فوجی: حدود 
170-160 روز بعد از تمام گل با شاخص نشاسته 3-2/5. برابرن: 170 روز بعد از تمام گل با شاخص نشاسته: 2-2/5.
ارومیه. رددلیشز: 146 روز پس از تمام گل، گلدن دلیشز: 149 روز بعد از تمام گل، گاال: 137 روز پس از   

تمام گل، برابرن: 155 روز پس از تمام گل، فوجي: 156 روز بعد از تمام گل.
سمیرم. گاال: 120-11- روز بعد از تمام گل با شاخص نشاسته 2/5-2، فوجی: 170-156 بعد از تمام گل،   
برابرن: 164-155 روز بعد از تمام گل با شاخص نشاسته 3-2/5، رددلیشز: 152-144 روز بعد از گلدهی با شاخص 

نشاسته 2/5-2، گلدن دلیشز: 157-143 روز بعد از گلدهی با شاخص نشاسته 2/5. 
مشهد. برابرن: حدود 166-154روز بعد از تمام گل با شاخص نشاسته 3/5-3، گلدن دلیشز: 158-153 روز   

بعد از تمام گل با شاخص نشاسته 3-2/5، رددلیشز: 160-146 روز بعد از تمام گل با شاخص نشاسته 2-2/5.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- برداشت میوه ها در زمان مناسب سبب می شود که میوه ها در اندازه و رنگ مطلوب برداشت شوند.

- حفظ کیفیت میوه در طول زمان انبارمانی.
- کاهش عوارض و ناهنجاری های فیزیولوژیك و متعاقب آن کاهش پوسیدگی های قارچی انباری.

- کاهش ضایعات میوه.

عکس /عکس های شاخص از یافته:

 

                 برداشت اول رقم گاال بعد از 5 ماه انبارمانی               تست نشاسته در برداشت اول رقم گاال

                 برداشت دوم رقم گاال بعد از 5 ماه انبارمانی           شاخص نشاسته در برداشت دوم رقم گاال

                 تركيدگی در دم ميوه رقم گاال )برداشت سوم(         تست نشاسته در برداشت سوم رقم گاال
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی ارقام بادام اصالح شده خارجی سازگار و ترکیب کاشت در باغ

یافته منتج از پروژه شماره:  81138-12-100                     مدت اجراي پروژه: 6 سال
مجری مسئول: علی ایمانی                                               رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: جلیل دژم پور، حسین مرادی، طاهره پروانه 
Imani_a45@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
صادرات خشکبار و به ویژه بادام عالوه بر ارز آوري و تقویت اقتصاد کشور منبع عمده درآمد براي تولید کنندگان 
آن به شمار مي رود و گاهي معیشت باغداران صرفاً به تولید این محصول وابسته است. میزان مصرف داخلي کشور، 
عرضه و تقاضا، کیفیت و کمیت محصول، میزان تولید جزو عوامل مؤثر اقتصادي بر روي این محصول است.. بادام بطور 
وسیع در جهان کشت مي شود و از لحاظ تولید در کشورهاي ایاالت متحده آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، یونان و ایران از 
اهمیت ویژه اي برخوردار است. در کشور ایران با توجه به گسترش انواع بادام هاي اهلي و وحشي، وجود شرایط آب 
و هوایي مناسب براي پرورش آن و با توجه به اینکه یکی از مقاوم ترین درختان به خشکی و گرما در میان درختان 
از کشورهای دارای آب و هوای خشك و کمبود آب در  بعنوان یکی  ما  بودن کشور  بوده و مطرح  مناطق معتدله 
کشاورزی و باغبانی، این مسئله جلوه گر مي شود که امکان بهره برداري از این منابع طبیعي در ایران بسیار خوب بوده 
و چنانچه توجهي معمول گردد، اثرات بسیار سودمندی عاید مي گردد. بدیهي است با یك برنامه ریزي صحیح توأم با 
استفاده از تکنولوژي مناسب و استفاده از دانش باغباني، ارقام مناسب و اصالح شده و روشهاي پیشرفته باغداري مي 
توان سطح زیر کشت وتولید آن را افزایش داده و با این ترتیب پشتوانه ارزي مناسبي براي کشور فراهم نمود.. برای 
این منظور ارقام  خارجی فوق از میان ارقام وارداتی با ددامنه وسیع سازگاری در شرایط اقلیمی ایران به عوان یافته 

های پژوهشی در برنامه اصالح بادام در ایران ارائه می شوند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به مشکالت باغات بادام در ایران به ویژه سرما زدگی به دلیل زود گل بودن و پایین بودن عملکرد ژنوتیپ 
های بومی غیر اصالح شده  استفاده از ارقام اصالح شده و سازگار با شرایط اقلیمی کشور مهم ترین برنامه کشت 
بادام در کشور است. برای این کار از ارقام اصالح شده با استفاده ار روش های غیر جنسی عمدتاً پیوند تکثیر شده و 
نهال های آن ها برای احداث باغ های بادام استفاده می گردد. با توجه به اینکه بادام یك گونه خود ناسازگار است، برای 
احداث باغ و تولید محصول، کشت چند رقم در باغ ضروری است. بر این اساس ترکیب کاشت ارقام بادام اصالح شده 
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در باغ با ترکیب کشت ارقام در جدول 1 ارائه شده که اکیداً توصیه می شود این ترکیب بندی در احداث باغ های 
تجاری بادام مورد لحاظ قرار گیرند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از مهم ترین مزیت استفاده از ارقام توصیه شده می توان به دیرگل بودن، عملکرد باال، کیفیت میوه خوب و سازگار 
بودن به شرایط اقلیمی وسیعی از ایران و خود گشن بودن برخی از آنها )تونو وسوپوپر نوا( اشاره نمود )جدول 1(. 
عالوه بر آن، بادام از نظر درآمدزایی، اشتغال زایی و بهروری آب و  سهولت حمل و نقل و نگهداری از مزیت خوبی 
برخوردار می باشد. بنابراین استفاده از ارقام اصالح شده بادام و همچنین به کار بردن ترکیب کاشت مناسب آنها در 
باغ  با یك محاسبه ساده می توان اهمیت این یافته را توجیه نمود. به عنوان نمونه میزان عملکرد در باغات بادام 
احداث شده با ترکیب گرده افشانی مناسب ارقام اصالح شده به طور معمول  تشکیل میوه 20 تا 30  درصد می باشد 
ولی در کشت های بدون استفاده از گرده زای مناسب این میزان تشکیل میوه  گاهی به کمتر از 5 درصد می رسد. 
بنابراین احداث باغ بادام  با ارقام اصالح شده و با ترکیب مناسب نه تنها برای باغدار می تواند  مفید باشد بلکه اثرات 

اقتصادی خوبی از نظر درآمد زایی، اشغال زایی و ارزآوری )خشکبار( برای کشور به دنبال داشته باشد.

جدول 1- مشخصات ارقام بادام خارجی ارزيابی شده در كشور 

نوع کاربرد رقممناطق مورد توصیهمهم ترین خصوصیات رقمنام رقم

فرانیس

بادام اصالح شده،زمان گل دهي: دیر گل،زمان رسیدن 
میوه:دیر رس، نوع پوست چوبي میوه: نیمه سنگي، طعم 
مغز:خوب، رنگ مغز: روشن، درصد مغز: 38-40 درصد، 

دو قلویي مغز: 0-2 درصد، نوع باروري: خودناسازگار، ارقام 
گرده دهنده: سهند، شکوفه  و شاهرود 8، عادت باردهي: 
مخلوط )شا خه یکساله+ عمدتاً روی اسپور(، نوع باروري: 

خودناسازگار، عملکرد: باال 

مناطق بادام کاری با 
ریسك سرمازدگی 

به عنوان رقم اصلی و کشت 
با ارقام گرده دهنده: سهند 
)5-10 درصد(، شکوفه )5-

10 درصد(، شاهرود 8 )10-5 
درصد( و شاهرود )10-5 

درصد( 7

شاهرود 8

رقم دیرگل، عادت باردهی: اسپور،، ان دازه میوه ها: درشت، 
زمان گل دهي: دیر گل، زمان رسیدن میوه: دیررس، 

اندازه میوه: درشت، نوع پوست چوبي میوه: سنگی، طعم 
مغز:خوب، رنگ مغز:قهوه اي روشن، درصد مغز: 35-31 

درصد، دو قلویي مغز: 5-8 درصد، عادت باردهي: اسپور، نوع 
باروري: خود ناسازگار، عملکرد: باال

مناطق بادام کاری با 
ریسك سرمازدگی 

 به عنوان رقم گرده دهنده 
)10 درصد( وکشت با ارقام 
گرده گیرنده: سهند. شکوفه، 

شاهرود 7 و شاهرود 12

تونو

رقم دیرگل، خیلی پربار بازمان رسیدن میوه متوسط،نوع 
پوست چوبي میوه:  سنگي، طعم مغز:خوب، رنگ مغز:قهوه 
اي روشن، درصد مغز: 32-35 درصد، دو قلویي مغز: 10-5 

درصد، عادت باردهي: اسپور، نوع باروري: خودسازگار

مناطق بادام کاری با 
ریسك سرمازدگی کم

به عنوان رقم اصلی به کار 
بردن گرده زا باعث افزایش 

محصول می شود.

رقم دیرگل، خیلی پربار بازمان رسیدن میوه متوسط،نوع سوپرنوا
پوست چوبي میوه:  سنگي، طعم مغز:خوب، رنگ مغز:قهوه 
اي روشن، درصد مغز: 35-38 درصد، دو قلویي مغز: 8-5 

درصد، عادت باردهي: اسپور، نوع باروري: خودسازگار

مناطق بادام کاری با 
ریسك سرمازدگی کم

به عنوان رقم اصلی به کار 
بردن گرده زا باعث افزایش 

محصول می شود.
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ادامه جدول -1
نوع کاربرد رقممناطق مورد توصیهمهم ترین خصوصیات رقمنام رقم

شاهرود 
21

رقم با زمان گل دهي:متوسط دیر گل، زمان رسیدن 
میوه: زود رس، نوع پوست چوبي میوه: نیمه سنگي، طعم 
مغز:خوب، رنگ مغز:قهوه اي روشن، درصد مغز: 47-42 

درصد، دو قلویي مغز: 10-20 درصد، عادت باردهي: اسپور، 
نوع باروري: خود ناسازگار، ارقام گرده دهنده: شاهرود 12. 

شاهرود 15 و شاهرود 18، عملکرد: باال 

مناطق بادام کاری 
با ریسك سرمازدگی  

خیلی کم

به عنوان رقم اصلی کشت با 
ارقام گرده دهنده: صبا)10-5 
درصد(، آذر)5-10 درصد( و 

یلدا)5-10 درصد(

شاهرود 7

رقم دیرگل، عادت باردهی: اسپور،، اندازه میوه ها: درشت، 
زمان گل دهي: دیر گل، زمان رسیدن میوه:دیر رس، اندازه 
میوه: درشت، نوع پوست چوبي میوه:سنگی، طعم مغز:خوب، 

رنگ مغز:قهوه اي روشن، درصد مغز: 29-33 درصد، دو 
قلویي مغز: 6-10 درصد، عادت باردهي: اسپور، نوع باروري: 

خود ناسازگار، عملکرد: باال

مناطق بادام کاری با 
ریسك سرمازدگی

به عنوان رقم گرده دهنده 
)10 درصد( و کشت با ارقام 
گرده گیرنده: سهند، شکوفه، 

شاهرود 7 و شاهرود 12

عکس /عکس های شاخص از یافته:

میوه ارقام توصیه شده و سازگار بادام
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی خصوصیات رقم جدید گردوی جمال 

مجری مسئول: داراب حسنی                                                 رتبه علمي: دانشیار پژوهش 
مجریـان: جمـال عاطفـی، روح اهلل حـق جویـان، رعنا دسـتجردی، منصـوره کشـاورزی، محمد رضا مظفـری، اصغر 

سـلیمانی، علی رضـا رحمانیـان، فرامـرز نعمت زاده، علـی مالمیر 
Hassanida@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گردو درختی است که از نظر میوه و چوب دارای ارزش اقتصادی می باشد. سطح زیر کشت گردو در سال های 
اخیر توسعه قابل توجهی یافته است به نحوی که از کمتر از 10 هزار هکتار در دهه 60 به حدود 150 هزار هکتار در 
سال های اخیر رسیده است. یکی از مشکالت عمده این گونه که در برنامه های توسعه کشت خود را نشان داده است، 
استفاده از نهال های بذری در کشت و کار گردو بوده است. این نهال ها به دلیل عمل کرد کم باغات تولیدی، وجود 
دوره نونهالی طوالنی و هم چنین به دلیل تفرق صفات در درختان، محصول تولیدی غیر یکنواخت با کیفیت پایینی 
می باشد. به این ترتیب یکی از مهم ترین مشکالت گردو، عدم وجود ارقام مناسب در آن در طی سال های گذشته 

بوده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به مشکالت باغات بذری، استفاده از ارقام اصالح شده و سازگار با شرایط اقلیمی کشور مهم ترین اولویت 
گردوکاری کشور می باشد. برای این کار باید رقم جمال با استفاده ار روش های غیر جنسی )پیوند و کشت بافت( 
تکثیر شده و نهال های آن ها برای احداث باغ های جدید استفاده گردد. برای اصالح باغ های قدیمی نیز باید از ارقام 
معرفی شده باغ های مادری ایجاد و پیوندك آن ها برای سرشاخه کاری و تعویض تاج درختان مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مهم ترین مزیت استفاده از رقم توصیه شده عبارتند از:

افزایش میزان تولید محصول در مقایسه با درختان بذری   
افزایش کیفیت محصول تولیدی با توجه به رنگ مغز روشن و یکنواختی محصول تولیدی  

افزایش کارایی مصرف آب  
قابلیت عرضه و رقابت محصول تولیدی در بازارهای جهانی  

کاهش هزینه های تولید با توجه به کوچك بودن اندازه درختان   
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امکان افزایش مکانیزاسیون باغات گردو  

جدول 1- مشخصات كامل گردوی رقم جمال

مشخصاتصفات 

متوسطقدرت رشد درخت
بازتراکم شاخه ها

گستردهعادت رشد 
حدود 4 تن در هکتارحداکثر عملکرد میوه

درشتاندازه میوه
12/04 گرموزن میوه
5/92وزن مغز

49  درصددرصد مغز میوه
قهوه ای روشنرنگ مغز میوه 

بیضی کشیدهشکل میوه در جهت درز
بیضی کشیدهشکل میوه در جهت عمود بر درز

کم-متوسطتعداد شیار ها در ساختمان سطحی پوست چوبی
نازك- متوسطضخامت پوست چوبی

متوسطچسبندگی دو نیمه پوست چوبی
خیلی راحتسهولت جدا شدن مغز از پوست چوبی

نسبتا مقاوممقاومت سرشاخه ها به سرمای زمستانه
متوسطزمان آمادگی مادگی برای پذیرش دانه گرده 

زود برگ دهزمان باز شدن برگ 
)PFA( خیلی کم )10/8ریزش گل ماده(
زودزمان باز شدن گل نر 

پروتاندروضعیت دیکوگامی
مقاوم مقاومت به بیماری آنتراکنوز

حساسمقاومت برگ به بیماری بالیت
نیمه مقاوممقاومت شاخه به بیماری بالیت
مقاوممقاومت میوه به بیماری بالیت
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عکس /عکس های شاخص از یافته:

              ميوه خشک                                                             شروع مرحله رسيدن ميوه

                                        عادت باردهی درخت                                     عادت رشد درخت

عادت رشد درخت و خصوصيات ميوه در مراحل مختلف نموی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی خصوصیات رقم گردوی دماوند  

مجری مسئول: داراب حسنی                                                 رتبه علمي: دانشیار پژوهش 
مجریـان: جمـال عاطفـی، روح اهلل حـق جویـان، رعنا دسـتجردی، منصـوره کشـاورزی، محمد رضا مظفـری، اصغر 

سـلیمانی، علی رضـا رحمانیـان، فرامـرز نعمت زاده، علـی مالمیر 
Hassanida@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گردو گونه باغی مهمی است که سطح زیر کشت آن در سال های اخیر توسعه قابل توجهی یافته است. یکی از 
مشکالت عمده این گونه که در برنامه های توسعه کشت استفاده از نهال های بذری در کشت و کار گردو بوده است. 
نهال ها بذری به دلیل عمل کرد کم باغات تولیدی، وجود دوره نونهالی طوالنی و هم چنین به دلیل تفرق صفات در 
درختان، دارای محصول تولیدی غیر یکنواخت با کیفیت پایینی می باشد. به این ترتیب یکی از مهم ترین مشکالت 

گردو، عدم وجود ارقام مناسب در آن در طی سال های گذشته بوده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به مشکالت گرده افشانی در باغات گردوی حاصل از ارقام اصالح شده، کشت ارقام گرده دهنده که دوره 
همپوشانی مناسبی با رقم/ارقام اصلی داشته باشند، ضروری است. لذا در احداث باغات گردوی جدید با استفاده از 
ارقام زود تا متوسط گل از قبیل رقم جمال و سایر ارقام مشابه رقم دماوند باید با استفاده ار روش های غیر جنسی 
)پیوند و کشت بافت( تکثیر شده و با نسبت 5  درصد از درختان اصلی کشت شود. برای اصالح باغ های قدیمی از 
طریق سرشاخه کاری و تعویض تاج با ارقام زود تا متوسط برگ، رقم دماوند نیز با نسبت 5 درصد جهت گرده افشانی 

در برنامه های سرشاخه کاری استفاده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مهم ترین مزیت استفاده از رقم توصیه شده عبارتند از:

 در گردو اگر چه ناسازگاری دانه گرده وجود ندارد ولی به دلیل اینکه اغلب ارقام گردو پروتاندر یا پروتوژین می 
باشند همپوشانی دوره گرده افشانی خیلی کم بوده و در نتیجه امکان خود گرده افشانی محدود می باشد. برای گرده 
افشانی کامل و افزایش عملکرد وجود یك رقم گرده دهنده که دانه گرده کافی تولید کرده و همپوشانی گرده کافی 

با رقم مورد نظر داشته باشد ضروری است.
  مقدار گل هاي ماده تولید شده در گردو همانند درختان هسته  دار یا دانه دار زیاد نمي باشد و به خصوص در 
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ژنوتیپ ها و ارقامي که داراي باردهي انتهایي مي باشند اگر صد درصد گل ها نیز به میوه تبدیل شود تولید محصول 
زیادي نمي نماید. بنابراین عدم وجود رقم گرده دهنده مناسب تاثیر منفی زیادی در تولید محصول خواهد داشت. لذا 

در کنار اصالح رقم اصلی، اصالح رقم گرده دهنده ضروری می باشد. 

جدول 1- مشخصات كامل گردوی رقم دماوند

مشخصاتصفات 

متوسط-قویقدرت رشد درخت
باز-متراکمتراکم شاخه ها

راستعادت رشد 
2/5-3 تن در هکتارعملکرد 

متوسطاندازه میوه
13/09 گرموزن میوه
6/26وزن مغز

47  درصددرصد مغز میوه
قهوه ای-روشنرنگ مغز میوه 

متوسطضخامت پوست چوبی
متوسطچسبندگی دو نیمه پوست چوبی

متوسطسهولت جدا شدن مغز از پوست چوبی
نیمه حساسمقاومت سرشاخه ها به سرمای زمستانه

)پروتوژین )زودزمان آمادگی مادگی برای پذیرش دانه گرده 
زود برگ دهزمان باز شدن برگ 

3-1 روزفاصله زمانی بین باز شدن برگ و گل ماده
)PPP( کم )13 درصدریزش گل ماده(
متوسطزمان باز شدن گل نر 

10 روزطول دوره گرده افشانی
ارقام زود تا متوسط برگگرده دهنده مناسب برای

پروتوژیننوع دیکوگامی
متوسطمقاومت به بیماری آنتراکنوز

نسبتا حساسمقاومت به بیماری بالیت



142

عکس /عکس های شاخص از یافته:

                 ميوه خشک                                                              شروع مرحله رسيدن ميوه

                                عادت باردهی درخت                                            عادت رشد درخت 

عادت رشد درخت و خصوصيات ميوه در مراحل مختلف نموی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: تنك شیمیایي برخی ارقام تجاری هلو و شلیل در مشگین شهر

یافته منتج از پروژه شماره: 84106 – 0000- 04- 120000- 035- 2       مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: عادل پیرایش                                                               رتبه علمي: محقق 

apfg1346@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
هلو و شلیل بطور ذاتي و ژنتیکي گل و میوه زیادي تولید مي نمایند. اگر همه میوه هاي تشکیل شده روي درخت 
باقي بمانند، چون به تمام میوه ها مواد غذایي به اندازه کافي نخواهد رسید، درخت قادر به بزرگ کردن و رساندن 
تمام میوه ها نخواهند بود. بنابر این اکثر میوه ها کوچك مانده و کیفیت و بازار پسندي خود را از دست خواهند 
داد. از طرف دیگر تراکم بیش از حد میوه باعث شکسته شدن شاخه ها شده و این درختان به علت ضعیف بودن در 
سالهاي آتي نیز محصول خوبي تولید نخواهند کرد. یکي از راهکارهاي اساسي براي حل این مشکالت انجام عمل 
تنك مي باشد. چون تاثیر تنك کننده هاي شیمیائي روي ارقام مختلف هلو و شلیل متفاوت است، بنابراین براي باال 
بردن کیفیت و بازارپسندي هلو و شلیل و تنظیم باردهي آنها و همچنین جلوگیري از شکسته شدن شاخه ها اجراي 

این پروژه در منطقه الزم و ضروري بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در بعضي از سال ها میزان باردهي ارقام مختلف هلو و شلیل بیش از حد بوده و این موضوع باعث کاهش کیفیت 
و بازار پسندي میوه ها و همچنین موجب شکسته شدن شاخه هاي بارده شده و خسارت جبران ناپذیر به باغداران 
مي شود. بنابراین توصیه مي شود جهت جلوگیري از خسارت ناشي از کاهش بازار پسندي میوه ها و شکسته شدن 
شاخه هاي درختان، هلو و شلیل در سال هاي پر بار در زمان تمام گل با اوره و یا NAA  به صورت زیر تنك شوند:

جهت تنك شیمیایي هلوي رقم دکسي رد و سانکرست و شلیل ایندوپندانس از اوره با غلظت 12 درصد استفاده شود. 
در  مسمومیت  ایجاد  و  ها  سرشاخه  سوختگي  باعث  درصد   12 اوره  اینکه  به  توجه  با   4 نکتار  رقم  شلیل   در 
برگ ها و همچنین ریزش بیش از حد گل ها مي شود، بنابراین توصیه مي شود جهت تنك شیمیایي این رقم از اوره 

10 درصد و NAA 20 پي. پي. ام استفاده شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
به کارگیري این یافته باعث افزایش اندازه، رنگ و کیفیت میوه ها شده و بازار پسندي آنها را افزایش مي دهد. 

همچنین باعث جلوگیري از شکسته شدن شاخه هاي درختان شده تا باردهي آنها در سال بعد دجار مشکل نشود.
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عکس /عکس های شاخص از یافته:

شليل ايندوپندانس محلول پاشی شده با اوره 12 درصد
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی ارقام گالبی وارداتی سازگار با شرایط اقلیمی مناطق پرورش گالبی در ایران

یافته منتج از پروژه شماره: 83004-4--12-11-2                        مدت اجراي پروژه: 5سال
مجری مسئول:  داریوش آتشکار                                                  رتبه علمي: مربی پژوهش

 datashkar2002@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
وارد نمودن و بررسی سازگاری ارقام تجارتی میوه مناطق معتدله یکی از اهداف مهم بخش تحقیقات باغبانی می 
باشد زیرا معرفی ارقام تجارتی جدید به باغداران اهمیت ویژه ای در باال بردن عملکرد و کیفیت محصول تولیدی، به 
همراه دارد، به دلیل عملکرد و کیفیت پایین ارقام گالبی بومی  و محدود بودن ارقام گالبی تجارتی واردات ارقام گالبی 

خارجی پر محصول با کیفیت و بررسی سازگاری آنها در شرایط اقلیمی کشور امری کامال ضروری و مهم می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس بررسی های انجام گرفته در فاز اول و دوم پروژه در میان یازده رقم گالبی وارداتی  مورد مطالعه، تعداد 
چهار رقم به لحاظ خصوصیات رویشی، زایشی، از برتری نسبی برخوردار بودند که میتوان از آنها جهت  احداث باغات 

گالبی بر روی پایه های بذری و رویشی مناسب استفاده نمود. این چهار رقم برتر دارای خصوصیات زیر می باشند:
1- پاکام تریومف: این رقم با داشتن عملکرد و درصد تشکیل میوه باال، میوه جذاب، درشت و خوشرنگ با زمان 
رسیدن مناسب، بافت گوشت میوه سفت، ترد و سفید با عطر و طعم خیلی خوب، عمر قفسه ای باال و بازارپسندی 

عالی از ارجحیت باالیی نسبت به ارقام بومی موجود برای تولید گالبی تابستانه در ایران به شمار می رود.
2- دکاندل: این رقم با داشتن عملکرد و درصد تشکیل میوه باال، میوه جذاب، درشت، زرد رنگ با گونه سرخ و زمان 
رسیدن مناسب، بافت گوشت میوه سفت، ترد و سفید با عطر و طعم خیلی خوب )متمایل به اسیدی(، عمر قفسه ای باال 
و بازارپسندی عالی از ارجحیت باالیی نسبت به ارقام بومی موجود برای تولید گالبی تابستانه در ایران به شمار می رود.

و عملکرد  عالی  و جذاب، طعم  باال، گوشت سفید  مانی  انبار  قدرت  و  ویژه  با شکل  زمستانه  رقمی  ابتفتل:   -3
متوسط، رقمی  جالب برای بازار شب عید درکنار ارقام پاییزه ایرانی توصیه می شود.

4-ملینا: رقمی بسیار پر محصول با عمر انباری باال، عطر و طعم مناسب، گوشت سفت و جذاب، به عنوان رقم 
پاییزه پر محصول در کنار ارقام پاییزه ایرانی توصیه می شود.

به لحاظ گرده افشانی چهار رقم فوق تقریبا همزمان به گل رفته و همپوشانی مناسبی برای گرده افشانی همدیگر 
دارند، بنابراین کاشت حداقل دو رقم از ارقام توصیه شده در یك باغ گالبی ضروریست.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صورت استفاده از ارقام گالبی وارداتی سازگار با مناطق پرورش گالبی، با توجه به تنوع ایجاد شده و افزایش 
عملکرد  در واحد سطح در باغات گالبی درآمد کشاورزان افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر با توجه به  زیاد بودن 
انبارمانی و عمر قفسه ای ارقام گالبی سازگار دامنه عرضه میوه گالبی به بازار افزایش یافته و به تبع آن قیمت محصول 

نیز افزایش خواهد یافت.

عکس /عکس های شاخص از یافته:

ارقام پرمحصول گالبی تابستانه پاكام تريومف ودكاندل
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: بررسي عارضه دوقلوزایي میوه گیالس

یافته منتج از پروژه شماره:. 83049-0-04-12-100-0         مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول:ناصر بوذری                                                    رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

مجریان: ابراهیم گنجی مقدم و هادی زراعتگر
bouzari1111@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عارضه دوقلوزائي یکي از صفات نامطلوب میوه گیالس مي باشد که منجر به کاهش خواص کیفي و بازار پسندي 
میوه می گردد. به منظور بررسي این پدیده مهم ترین ژرم پالسم هاي بومي ایران موجود در کلکسیون ایستگاه 
تحقیقات کمال آباد کرج ، شاهرود و خراسان رضوی از نظر این صفت در مراحل مختلف از زمان گلدهي تا تشکیل 
میوه مورد بررسي قرار گرفت. ظرفیت دو قلوزائي ارقام مورد بررسی و تغییرات درجه حرارت در ماه هاي خرداد تا 
اواخر مرداد در سال هاي 1388-1384 مطالعه و ارتباط آن با دو قلوزائي بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد این 
عارضه تحت تأثیر ژنوتیپ قرار گرفته است و میزان حساسیت ارقام از نظر تشکیل میوه های دوقلو بطور معني داري 
با یکدیگر متفاوت خواهد شد.  بطوریکه بیشترین میزان این عارضه در استانهای مورد بررسی به ارقام سیاه دانشکده، 
سیاه قزوین و صورتي لواسان  اختصاص داشته و ارقام اراك، سیاه مشهد دارای کمترین میزان دوقلو شدن میوه بوده 

و ارقامی نظیر شبستر، حاجی یوسفی و ناپلئون از نظر این صفت در گروه حد واسط قرار می گرفتند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
می توان راهکارهای  زیر را برای جلوگیری از دو قلوزایی میوه گیالس ارائه داد:

- کاشت ارقام متحمل و غیر حساس  مانند تك دانه مشهد و شبستر
- کاهش فواصل بین ردیف های کاشت جهت جلوگیری از افزایش دما

- انتخاب اقلیم های مناسب با تابستان های نه خیلی گرم برای ارقام حساس ولی با کیفیت 
- استفاده از پایه های پاکوتاه گیالس و سایه دهی درخت با استفاده از این پایه ها

ویژگي مناطق کاربرد توصیه ترویجي:
مناطق کشت و پرورش گیالس  که در معرض عارضه دوقلوزایي مي باشند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کاهش میزان دوقلو شدن میوه و افزایش کیفیت و بازار پسندی در گیالس
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عکس /عکس های شاخص از یافته:

دوقلوزايی درگيالس
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی ارقام گیالس استال، سان بورست، قرمز دورفی، سامیت، سابیما

یافته منتج از پروژه شماره:. 83033-0-04-12-100-0            مدت اجراي پروژه: 8 سال
مجری مسئول:ناصر بوذری                                                        رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

مجریان: ابراهیم گنجی مقدم و حسین فتحی 
bouzari1111@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
امروزه ارقام گیالس اصالح نشده هر چند دارای طعم و کیفیت مطلوب هستند ولی عملکرد پایین آنها موجب 
افزایش هزینه تمام شده در تولید می گردد. بنابراین در باغداری مدرن و امروزی برای احداث باغ های جدید از این 
ارقام کمتر استفاده می شود. ارقام جدید نیز باید دارای طعم و کیفیت مطلوب باشند در غیر این صورت مقبول مصرف 
کنندگان قرار نخواهد گرفت. از طرفی، در حال حاضر تمام ارقام گیالس موجود در ایران خود ناسازگار می باشند و 
مشکالتی از نظر تلقیح و میوه دهی دارند و گاهی کشت دو رقم مختلف در کنار یکدیگر نیز مشکل تلقیح و تشکیل 
میوه را حل نمی نماید. استفاده از ارقام جدید با کیفیت و در عین حال خودسازگار می تواند نه تنها تنوعی را در 
بازار ارقام موجود تجاری کشور ایجاد نماید، بلکه با افزایش عملکرد به دلیل خودسازگاری درآمد بیشتری را نیز برای 

باغداران موجب گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ارقام مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و سازگاری آنها بررسیشده است.لذا می توان در احداث باغات جدید گیالس 

در مناطقی که کشت و پرورش گیالس مناسب است، از آنها بعنوان رقم تجاری استفاده نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

رقم استال
اولین رقم خودگشن گیالس است که با تالش های الپینز در ایستگاه تحقیقاتی سامرلند از تالقی رقم المبرت با 
نهال بذری خود بارور جان اینز 2420 ایجاد گردید. از نظر قدرت رشدی قوی، رشد با شاخه زایی متوسط تا زیاد است. 
عادت رشدی قالب درختان این رقم افراشته می باشد. متوسط طول خامه، مادگی و قطر گل در این رقم به ترتیب 
1/05، 1/35 و 3/36 سانتی متر است. اندازه میوه خیلی بزرگ، شکل میوه کلیوی، رنگ پوست مایل به سیاه، رنگ 
گوشت قرمز روشن با رنگ آب میوه صورتی، شیرینی کم، اسیدیته کم تا زیاد، میوه آبدار با سفتی زیاد دارد. وزن هر 
میوه 7/02 گرم، وزن هسته 0/42 گرم و وزن دم میوه 0/1 گرم با طول دم میوه 5/16 سانتی متر دارد. میزان مواد 
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جامد محلول کل میوه 18/29 درصد، pH میوه 3/84، اسیدیته 1/41 و نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته 12/99 
درصد می باشد. رقمی مناسب مصرف تازه خوری و به دلیل سفتی میوه رقمی مناسب برای انبارداری است.  

رقم سان بورست
رقم خودگشن و دیرگل می باشد. درختان این رقم عادت رشدی افراشته با قدرت رشدی و شاخه زایی متوسط 
دارند. اندازه میوه بزرگ، شکل میوه قلبی، رنگ پوست مایل به سیاه، ضخامت پوست نازك، رنگ گوشت صورتی با 
رنگ آب میوه قرمز، شیرینی و اسیدیته متوسط، سفتی متوسط و میوه آبدار دارد. در شرایط آب و هوایی کرج این 
رقم طول میوه 23/23، عرض شکمی 23/7 میلی متر، حجم میوه 7/09 سی سی، وزن میوه 7/21 گرم و طول دم 
میوه 4/02 سانتی متر دارد. pH میوه 3/66، اسیدیته 1/53 درصد، مواد جامد محلول کل 19/73 درصد و نسبت 
مواد جامد محلول کل به اسیدیته آن 12/91 است. به دلیل اندازه بزرگ و طعم خوب میوه رقمی مناسب بازار مصرف 

تازه خوری می باشد.  

رقم قرمز دورفی
به میزان زیادی در مجارستان کشت می شود. عادت رشدی افراشته تا گسترده، قدرت رشدی متوسط با شاخه 
زایی زیاد دارد. میانگین طول خامه، مادگی و قطر گل آن به ترتیب 1/28، 1/57 و 3/75 سانتی متر است. طول میوه 
21/23، عرض جانبی 18/98، عرض شکمی 22/23 میلی متر، حجم میوه 6/11 سی سی، وزن میوه 6/31 گرم، 
وزن دم میوه 0/1 گرم، طول دم میوه 4/35 سانتی متر دارد. میانگین مواد جامد محلول کل 21/28 درصد، اسیدیته 
1/45 درصد، pH میوه 3/9 و نسبت مواد جامد محلول کل به اسیدیته 14/75 است. اندازه میوه بزرگ، شکل میوه 
کلیوی، رنگ پوست مایل به سیاه، ضخامت پوست متوسط، شیرینی، اسیدیته و آبدار بودن میوه متوسط، اندازه هسته 

متوسط )شکل گرد( دارد. 

رقم سامیت
رقمی است که در ایستگاه تحقیقاتی سامرلند کانادا از تالقی بین رقم ون و رقم سم به دست آمد. عادت رشدی 
درخت افراشته، قدرت رشدی متوسط تا قوی و شاخه زایی متوسط دارد. در این رقم اندازه میوه متوسط، شکل میوه 
کشیده، رنگ پوست مایل به سیاه، ضخامت پوست نازك، رنگ گوشت قرمز روشن با رنگ آب میوه قرمز، شیرینی 
کم، اسیدیته متوسط و آبدار بودن کم است. میوه این رقم میانگین طول 21/34 میلی متر، عرض شکمی 21/61 
میلی متر، عرض جانبی 18/38 میلی متر، حجم 5/41 سی سی، وزن 7 تا 8 گرم و طول دم میوه 4/46 سانتی متر 
دارد. این رقم میزان مواد جامد محلول کل 18/34 درصد، اسیدیته 1/44 درصد، نسبت مواد جامد محلول کل به 

اسیدیته 12/87 و pH میوه 3/74 دارد.

رقم سابیما
اندازه متوسط، شکل قلبی،  این رقم  با قدرت رشدی قوی دارد. میوه  افراشته  رقم دیرگل است. عادت رشدی 
رنگ پوست مایل به سیاه، ضخامت پوست نازك، رنگ گوشت صورتی تا قرمز تیره، رنگ آب میوه صورتی، شیرینی، 
اسیدیته و سفتی متوسط و اندازه هسته متوسط دارد. در شرایط آب و هوایی کرج میانگین طول میوه 20/35 میلی 
متر، عرض جانبی 17/24 میلی متر، عرض شکمی 19/77 میلی متر، حجم میوه 4/66 سی سی، وزن میوه 6 تا 8 
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گرم، وزن هسته 0/34 گرم و طول دم میوه 4/1 سانتی متر است.
نوع مصرف ارقام: این ارقام مناسب مصرف تازه خوری بوده و مکان مناسب کشت، این ارقام نیازمند یك فصل 
رشد گرم و یك دوره ی خواب زمستانی می باشند. همچنین برای باردهی و رسیدن میوه ه نیازمند یك فصل رشد 
نسبتاً کوتاه عاری از یخبندان و بارندگی هستند. مکان های با زمستان های گرم مناسب کشت این ارقام نمی باشد. 

عکس /عکس های شاخص از یافته:

ارقام مختلف گیالس
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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: حفاظت و حمایت دشمن طبیعي پسیل معمولي پسته به منظور کاهش مصرف سم 

یافته منتج از پروژه شماره:  85018-7803-05-150000-100-5     مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجري مسئول: مهدي بصیرت                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

mbasirat2000@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پسیل معمولي پسته )شیره خشك( مهم ترین آفت درختان پسته کشور و آفت کلیدي این محصول محسوب 
مي گردد که هر ساله خسارت زیادي را به باغات پسته کشور وارد مي کند. حالت طغیاني این آفت عالوه بر کاهش 
محصول سال جاري باعث ریزش جوانه هاي گل سال آینده، ریزش برگ ها و ضعف درخت مي گردد. یکي از روش هایي 
که در برنامه هاي مدیریت تلفیقي آفات کاربرد زیادي دارد، استفاده از دشمنان طبیعي است. بر اساس اطالعات 
اساس  بر  مي شود.  انجام  طبیعي  گونه دشمن   18 توسط  طبیعت  در  پسته  معمولي  پسیل  طبیعي  کنترل  موجود 
تحقیقات انجام شده تخم و پوره هاي پسیل معمولي پسته غذاي مناسب براي 8 گونه از کفشدوزك هاي فعال در باغ 
هاي پسته مي باشند. عالوه بر کفشدوزك ها، زنبور پسیالفاگوس، سن هاي شکارگر، بالتوري سبز عمومي و کنه هاي 

شکارگر نیز از دشمنان طبیعي آفت پسیل معمولي پسته در ایران محسوب مي شوند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- استفاده از سموم کم خطر

)کنسالت(،  هگزافلومورون  مانند  خطر  کم  سموم  از  فصل  اواخر  و  اوایل  در  ویژه  به  و  زراعی  فصل  طول  در 
اسپیرودیکلوفن )انویدور(، اسپیروتترامات )موونتو( و صابون هاي سمپاشي استفاده شود که عالوه بر کنترل پسیل 

پسته، دشمنان طبیعی این آفت حفظ می گردد. 

2- مدیریت حفاظت از پناهگاه زمستاني دشمنان طبیعي 
زنبور پسیالفاگوس زمستان را به صورت شفیره درون بدن مومیایي شده پوره هاي پسیل معمولي پسته که به آن 
کپسول مومیایي مي گویند، مي گذراند. بنابراین در باغ هایي که در اواخر فصل زنبور پسیالفاگوس جمعیت باالیي 
داشته اند مي توان با اقداماتي مانند عدم چراي دام و عدم شخم در زیر درختان و یا جمع آوري برگ هاي ریزش کرده 
در کف باغ زیر درختان و نگهداري آن ها درون کیسه توري مانند )یا سبد بزرگ( تلفات زمستاني این حشره مفید را 

کاهش داد. 
کفشدوزك هاي پسیل خوار به صورت حشره کامل و غالباً به طور دسته جمعي زیر پوست تنه درختان و یا زیر 
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کلوخه ها زمستان گذراني مي کند. ضمن اینکه بیشترین جمعیت کفشدوزك هاي پسیل خوار در اواخر فصل مشاهده 
مي شود. لذا مي توان در اواخر فصل پناهگاه هایي در باغ هاي پسته ایجاد نمود تا کفشدوزك ها در طول زمستان تلفات 
براي  پناهگاه که  نوعي  پسته ظاهر شوند.  باغ هاي  در  باالتري  با جمعیت  ابتداي فصل  در  و  باشند  داشته  کمتری 
بعضي کفشدوزك ها استفاده شده است جعبه هاي چوبي حاوي برگ و کاه و کلش مي باشد که مکان مناسبي براي 

زمستانگذارني حشرات کامل کفشدوزك ها است.

3- مدیریت علف هرز در باغ
مدیریت و کنترل علف هاي هرز به خصوص علف هاي هرز پهن برگ میزبان شته ها مانند )خارشتر، شیرین بیان، 
یونجه جارو، پنیرك، تلخه، اسپند، سلمه و غیره( در زمان هاي مختلف سال به خصوص در اوایل فصل توصیه می شود 

که باعث افزایش جمعیت زنبور مفید  پسیالفاگوس مي گردد و جمعیت آفت کاهش مي یابد. 

4- محدود کردن منطقه سمپاشي 
وسعت منطقه مورد سمپاشي را مي توان به گونه اي تنظیم نمود که برخورد سم با دشمنان طبیعي کاهش یابد. 
براي کنترل پسیل پسته در بعضي موارد که اطراف و یا قسمتی از باغ آلوده است فقط قسمت آلوده باغ سمپاشي شود. 

5- محدود کردن زمان سمپاشي
محدود ساختن سمپاشي به زماني که دشمنان طبیعي حضور ندارند. دشمنان طبیعی پسیل معمولي پسته اوایل 
فصل و اواخر فصل جمعیت باالتری دارند. بنابراین در ابتدای فصل و اواخر فصل سم پاشی کمتري صورت گیرد و در 
صورت نیاز از سموم کم خطر استفاده شود. در اواسط فصل یعني ماه های تیر و مرداد که جمعیت و فعالیت دشمنان 
طبیعی کمتر است و همچنین گیاه میزبان به خسارت پسیل حساس تر است مي توان از سایر حشره کش ها استفاده 

نمود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
حفاظت و حمایت دشمن طبیعي در باغ هاي پسته باعث مي شود که جمعیت آفت در سطح پایین تري باشد و در 
طول فصل نیاز به سمپاشي کمتري علیه این آفت نیاز است. در این رابطه اگر یك نوبت سمپاشي روي پسیل معمولي 
پسته کمتر شود حدود 20 میلیارد تومان صرفه جویي خواهد شد. عالوه بر این، سمپاشي کمتر، طغیان مجدد پسیل 
پسته و طغیان آفات درجه دوم نیز کاهش مي یابد. همچنین کمتر با مسئله باقیمانده سم و آلودگي محیط زیست 

روبرو خواهیم بود.  
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مقاومت هيبريد قزويني/ آتالنتيكا به بيماري گموز
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: تکنیك تولید شیر پسته

یافته منتج از پروژه شماره: 87009-06-06-2                               مدت اجراي پروژه: 1 سال 
مجری مسئول: احمد شاکر اردکاني                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 

shaker@pri.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تولید شیر پسته نه تنها این محصول را جهت افزایش مصرف داخلي مستعد مي سازد، بلکه زمینه صادرات آن 
را نیز  فراهم مي سازد. از سوي دیگر نکته حائز اهمیت و برتري شیرهاي تهیه شده از دانه هاي گیاهي نظیر پسته 
در مقایسه با شیر گاو نداشتن الکتوز است. در مقایسه با سایر شیرهاي گیاهي تولید شده، بخصوص سویا، از عطر و 
طعم مطلوب پسته برخوردار است که خود ویژگي مهم و متمایز کننده اي است. بنابراین با استفاده از طعم دهنده 
غذایي، مي توان تولید محصولي با کیفیت مناسب و مورد پسند ذائقه ایراني را مورد بررسي قرار داد به گونه اي که 
براي انواع سلیقه ها، سازگار باشد. در این زمینه، روش تولید، بکار گیري روش هاي ترکیبي مانند فرآیند حرارتي و  

همچنین استفاده از افزودني هاي مجاز در افزایش میزان ماندگاري محصول مؤثر هستند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بهترین شیر از نظر میزان پذیرش، شیر تولیدي با pH  معادل 8/5  و دماي مخلوط کردن 80 درجه سلسیوس 

به مدت 30 دقیقه با 5 درصد شکر  )وزني: وزني( و 0/02 درصد وانیل )وزني: وزني( مي باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تولید شیر پسته از باقیمانده خمیر حاصل از پسته هایي که در آزمایش آفالتوکسین به کار مي رود و نتیجه 
آزمایش نشان دهنده عدم آلودگي این پسته ها است،  یك مزیت نسبي در استفاده از ماده اولیه ارزان قیمت در تولید 
شیر پسته به شمار مي آید.البته در صورت استفاده از این ضایعات در تولید شیر پسته باید تدابیر اولیه بهداشتي 
در تهیه خمیر پسته در آزمایشگاه هاي اندازه گیري آفالتوکسین رعایت شود. همچنین ضروري است پس از تهیه 
محصول نیز یك فرآیند تکمیلي مانند پاستوریزه کردن جهت کاهش آلودگي هاي احتمالي به کار گرفته شود. از 
طرفي واحدهاي تولید شیر پسته بهتر است در مناطق پسته خیز احداث شوند که ماده اولیه به مقدار مناسب و با 

کیفیت باالتر در دسترس است.



15۸

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شير پسته توليد در اين تحقيق
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: بهینه سازي دور آبیاري سطحي )غرقابي( با استفاده از خصوصیات اکوفیزیولوژیکي درختان پسته
یافته منتج از پروژه شماره: 85012-0000-01-150000-014-2      مدت اجراي پروژه: 3 سال 

مجری مسئول : ناصر صداقتي                                                        رتبه علمي: استادیارپژوهش 
 ,nsedaghati2010@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیشتر مناطق پسته کاري بخصوص در استان کرمان با مشکل کم آبي و تنش خشکي روبرو هستند. در این مناطق 
آب مهمترین عامل محدود کننده توسعه اقتصادي است. مقدار تقاضاي آب با افزایش جمعیت دائماً باال مي رود در 
حالي که مقدار عرضه اقتصادي آب همیشه محدود بوده  است. در این شرایط اجراي طرح هایي براي بهبود استفاده 
بهینه از منابع آب در مناطق پسته کاري استان بسیارضروري است. بنابراین شناسایي اثرات تنش آبي روي درختان 
پسته، تعیین بهترین دور آبیاري و بررسي فیزیولوژي تنش آبي در گیاه پسته مهم مي باشد. البته دور آبیاري مناسب 
براي درختان پسته براساس فاکتورهاي رشدي و عملکردي تا حدودي تعیین شده است. ولي از آنجائي که داده هاي 
اکوفیزیولوژیك نتایج دقیق تري را به ما مي دهند و تاکنون در ایران روي ارتباط تنش خشکي با این داده ها کاري 

صورت نگرفته است، لذا نتایج این توصیه مي تواند بسیار مفید واقع شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در باغ هاي پسته اي که در خاك هاي با بافت شني تا لومي شني احداث مي گردد، به هیچ عنوان نباید دور آبیاري 
از 30 روز تجاوز نماید چون اغلب پارامترهاي کمي و کیفي محصول، میزان جذب عناصر غذایي از خاك و بخصوص 
قرار  آبیاري  دور  افزایش  از  ناشي  تنش هاي  تاثیر  تحت  معني داري  کامال  طور  به  درختان  اکوفیزیولوژیك  صفات 
مي گیرند. از طرفي آبیاري هاي سنگین و با دور طوالني نمي تواند از وارد آمدن تنش به گیاه جلوگیري نماید چرا که 
خاك هاي سبك به دلیل گنجایش رطوبتي پاییني که دارند، حداکثر مي توانند نیاز رطوبتي درختان پسته را در یك 
دوره 30 روزه تامین کنند. آبیاري هاي سنگین در این خاك ها، عالوه بر افزایش تلفات نفوذ عمقي آب به زیر ناحیه 
توسعه ریشه ها، برخي از مواد غذایي خاك را نیز از دسترس گیاه خارج مي کنند. لذا توصیه مي شود در این خاك ها، 

آبیاري سبك تر و با فواصل کوتاه تر انجام شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در باغ هاي پسته اي که در خاك هاي با بافت شني تا لومي شني احداث مي گردد، تا دور آبیاري 30 روز، تمام 
پارامترهاي رویشي، کمي و کیفي محصول و نیز صفات اکوفیزیولوژیك درختان در وضعیت مطلوبي قرار دارند. با 
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افزایش دور آبیاري تا 50 روز، اگرچه صفات رویشي درختان، چندان تحت تاثیر منفي تنش خشکي ناشي از کاهش 
رطوبت خاك، قرار نمي گیرند، ولیکن صفات کمي و کیفي محصول، خصوصیات اکوفیزیولوژیك درختان و بهره وري 
مصرف آب، به طور معني داري، تنزل مي یابند. از طرفي درختان پسته در تنش هاي متوسط تا شدید، با مکانیسم هاي 
خاصي نظیر بستن روزنه ها و یا کاهش هدایت روزنه اي، مانع کاهش بیش از حد آماس سلول هاي برگ و در نتیجه 
محتواي نسبي آب برگ مي شوند. اما بسته شدن روزنه ها در نهایت باعث ایجاد اثرات منفي بر تعرق، فتوسنتز و نیز 
پارامترهاي کمي و کیفي محصول مي گردد. کاهش محصول نیز در نهایت کاهش بهره وري مصرف آب، که یکي از 
مهم ترین پارامترهاي تاثیر گذار بر نتایج تحقیقات آبیاري به شمار مي آید، را به همراه خواهد داشت. براي دورهاي 
آبیاري 30، 50، 80 و 110 روز، وزن خشك محصول به ترتیب 0/96، 0/77، 0/63 و 0/63 کیلوگرم بر هر درخت 
است. ضمن اینکه بهره وري مصرف آب نیز در دورهاي آبیاري مذکور به ترتیب 0/131، 0/105، 0/086 و 0/086 
کیلوگرم محصول خشك به ازاي هر متر مکعب آب مصرفي حاصل مي گردد. لذا در مجموع اثر کاهش دور آبیاري بر 

وزن محصول خشك و بهره وري مصرف آب را مي توان بصورت جدول ذیل خالصه کرد:

کاهش دور آبیاريردیف

میزان افزایش در:

وزن محصول 
خشك

)کیلوگرم در هر 
درخت(

بهره وري مصرف آب 
)کیلوگرم بر متر مکعب 

آب مصرفي(
بهره وري مصرف آب

)درصد(

0/2000/02625از 50 روز به 30 روز1

0/3300/04552از 80 و 110 روز به 30 روز2

0/1400/01922از 80 و 110 روز به 50 روز3

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

کوچك شدن سطح برگ ها در اثر تنش خشکي )راست( و اندازه نرمال برگ درختان پسته در شرایط نرمال )چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان:افزایش بهره وري مصرف آب در باغ هاي پسته با تغییر سیستم از آبیاري قطره اي سطحي به زیر سطحي 

یافته منتج از پروژه شماره: 83005-0000-01-150000-014-2       مدت اجراي پروژه: 4 سال و 6 ماه
مجری مسئول : ناصر صداقتي                                                        رتبه علمي: استادیارپژوهش 

 ,nsedaghati2010@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
روش آبیاري رایج درختان پسته در استان کرمان به دو دلیل: ماهیت ذاتي روش و نیز به کارگیري غیر علمي آن، 
راندمان پائیني )کمتر از 50 درصد( دارد. لذا در شرایط بحراني کنوني توسعه اصولي سیستم هاي آبیاري تحت فشار 
قدم موثري در افزایش راندمان کاربرد آب در باغ هاي منطقه به شمار مي رود. سیستم هاي آبیاري قطره اي سطحي 
و زیرسطحي از مهم ترین این سیستم ها جهت کاربرد در باغ ها مي باشند. در سال هاي اخیر سیستم قطره اي سطحي 
تا حدودي در حال گسترش مي باشد اما سیستم آبیاري قطره اي زیر سطحي تاکنون به ندرت در منطقه اجرا شده 
است. به دلیل شرایط اقلیمي منطقه و تابش شدید آفتاب بخش زیادي از آب داده شده به درختان به روش  سطحي، 
به وسیله تبخیر از دسترس گیاه خارج مي گردد و از طرفي تبخیر این آب ها که اغلب از کیفیت مطلوبي هم برخوردار 
نیستند، باعث تجمع نمك در ناحیه سطحي خاك شده و شور  شدن خاك را در دراز مدت به همراه خواهد داشت. 
لذا استفاده از سیستم هاي آبیاري قطره اي زیرسطحي تا حد زیادي مي تواند این مشکل را حل نماید. از طرفي این 

سیستم داراي محاسن دیگري نیز مي باشد که ضرورت استفاده مناسب از آن  را در منطقه نشان مي دهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اجراي سیستم آبیاري قطره اي زیرسطحي با نصب لوله هاي آبده در عمق 30 سانتي متري از سطح خاك و فاصله 
یك متري از تنه درختان پسته در خاك هاي لومي شني تا شني لومي توصیه مي گردد. ضمن اینکه میزان آب کاربردي 
نیز 60 درصد آب مصرفي در روش آبیاري غرقابي مي باشد. البته باید توجه نمود که کنترل وضعیت کارکرد سیستم 
آبیاري قطره اي سطحي نسبت به روش زیرسطحي آسان تر بوده، لذا در هنگام اجراي این سیستم باید با انجام تمهیداتي 
نظیر: نصب شیرهاي تخلیه هوا و فشار سنج ها در ابتدا و انتهاي لوله هاي نیمه اصلي و نصب خطوط شستشو در انتهاي 
لوله هاي آبده کنار ردیف درختان، امکان کنترل سیستم را بیشتر کرده تا از مشکالت بعدي جلوگیري شود. این روش 
در اغلب مناطق پسته کاري در صورتي که شوري آب آبیاري در آن مناطق کمتر از ds/m 8 بوده و خاك آن شني لومي 
تا لومي شني باشد، قابل توصیه مي باشد. به نظر مي رسد در آب هاي با شوري هاي باالتر و خاك هاي سنگین تر به دلیل 

مشکالت مربوط به گرفتگي نازل ها و عدم امکان تامین آبشویي الزم، ممکن است سیستم موفق نباشد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از این سیستم باعث کاهش 25 و 40 درصدي مصرف آب به ترتیب نسبت به آبیاري قطره اي سطحي 
و آبیاري غرقابي رایج مي گردد. ضمن اینکه روش آبیاري قطره اي زیرسطحي به دلیل توزیع بهتر رطوبت و شوري، 
کاهش مشکالت گرفتگي قطره چکان ها در اثر حذف تبخیر آب از سطح آن ها، کاهش رشد علف هاي هرز، کاهش 
صدمات ناشي از تردد ماشین آالت کشاورزي و حیوانات، تسهیل در انجام سایر عملیات باغي به دلیل قرار گرفتن 
لوله ها در زیر خاك، کاهش هزینه هاي کارگري و در نهایت بهبود وضعیت کلي درختان، نسبت به آبیاري قطره اي 

سطحي برتري دارد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 لوله هاي آبياري قطره اي زيرسطحي و نحوه استقرار آن ها كنار درختان
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: توصیه هایي برای افزایش رضایتمندي پسته کاران از طرح بیمه محصوالت کشاورزي

یافته منتج از پروژه شماره: 85033- 0000-04-150000-014-2       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  فرزاد فربود                                                           رتبه علمي: مربی پژوهش 

  f.farbood@areo.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اقتصادي بوده است. هرساله بروز حوادث طبیعي و آفات  از پر مخاطره ترین فعالیتهاي  کشاورزي همواره یکي 
و امراض گیاهي، خسارات زیادي به کشاورزان تحمیل مي کند. در کشورهاي در حال توسعه به دلیل پایین بودن 
درآمد بیشتر کشاورزان، زیان هاي اجتماعي و اقتصادي این حوادث نمود بیشتري دارد. سازوکار حمایتي پیش بیني 
شده براي پیش گیري از تحمیل خسارات ناشي از بروز حوادث یاد شده به کشاورزان، بیمه محصوالت کشاورزي مي 
باشد. با وجود اهمیت زیاد بیمه براي کشاورزان و با توجه به نقش تأمین امنیت، اقتصادي و روانشناختي آن، مسأله 
بیمه هنوز آن چنان که باید در جوامع روستایي ما بهبود نیافته و در فرهنگ کشاورزان نهادینه و دروني نشده است. 
بنابراین شناسایي عوامل موثر بر رضایتمندي بیمه محصوالت کشاورزي براي نظام برنامه ریزی و سیاست گذاري بخش 

کشاورزي از اهمیت خاصي برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- ارائه مدلهاي مناسب برآورد دقیق خسارت جهت رعایت عدالت در تعیین درصد خسارتهاي وارده به محصوالت 

کشاورزي.
- تعیین حق بیمه مناسب با توجه به وضعیت باغهایي که بیمه مي شوند و پرداخت عادالنه بر اساس میزان خسارت 

وارد شده با توجه به وضعیت همان باغ.  
باز آموزي دائما"  باید  در دوره هاي  ارتقاء سطح دانش و مهارت کارگزاران خصوصي، کارشناسان  به منظور   -

شرکت نمایند.
- ارائه اطالعات بیمه از طریق رسانه هاي جمعي به منظور آگاهي باغداران. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به شناخت عوامل موثر در رضایت باغداران از بیمه محصوالت و با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره 
مشخص مي شود که نزدیك به 94 درصد تغییرات مربوط به هفت متغیر دقت عمل کارشناسان در رابطه با تعیین 
خسارت، رضایت  از مقدار غرامت پرداختي، سرعت تنظیم قراردادها، رعایت  عدالت در رابطه با تنظیم مفاد قرارداد، 
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رضایت از میزان درصد خسارت برآورد شده، سرعت انجام بازدید، سرعت زمان پرداخت غرامت مي باشد. به گونه اي 
که دقت عمل کارشناسان در رابطه با تعیین خسارت به تنهایي 53 درصد میزان رضایت را به خود اختصاص داده 
است. تعیین این موضوع که تا چه اندازه بیمه در ترویج یافته هاي علمي نقش دارد، یافته ها نشان مي دهد که تقریبا 
اکثر افرادي که در ارزیابي خسارت محصول دخالت دارند، افرادي مطلع از مسائل علمي پسته مي باشند و بر همین 
اساس توانسته اند در جهت ارائه اطالعات علمي، موثر واقع شوند. باغداران بیشتر از نظریات علمي کارشناسان مراکز 
خدمات کشاورزي استفاده برده اند. از طرف دیگر دادن اطالعات تنها، مهم نیست بلکه بکارگیري آن اطالعات توسط 

باغداران اهمیت پیدا مي کند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مهمترين دليل بيمه كردن باغ هاي پسته

درصدفراوانيمهمترین دلیل بیمه کردن

7159/2جبران خسارت
2319/2اطمینان خاطر

10/8تقلید از دیگران
10/8دریافت وام

43/3آگاهي از نقش مهم بیمه
1411/8جبران خسارت و اطمینان خاطر

64/9اطمینان خاطر  و آگاهي از نقش مهم بیمه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: کنترل پسیل معمولي پسته با استفاده از عوامل بیوکنترل قارچي 

یافته منتج از پروژه شماره: 85022-7803-05-150000-014-2     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: معصومه حقدل                                                     رتبه علمی: مربی پژوهش 

مجریان: محمدرضا مهرنژاد، امیر حسین محمدی
      M-haghdel@pri.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae   به عنوان مهمترین آفت درختان پسته در ایران شناخته شده 
است. استفاده مداوم از حشره کش ها در مناطق پسته کاری علیه پسیل، باعث افزایش مقاومت این آفت کلیدي به  اکثر 
حشره کش ها گردیده است. عدم کنترل صحیح پسیل معمولي پسته باعث خسارت شدید به باغ هاي پسته و کاهش 
شدید محصول مي گردد. لذا جهت کنترل موفقیت آمیز و کاهش خسارت این آفت کلیدی در باغ های پسته، مبارزه 
تلفیقی از گزینه های مناسب به شمار می رود. در این مبارزه عالوه بر روش های مختلف زراعی و شیمیایی، روش های 
بیولوژیکی و استفاده از عوامل بیماری زا نیز از مباحث مطرح جهت کنترل آفت می باشد. از مهمترین عوامل بیماریزا، 
قارچ هاي Beauvaria bassiana، Paecilomyces  fumosoroseus و Lecanicillium muscarium مي باشند که تا 

به حال علیه حشرات متعددي به کار برده شده اند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مي  عرصه  این  موثردر  بیولوژیك  عوامل  شناسایي  به  نیاز  موفق  بیولوژیك  کنترل  برنامه  یك  ارائه  جهت 
پوره هاي  بر   Lecanicillium muscarium و   Beauvaria bassiana قارچی  بیماریزای  عامل  دو  باشد.   
نکته  این  به  شود.  مي  آنها  میر  و  مرگ  باعث  و  گذاشته  اثر  آزمایشگاهی  شرایط  در  پسته  معمولي  پسیل 
بر    L. muscarium قارچ   به  نسبت  کوتاهتري  زمان  مدت  در   B. bassiana قارچ   که   گردد  توجه  نیز 
قارچ گردد.  مي  معمولی  پسیل  پوره های  از  بیشتري  تعداد  میر  و  مرگ  باعث  و   گذاشته   تاثیر  ها   پوره 

 L. muscarium بر روی تخم هاي پسیل تاثیر ندارد. اما  قارچ  B. bassiana در دماي 30 درجه سانتي گراد باعث 
عدم تفریخ تخم ها مي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ارزیابي دو قارچ Beauvaria bassiana  و Lecanicillium muscarium بر پسیل معمولي پسته مشخص کرد 
که این دو عامل قارچي در شرایط بهینه و محیطی مناسب از لحاظ دمایی و رطوبتی، قادر به کنترل پسیل معمولی 
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پسته بوده و باعث کاهش جمعیت آفت مي شوند. قارچ B. bassiana نسبت به قارچ L. muscarium دارای خاصیت 
حشره کشی بیشتری  مي باشد. اما به علت تاثیر ناچیز و بسیار اندك قارچ ها روی تخم این حشره، نمی توان برای 
آنها اثر تخم کشی نیز مطرح کرد. انجام مطالعات تکمیلي در این زمینه مي تواند منجر به استفاده از این قارچ ها در 
مدیریت تلفیقی پسیل پسته گردد و با ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل آفت و کاهش میزان مصرف سموم، 

محیط و محصول سالم تري نیز ایجاد گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

سنين مختلف پورگي پسيل معمولي پسته     

جسد پوره پسيل آلوده به قارچ
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: معرفی ارقام با پتانسیل تولید باال و ارقام ناسازگار با شرایط اقلیمی در خراسان رضوی

یافته منتج از پروژه شماره: 85035- 0000- 02- 150000- 042-2    مدت اجرای پروژه: 3 سال
مجری مسئول: عبدالحمید شرافتی                                                رتبه علمی: مربی پژوهش

Hamidsherafati47@Gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از بزرگترین مشکالت پسته کاری در بخش وسیعی از استان خراسان رضوی، کاشت ارقام ناسازگار بوده است 
که با این کار خسارت زیادی به تولیدکنندگان وارد می شود. باغ داران همیشه با این پرسش روبرو بوده اند که آیا تفاوتی 
بین ارقام از نظر عملکرد، ریزش جوانه گل، پوکی میوه و... وجود دارد؟ یا این مسائل مربوط به مدیریت باغ دار است. 
برای پاسخ به این سئوال مطالعه و بررسی 12 رقم پسته تجاری و بومی استان خراسان رضوی در قطب پسته کاری 
خراسان رضوی )فیض آباد( انجام شد. نتایج نشان داد که ارقام خنجری، شاه پسند، ممتاز، دانشمندی و فندقی از نظر 
صفات کمی و کیفی میوه در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند و برعکس ارقام اکبری، بادامی سفید فیض آباد، برگ سیاه 

و پسته گرمه در مجموع از سازگاری بهتری در شرایط اقلیمی فیض آباد برخوردار بودند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مجموع برای مناطق با تابستان های گرم و خشك و زمستان های معتدل، ارقام برگ سیاه، بادامی سفید و پسته 
گرمه از توان تولید مناسبی برخوردار خواهد بود. در مناطقی که زمستان های سرد و تابستان های متعادل دارند، ارقام 
کله قوچی و فندقی مناسب برای کشت می باشند و چنانچه در منطقه ای سرمای کافی برای رفع نیاز سرمایی تأمین 

شود و طول دوره رشد هم به اندازه کافی گرم و طوالنی باشد، کشت رقم اکبری توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با به کارگیری این یافته تحقیقاتی انتظار می رود که عملکرد حداقل 30 درصد نسبت به ارقام ناسازگار افزایش 
یابد و از طرفی هزینه های تولید از قبیل آبیاری، تغذیه، مبارزه با آفات و... نیز تا حدود 20 درصد کاهش داشته باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل 1: رقم شاهپسند رقمی كه نسبت به شرايط اقليمی خراسان رضوی ناسازگار بود
 و بخش زيادی از ميوه های آن قبل از رسيدن زود خندان می شوند.

شكل 2: رقم برگ سياه يک نمونه از رقم های با درجه سازگاری باال به شرايط اقليمی خراسان رضوی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: پیش بیني زمان برداشت محصول با توجه به درجه حرارت روز در رقم اوحدي

یافته منتج از پروژه شماره: 8605-8110-06-06-12            مدت اجراي پروژه:  2 سال و 3 ماه
مجری مسئول: امان اله جوانشاه                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

Javanshah@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آستانه حرارتي نمو براي گونه هاي مختلف گیاهي مناطق معتدله از اهمیت ویژه اي برخوردار است و بعنوان یکي 
از مهمترین فاکتورها در تعیین محل کشت گونه هاي گیاهي مورد بررسي قرار مي گیرد.  به عبارت دیگر دمایي که 
گیاه مي تواند در آن از حالت رکود خارج شود و فعالیت هاي رشدي خود را از سر گیرد آستانه پاییني نمو نامیده مي 
شود. هر ساله تعیین تاریخ برداشت محصول پسته یکي از سواالت عمده بخش هاي اجرایي اعم از دولتي و خصوصي 
مي باشد. زیرا تاخیر در برداشت عالوه بر تضعیف درخت و تشدید سال آوري، باعث افزایش آلودگي محصول به زهرابه 
آفالتوکسین مي شود. حد آستانه حرارتي در مقاالتي که درجه حرارت روز را براي بعضي از ارقام پسته مشخص 
کرده اند، متفاوت است. که منجر به نتایج متفاوتي گردیده است. مانند رقم اوحدي که سه عدد متفاوت براي درجه 
حرارت روز آن مشخص شده است. بنابراین پیش بیني زمان برداشت محصول با استفاده از شاخص درجه حرارت روز 

از اهمیت باالیي برخوردار است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جهــت تعییــن زمــان رســیدگي محصــول، بایســتي در فواصــل زمانــي دو روزه از 15 مــرداد از درختــان نمونه گیــري 
شــود و درصــد رســیدگي )جــدا شــدن پوســت رویــي و درصــد خندانــي( انــدازه گیــري گــردد. زمانــي کــه میــزان 
رســیدگي بــه مــرز 50 درصــد رســید بــه عنــوان بهتریــن زمــان برداشــت مشــخص مــي شــود و بــر اســاس آســتانه 
ــاي  ــارچ )10 اســفند( محاســبه شــود. دم ــاه م ــداي م ــد از ابت ــر بای ــي موث ــزان واحدهــاي دمای ــي می نمــو حرارت
آســتانه نمــو پاییــن بــراي پســته رقــم اوحــدي برابــر 5/2 درجــه ســانتي گــراد اســت. جهــت رســیدن 50 درصــد 

میــوه رقــم اوحــدي بــه 4280 درجــه حــرارت ســاعت نیــاز مــي باشــد. 
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ميزان درجه حرارت ساعت الزم  براي رسيدن ميوه در رقم اوحدي به تفكيک درصد رسيدگي   

درجه حرارت ساعتدرصد رسیدگيردیف

1344184
2504280
3594448
4784568

مدل پیش بیني بر اساس داده هاي هواشناسي و داده هاي حاصل از زمان رسیدگي میوه مدل زیر مي باشد:
M + 0.910 A + 5.06 Ma + 1.49 AM - 0.772MM 1.01 = )درجه حرارت ساعت کل )1 مارچ تا 31 سپتامبر

M= درجه حرارت ساعت ماه مارچ )10اسفند تا 10 فروردین(

A= درجه حرارت ساعت ماه آپریل )10 فروردین تا 11 اردیبهشت(

Ma= درجه حرارت ساعت ماه مي )11 اردیبهشت تا 11 خرداد(

AM  = میانگین دماي ماهیانه آپریل

MM= میانگین دماي ماهیانه مارچ

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
برداشت محصول پسته در اختیار  به اعالم زمان  بزرگي  ارقام، کمك  نیاز حرارتي رسیدن محصول پسته کلیه 
کشاورزان قرار مي دهد.  ماههاي اول رشد )فروردین و اردیبهشت( داراي بیشترین همبستگي با درجه حرارت ساعت 
کل سال دارند بعبارت دیگر چنانچه این ماه ها سرد باشند زمان برداشت محصول با تاخیر همراه است و چنانچه 
گرم باشد زمان برداشت محصول زودتر حادث خواهد شد. در محاسبه مدل پیش بیني عالوه بر درجه حرارت ساعت 
ماه هاي فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر، میانگین درجه حرارت ماهیانه دو ماه تاثیر گذار 

)فروردین و اردیبهشت( نیز در تعیین مدل دخالت داده شده است که کاماًل با شرایط محیطي تطابق دارد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: تولید نهال هاي پیوندي در پسته

یافته منتج از پروژه شماره: 85001-0000-02-150000-14-2      مدت اجراي پروژه:  2/5  سال
مجری مسئول: امان اله جوانشاه                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش

Javanshah@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کاهش هزینه احداث باغ و کوتاه نمودن زمان به بار نشستن درختان پسته از مسائل عمده باغباني پسته مي باشد 
و از این نظر دانشمندان استفاده از عمل پیوند را همواره توصیه نموده اند. در حال حاضر روش تولید نهال در ایران 
از کاشت مستقیم بذر در خزانه، کیسه هاي پالستیکي و زمین اصلي بدست مي آید و عمل پیوند پس از کاشت نهال 
بذري در زمین اصلي در سال هاي سوم و چهارم انجام مي شود و عمل پیوند بر روي نهال در خزانه و یا در کیسه 
پالستیکي مرسوم نیست. پیوند زدن درختان میوه اغلب با هدف افزایش توان باردهي درخت و بهبود کمي و کیفي 
محصول انجام مي شود. از آنجا که هزینه هاي پرورش و پیوند نهال در محیط گلخانه عمدتاً باال است و با توجه به 
مزایاي نهال پیوندي که در سایر درختان میوه مورد بررسي قرار گرفته است بنابراین شناخت بهترین روش انجام 
پیوند و مناسب ترین زمان انجام و سازگاري مزرعه اي جهت تولید نهال پیوندي مي تواند کمك زیادي در مدیریت 

هزینه هاي تولید پسته باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بهترین زمان و بهترین نوع پیوند در تولید نهال پایه بادامي ریز شامل پیوند جوانه، حدود 15 ماه بعد از کاشت در 

خرداد ماه در مزرعه صرفه اقتصادي دارد. بیشترین درصد گیرایي در پیوند لوله اي است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بیشترین درصد گیرایي در پیوند لوله اي بوده و کمترین درصد گیرایي در پیوند وصله اي است. اثرات زمان پیوند 
بر روي گیرایي پیوند نشان مي دهد پیوند جوانه داراي گیرایي باالتري نسبت به پیوند شاخه در گیاه پسته است. 
در پیوندهاي شاخه )زیني، نیمانیم و قاشي( درصد گیرایي در مقایسه با پیوندهاي جوانه به شدت کاهش مي یابد. 
استفاده از تنظیم کننده هاي رشد گیاهي اکسین )10 پي پي ام(، جیبرلین )25 پي پي ام( و اسید آسکوربیك )5 

میلي مول( در زمان پیوند تاثیري بر روي گیرایي پیوند ندارد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 

تصوير 1: انواع مختلف پيوند A پيوند شكمي، B پيوند لوله اي، C محل پيوند شكمي، D محل پيوند لوله اي، E پيوند 
زيني، F پيوند نيمانيم، G محل پيوند زيني، H محل پيوند نيمانيم

تصوير2: از بين رفتن بيش از 90 درصد نهال هاي مورد پيوند در اثر بيماري ورتيسيليوم در بهار سال 1386
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موسسه تحقیقات خاک و آب 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: مدیریت مصرف منابع نیتروژن  براي سه رقم گندم زود رس، متوسط رس و دیر رس در استان خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 84021-0000-06-180000-043-2          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:
متعادل سازي و مدیریت بهینه مصرف کودهاي شیمیایي از جمله فاکتورهاي اساسي در سیاست گذاري بسیاري 
از کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه در دنیا مي باشد که از پیامدهاي مفید آن عالوه بر افزایش عملکرد کمي و 
کیفي هکتاري، حفظ پایداري در نظام تولید، کاهش خسارات زیست محیطي، کاهش هزینه هاي تولید و... است. 
استان خوزستان با سطح زیرکشت بیش از 400 هزار هکتار گندم آبي و متوسط عملکرد 3/4 تن در هکتار از جمله 
مهمترین مناطق تولید گندم کشور محسوب مي شود. با توجه به سطح زیر کشت باال و محدوده زمانی در اختیار برای 
کاشت گندم )این زمان از 15 آبان تا 25 آذر( و شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه )احتمال بروز سرمای نا به هنگام در 
زمان گلدهی، وزش بادهای گرم در زمان دانه بندی و....( به کارگیری ارقام مختلف )زودرس، میان رس و دیررس( یك 
ابزار مدیریتی ضروری است. در صورت افزایش کارآیی نیتروژن کاهش هزینه های تولید، افزایش درآمد کشاورزان، 

رونق اقتصادی و کاهش عوارض حاصل از مصرف کود های شیمیایی در محیط زیست یدست خواهد آمد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مناسب ترین کود از میان منابع کودی نیتروژن براي رقم دیررس استار اوره به میزان 400-350 کیلوگرم در 
هکتار است که در خاك با بافت نسبتا سنگین در سه تقسیط مساوی و یا ترکیبی از درصدهای مختلف )30، 50، 
20 و یا 40، 40، 20 و... بسته به بافت خاك( در مراحل پایه، پایان پنجه دهی و پایان ساقه دهی توصیه می گردد. 
برای رقم متوسط رس چمران در یك خاك با بافت نسبتا سنگین مصرف اوره به میزان 350-300 کیلوگرم در هکتار 
با تقسیط 30 درصد همراه آبیاری دوم )و یا پیش از کاشت(  و 50 و 20 درصد در مراحل پایان پنجه دهی و پایان 
ساقه دهی توصیه می گردد. برای رقم زودرس وریناك در یك خاك با بافت نسبتا سنگین می توان از منابع مختلف 
در زمان های بیشترین نیاز گیاه استفاده کرد. میزان نیتروژن قابل توصیه به طور متوسط 300 کیلوگرم اوره )135 
کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از سایر منابع کودی می باشد( که در درصدهای مختلف متناسب با بافت خاك 

توصیه می گردد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با اجرای این شیوه در مقایسه با عرف منطقه )متوسط 450 کیلوگرم در هکتار( کارآیی کود بدون کاهش محصول 
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حدود 11 درصد افزایش بافته و از نظر اقتصادی از مصرف حداقل یك کیسه کود نیتروژن جلوگیری به عمل می آید. 
بدیهی است تعیین کننده میزان نیتروژن برای کلیه ارقام گندم توصیه شده جهت کشت در خوزستان آزمون خاك 

با مشورت کارشناس مربوطه می باشد.   

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

توصيه برای استفاده از كود اوره در سه تقسيط 30، 40 و 30 درصد در مراحل پايه،
 پايان پنجه دهی و پايان ساقه دهی در يک خاک با بافت نسبتا سنگين

 متوصيه به پرهيز از مصرف كود اوره در دو تقسيط مساوی  در مراحل پايه
 و پايان پنجه دهی در يک خاک با بافت نسبتا  سنگين 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: عکس العمل گندم به منابع و مقادیر مختلف فسفر تحت شرایط شور 

یافته منتج از پروژه شماره: 83005-8301-03-180000-100-4      مدت اجراي پروژه:3 سال و 6 ماه 
مجری مسئول: پیمان کشاورز                                                              رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: جانب اله نیازي، رضا وکیل 
pykeshavarz@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بر اساس آخرین مطالعات انجام شده سطح کل اراضي فاریاب ایران حدود 7 میلیون هکتار مي باشد که درحدود 
3/5 میلیون هکتار از این اراضي به درجات مختلف مبتال به مشکل شوري خاك یا آب و یا هردو مي باشد. نیاز مبرم 
به تولید هرچه بیشتر محصوالت کشاورزي، محدودیت منابع آب و خاك مناسب و کاهش نزوالت آسمانی موجب 
گردیده که هرساله سطح این اراضي به سرعت گسترش یابد. نظر به اهمیت فوق العاده موضوع حاصلخیزي خاك 
در شرایط شور و کمبود منابع علمي منطبق با شرایط آب و هوائي ایران، در این پژوهش تالش شده است تا ضمن 
بررسي تاثیر مصرف فسفر بر عملکرد گندم در شرایط شور، به تعدادي از سوالت مطرح شده در این زمینه شامل 

مقدار مصرف و نوع کود فسفری پاسخ داده شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تفاوتی بین منابع کودهای سوپر فسفات تریپل، فسفات آمونیوم و فسفات سولفات آمونیوم در تامین نیاز گندم به 
فسفر در شرایط شور وجود ندارد. در شرایطی که فسفرقابل استفاده خاك بین 7 تا 8 میلی گرم در کیلوگرم و شوری 
خاك کم باشد )ECe 4 < ≤ 7( مصرف 160کیلوگرم فسفرخالص)P2O5( در هکتار )50 درصد بیش از توصیه کودی 
)P2O5( در هکتار  ECe ≤7( مصرف 100کیلوگرم فسفرخالص   <10( معمول(، در محدودة شوري متوسط خاك 
)25 درصد بیش از توصیه کودی معمول(  و در محدودة شوري زیاد خاك )ECe ≤10 <13( مصرف 80 کیلوگرم 
فسفرخالص)P2O5( در هکتار )بر اساس توصیه کودي( توصیه می شود.  بر این اساس بطور کلی میزان مصرف فسفر 

بر اساس تجزیه خاك در شرایط شوری کم تا متوسط بیش از شرایط غیر شور است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج بدست آمده از اجرای این پروژه افزایش عملکردی معادل 35 درصد در شرایط شور برای گندم 

مورد انتظار است.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: مقایسه روش هاي مختلف استفاده از  عناصر کم مصرف در گندم تحت شرایط شور

یافته منتج از پروژه شماره: 83004-8301-03-180000-100-4      مدت اجراي پروژه:3 سال و 6 ماه 
مجری مسئول: پیمان کشاورز                                                              رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: علیرضا مرجوی، محمد هادی میرزاپور 
pykeshavarz@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 بر اساس آخرین مطالعات انجام شده سطح کل اراضي فاریاب ایران حدود 7 میلیون هکتار مي باشد که درحدود 
3/5 میلیون هکتار از این اراضي به درجات مختلف مبتال به مشکل شوري خاك یا آب و یا هردو مي باشد. نیاز مبرم 
به تولید هرچه بیشتر محصوالت کشاورزي، محدودیت منابع آب و خاك مناسب و کاهش نزوالت آسمانی موجب 
گردیده که هرساله سطح این اراضي به سرعت گسترش یابد. نظر به اهمیت فوق العاده موضوع حاصلخیزي خاك 
در شرایط شور و کمبود منابع علمي منطبق با شرایط آب و هوائي ایران، در این پژوهش تالش شده است تا ضمن 
بررسي تاثیر روش هاي مختلف کاربرد عناصر کم مصرف در شرایط شور، به تعدادي از سوالت مطرح شده در این 

زمینه پاسخ داده شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در شرایط شورکاربرد هر یك از عناصر آهن، روي، منگنز و مس موجب بهبود عملکرد دانه گندم می شود. اما 
مقایسه بین این عناصر نشان مي دهد مصرف روی در شرایط شوری کم تا متوسط بیش از بقیه اهمیت دارد. بهترین 
روش مصرف روی در این شرایط استفاده از بذرمال )تهیه محلول سولفات روي با غلظت 1 درصد و خواباندن بذور 
به مدت 24 ساعت قبل از کاشت( همراه با محلول پاشي )غلظت 4 در هزار سولفات روی در دو مرحله اواسط پنجه 
زنی و اوایل ساقه دهی( است. همچنین برای تامین آهن مورد نیاز گندم در شرایط شور مصرف خاکي 150 کیلوگرم 
در هکتار سولفات آهن توصیه می شود. افزون بر این برای تامین منگنز روش  بذر مال )تهیه محلول سولفات منگنز 
با غلظت 0/5 درصد و خواباندن بذور به مدت 24 ساعت قبل از کاشت(  و برای تامین مس محلول پاشي مس )با 
غلظت 3 در هزار سولفات مس در  دو مرحله انتهاي پنجه دهي و اواسط ساقه دهي( مؤثرترین روش ها در این شرایط 

مي باشند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج بدست آمده حاصل از سه سال آزمایش در سه استان کشور نشان مي دهد که در شرایط شور براي تأمین 
عناصر آهن روش مصرف خاکي، روي روش مصرف توأم بذرمال و محلول پاشي، منگنز روش بذرمال و مس روش 
محلول پاشي به ترتیب با افزایش عملکردي معادل 29، 22، 18 و 13 درصد نسبت به شاهد مؤثرترین روش ها برای 

تامین عناصر کم مصرف مورد نیاز گندم مي باشند.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: مناسب ترین مقدار نیتروژن در شرایط شور  برای چغتدر قند در استان قزوین

یافته منتج از پروژه شماره: 84022- 0000- 03- 180000- 050- 2     مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجري مسئول: جعفر شهابی فر                                                        رتبه علمی: مربی پژوهش        

shahabifar1@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 از حدود 450 هزارهکتار اراضی دشت قزوین، 110 هزار هکتار آن جزو اراضی شور و لب شور هستند. براساس 
آخرین آمار و اطالعات منتشره سطح زیر کشت چغندر قند در استان قزوین 3000 هکتار بوده با متوسط عملکرد 
محصول حدود 30 تن در هکتار است. قسمت اعظم کشت این محصول در نواحی جنوبی دشت )منطقه بوئین زهرا( 
که از منابع خاك و آب شور برخوردار است قرار دارد. توصیه کودی مناسب در شرایط شور به منظور مصرف بهینه 
کودهای شیمیایی از اهمیت خاصی برخوردار است. چغندرقند از جمله گیاهان متحمل به شوری است. حد آستانه 
تحمل به شوری در چغندرقند 7 دسی زیمنس بر متر اعالم شده که به ازای افزایش هر واحد شوری پیش بینی 6 
درصد کاهش عملکرد شده است. از آنجا که مصرف کود در شرایط شور به سطح شوری و اثرات برهمکنشی عناصری 
نظیر سدیم و کلر که در شرایط خاك و آب شور از غلظت های بیشتری برخوردار هستند، بستگی دارد، بنابراین کاربرد 
کودهای شیمیایی باید به گونه ای باشد که موجب تشدید اثرات منفی شوری بر محصول نگردد. به همین دلیل توصیه 
کودی در شرایط شور بر مبنای آزمون خاك، پتانسیل تولید و کیفیت آب آبیاری انجام می-پذیرد. در صورت مصرف 
بیش از حد کودهای شیمیایی در شرایط خاك و آب شور، افت محسوس عملکرد به دلیل افزایش صدمات ناشی از 
شوری محتمل خواهد بود. در تولید محصوالت کشاورزی به دلیل ضعف ماده آلی خاك، کودهای نیتروژنه نسبت به 
سایرکودهای شیمیایی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که توصیه کودی در شرایط خاك و آب شور نسبت 
به شرایط غیر شور متفاوت است، لذا آگاهی از مقادیر مصرف کودهای نیتروژنه برای نیل به حداکثر تولید محصول 

در واحد سطح از اهمیت باالیی برخوردار است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر مبنای نتایج آزمون خاك و کیفیت آب آبیاری از نظر شاخص های مرتبط با شوری که در این پژوهش میزان 
هدایت الکتریکی آب آبیاری حدود 7 و خاك 6 دسی زیمنس بر متر بود، به میزان 320 کیلوگرم اوره در هکتار در 
زمان های پس از آبیاری سنگین اول )80 کیلوگرم در هکتار(، زمان 4-6 برگی )120 کیلوگرم در هکتار( و در زمان 
8- 10 برگی )120 کیلوگرم در هکتار( مصرف گردد. جهت افزایش عیار قند در چغندر قند ضروری است که 6 هفته 

قبل از برداشت محصول از مصرف کود نیتروژنی جلوگیری گردد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با بکارگیری نتایج این یافته، انتظار بر این است که ضمن افزایش کارایی مصرف کودهای نیتروژنه و ایجاد تعادل 
و توازن در میزان مصرف کودهای نیتروژنی بر اساس آزمون خاك، افزایش عملکرد ریشه به میزان 7500 کیلوگرم 
در هکتار و نیز افزایش حدود 2 درصد قند نسبت به شرایط شاهد )بدون مصرف کود نیتروژنی( حادث گردد. از طرف 
دیگر به دلیل نسبت به شرایط عرف زارع که معموالً به میزان بیشتری از کودهای نیتروژنی استفاده می نمایند )حدود 
450 کیلوگرم در هکتار کود اوره در یك دوره رشد( صرفه جویی حدود 130 کیلوگرم  کود اوره در هکتار را به دنبال 
دارد.  بر این اساس با کاربرد این یافته در سطح20 درصد از بهره برداران استانی تنها در سطح 600 هکتار اراضی 
تحت کشت چغندر قند 4500 تن افزایش عملکرد ریشه در کنار  کاهش 78 تنی کود اوره خواهیم داشت که تولید 

محصول سالم تر را با عملکرد بیشتر و عیار قند باالتر را به دنبال دارد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كرتها و تيمارهای آزمايشی
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: مناسب ترین نوع  و زمان مصرف کود های حاوی نیتروژن در کشت زعفران در خراسان رضوی
یافته منتج از پروژه شماره: 84017-0000-06-180000-42-2       مدت اجراي پروژه:5 سال 

مجری مسئول: حمیدرضا ذبیحي                                                رتبه علمي: استادیارپژوهش 
 zabihi_hamidreza@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زعفران با نام عمومي Saffron و نام علمي Crocus sativus به عنوان یکی از گران ترین ادویه های جهان،  امروزه 
مصارف متعددی در صنایع داروسازی، رنگ و صنایع غذایی دارد. نیتروژن مهمترین عنصر غذایی پر مصرف برای 
گیاهان محسوب می شود که برای تقریبا تمامی گیاهان زراعی در تمام مناطق جهان عامل محدود کننده محسوب 
می شود و الزم است کمبود آن از طریق مصرف کودهای شیمیایی برطرف گردد. مصرف درست و به هنگام کودهای 
نیتروژنی یکی از راه های افزایش عملکرد زعفران به حساب می آید. نیتروژن گلوگاه رشد گیاهان می باشد  و کمبود 
آن بدلیل تاثیر بر فتو سنتز گیاه  با عث کاهش عملکرد می شود. نیتروژن با افزایش سطح برگ  توانایی گیاه در 
تولید مواد ذخیره ای مورد نیاز را افزایش می دهد و باعث افزایش اندازه بنه های دختری شده، گل آوری بنه ها را 

تقویت می کند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصرف  100 کیلو گرم اوره در هکتار جهت تولید زعفران توصیه مي شود.  این مقدار کود را باید در دو قسط 
استفاده کرد. 50 کیلو گرم اوره در هکتار در اولین آبیاری بالفاصله پس از برداشت گل زعفران و قسط دوم یك ماه 

بعد به میزان 50 کیلو گرم اوره در هکتار می باشد.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد همراه با پایداري تولید محصول   -1

صرفه جویي در هزینه ها. زیرا اغلب کشاورزان بدون دلیل مقادیر زیادتري از این کودها را مصرف مي نمایند   -2
در حالي که مورد نیاز نمي باشد.

جلوگیري از آلودگي خاك و محیط زیست  -3
تولید محصول سالم  -4

نتایج نشان داد که مصرف 100 کیلو گرم اوره در هکتار در دو قسط حدود 65 درصد عملکرد گل را نسبت   -5
به تیمار شاهد افزایش داد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: مناسب ترین زمان و نوع کود حاوی پتاسیم در کشت زعفران در خراسان رضوی

یافته منتج از پروژه شماره: 83032-0000-06-180000-42-2          مدت اجراي پروژه:5 سال 
مجری مسئول: حمیدرضا ذبیحي                                                رتبه علمي: استادیارپژوهش 

 zabihi_hamidreza@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زعفران ) Crocus sativus.l( گرانبهاترین ادویه جهان مي باشد که عالوه بر مصرف بعنوان چاشني در غذا، در 
صنایع غذایي و دارویي مصارف زیادي دارد. این گیاه بعنوان یك محصول استراتژیك در استانهاي خراسان رضوي 
و جنوبي مطرح مي باشد و از نظر اقتصادي، اجتماعي نیز جایگاه مهمي در زندگي روستائیان این دو استان دارد. 
مدیریت تغذیه و کوددهي مناسب یکي از ارکان تولید محصوالت کشاورزي محسوب مي شود و مي تواند بر عملکرد 
محصول و درنتیجه درآمد کشاورزان اثر مهمي داشته باشد. پتاسیم عنصر پر مصرف ضروري مورد نیاز گیاه است که 
در فرایندهای مختلف متابولیکی گیاه نقش مهمی دارد. پتاسیم با تنظیم باز و بسته شدن روزنه های گیاه در مدیریت 
آب گیاه نیز نقش اساسی دارد و به گیاه در مقابله با شرایط تنش کم آبی کمك می کند و مدیریت صحیح مصرف 

آن نقش اساسي در بهبود عملکرد و کیفیت محصول دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصرف  50 کیلو گرم در هکتار سولفات پتاسیم جهت تولید زعفران توصیه مي شود. تمامي سولفات پتاسیم مورد 
نیاز باید قبل از آب اول)گل آب( مصرف شده با چهار شاخ زدن زیر خاك شود. استفاده از کلرید پتاسیم به دلیل 

وجود کلر در ترکیب کودی برای زعفران به هیچ وجه توصیه نمی شود.

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

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

- جلوگیري از آلودگي خاك و محیط زیست
- تولید محصول سالم

-  نتایج نشان داد که مصرف 25 کیلوگرم K2O و یا 50 کیلوگرم سولفات پتاسیم، 95 درصد عملکرد گل را 
نسبت به تیمار شاهد افزایش داد.



1۸2

نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: کاهش مصرف خاکی سولفات روی در ذرت با توجه به سابقه مصرف و محلول پاشی کود در استان ایالم

یافته منتج از پروژه شماره: 84027-0000-06-180000-037-2      مدت اجراي پروژه:3 سال 
مجری مسئول: رضا سلیمانی                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
چگونگي مصرف و پي گیري سرنوشت کودهاي روي مصرفي در راستای مصرف متعادل کودها از اهمیت بسیاری 
مالحظه  قابل  مستندات  از  استفاده  قابل  روي  پائین  سطح  و  بالل  کچلي  عملکرد،  غیر یکنواختي  است.  برخوردار 
مزارع ذرت در نیمی از مزارع است. ذرت، جزء گیاهان شاخص نسبت به کمبود روي محسوب مي گردد مادامی که 
قابلیت استفاده آن کمتر از حد مطلوب برای گیاه ذرت باشد، چرخه رشد گیاه کامل نشده و عملکرد گیاه به حداکثر 
خود نمی رسد. از آنجایی که بخشی از کود سولفات روی مصرفی برای کشت بعدی در خاك می ماند و همچنین با 
محلول پاشی نیز می توان این عنصر غذایی را مصرف نمود. بنابراین استفاده کاربردی از نحوه اثرات تجمعی و باقیمانده 
کود سولفات روی بر ذرت دانه ای و تعیین کارایی محلول پاشی سولفات روی توأم با مصرف خاکی در پیشینه های 

مختلف مصرف سولفات روی از نیازهای تحقیقاتی محسوب می گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اگر غلظت روی قابل استفاده خاك پایین بوده )کمتر از حد بحرانی حدود 0/8 میلی گرم در کیلوگرم( یا در 
سال های قبل، عالئم کمبود روی شامل تعداد کم دانه )کچلی بالل( و کوچك بودن جوانه های انتهایی مشاهده شده 
است. ابتدا بایستی مزارع یا بخش های مختلف یك مزرعه را به محل های با سابقه مصرف و عدم سابقه مصرف کود 
سولفات روی تقسیم نمود. سپس در محل هایی که سابقه مصرف کود سولفات روی وجود ندارد همان مقدار توصیه 
شده را که حداکثر 75 کیلوگرم سولفات روی در هکتار )بستگی به غلظت روی خاك( می باشد مصرف گردد. در 
صورتی که در کشت قبلی، مصرف سولفات روی وجود داشته باشد، 25 درصد از مصرف توصیه شده خاکی کاسته 
می شود و همچنین با 2 یا 3 بار محلول پاشی با غلظت سه در هزار پس از ایجاد سطح سبز و به فاصله دو هفته ای، 

می توان 50 درصد از مصرف کود کاست بدون اینکه کاهشی در عملکرد به وجود آید. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در مزارعی که غلظت روی قابل استفاده خاك پایین بود، اثر مصرف مستقیم سولفات روی بر افزایش عملکرد 
ذرت تا 17 درصد نسبت به عدم مصرف به اثبات رسید. عالوه بر آن، اثرات تجمعی و باقیمانده مصرف سولفات روی 
نیز بر عملکرد دانه )افزایش تا 5 درصد( و غلظت روی دانه ذرت دانه ای اثر گذار بود. به طوری که 25 درصد کاهش 
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افزایشی عملکرد نداشت. مصرف توأم  تأثیر منفی بر روند  با پیشینه مصرف کود،  مصرف سولفات روی در شرایط 
خاکی 75 و 50 کیلوگرم در هکتار ومحلول پاشی سولفات روی با غلظت سه در هزار باعث افزایش غلظت روی در 
دانه به میزان دو برابر گردید. توجه به سابقه مصرف کود )کاربرد خاکی( و همچنین استفاده از راهکارهای دیگری از 
جمله محلول پاشی در مورد عناصری مانند روی که در کشت ذرت، حساسیت به کمبود آن وجود دارد می توان در 

هزینه های تولید صرفه جویی نمود.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: استفاده از کودهاي حاوی نیتروژن )اوره، اوره با پوشش گوگردي( همراه با کود حیواني در کشت زعفران 

در استان خراسان
یافته منتج از پروژه شماره: 774128-0000-01-150000-109-5     مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول: سعید رضائیان باجگیران                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش
 saeed_rezaeian @ yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زعفران یکی از مهمترین گیاهان داروئی بوده و به دلیل نیاز آبي کم، یکی از کشتهای اصلی منطقه جنوب خراسان 
محسوب میشود. در ضمن با توجه به اینکه نیتروژن اولین عنصر محدود کننده رشد گیاه مي باشد، و یکی از عناصر 
ضروری مورد نیاز زعفران بوده که ضمن تاثیر در متابولیك گیاه با افزایش سطح برگ در توانائی فتوسنتزی گیاه بسیار 
موثر است. همچنین نیتروژن باعث افزایش وزن بته دختری زعفران شده، بطوریکه هر چقدر اندازه بنه افزایش یابد، 
میزان گلدهی آن نیز افزایش میابد. از طرف دیگر ماده آلی یکی از اجزای بسیار مهم خاك بوده که بر خصوصیات 
فیزیکی و شیمیائی خاك تاثیر بسزائی دارد. چنانچه میزان ماده آلی خاك را یك درصد افزایش دهیم، بدون شك بر 

رشد و عملکرد زعفران تاثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تجزیه و تحلیل نتایج مزارع نشان داد که بهترین تیمار را در متطقه گناباد، کشاورزان زعفران کار الزم است که 
125 کیلوگرم اوره در هکتار را که همراه با 30 تن کود دامی بوده است در زراعت زعفران استفاده نمایند. در صورت 
وجود )S.C.U( یا اوره با پوشش گوگردی، میزان 100 کیلوگرم در هکتار را باید استفاده کنند. در ضمن کشاورزان 
زعفران کار منطقه فردوس الزم است 100 کیو گرم در هکتار را همراه با 30 تن کود دامی استفاده نمایند. کود 
دامی را در هر دو منطقه قبل از آب آبیاری اول و کودهای ازته را بصورت نصف و مساوی در آب آبیاری دوم و سوم 

مصرف نمایند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 S.C.U بر اساس نتایج آزمایش مي توان با مصرف 46 کیلوگرم در هکتار ازت خالص از هر یك از دو منبع اوره یا
همراه با 30 تن کود دامي انتظار افزایش عملکرد زعفران را نسبت به مصرف کود دامي به تنهایي داشت. در صورت 
مصرف ازت از هر یك از منابع اوره یا اوره با پوشش گوگردی، به میزان 100 کیلوگرم در هکتار میزان 80 درصد 

افزایش عملکرد نسبت به تیمار شاهد حاصل خواهد گردید. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: کاهش بیماری زنگ سیر در مزارع خوزستان با مصرف بهینه کود نیتروژن

یافته منتج از پروژه شماره: 84008-0000-06-180000-043-2    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:
این محصول  به  توجهي  بي  علت  به  که  بود  اروپایي  به کشورهاي  بزرگترین صادرکنندگان سیر  از  یکي  ایران 
امروزه سایر کشورها با عملکرد و تولید زیاد این محصول و ارائه به موقع به بازار جزء صادرکنندگان اصلي این گیاه 
در آمده اند. استان خوزستان یکي از مناطق مهم تولید سیر درکشور مي باشد که حدود نصف آن به سیر رامهرمز 
اختصاص دارد. سیر رامهرمز از نظر طعم و کیفیت خوراکي از وضعیت بسیار مطلوبي برخوردار بوده و داراي خاصیت 
انبارداري طوالني مي باشد. عالوه بر این تولید آن در فصلي از سال صورت مي گیرد که خالء این محصول در بازار 
وجود دارد. با این وجود یکی از معضالت سیر رامهرمز در استان خوزستان بیماری زنگ سیر است. مصرف بیش از 
نیاز کود نیتروژن موجب تحریك قارچ بر روي گیاه شده و باعث شیوع بیشتر بیماري زنگ سیر درمزرعه شده و نهایتاً 
عملکرد سیر را کاهش مي دهد. بنابراین با توجه به نقش مهم نیتروژن به عنوان گلوگاه رشد در تغذیه سیر و از سویی 
دیگر مشکل بیماري زنگ سیر که در اکثر مزارع استان با شدت آلودگي زیاد مسئله ساز میباشد، پیداکردن  توصیه 

کودي مناسبي براي افزایش عملکرد سیر و کاهش زنگ سیر در منطقه ضروري می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تولید سیر در استان خوزستان توصیه می شود کاشت بصورت ردیفی با فاصله بوته 7 سانتی متر در پشته های 
30 سانتی متری انجام شود. سیرچه ها در اوایل مهرماه بر روی پشته ها کشت شوند. کود نیتروژن از منبع اوره به مقدار 
200 کیلوگرم، 1/3 قبل از کاشت، 1/3 80 روز بعد از کاشت و 1/3 باقیمانده 150 روز بعد از کاشت )در مرحله رشد 
سریع( مصرف شود. کود فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل و کود پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم براساس نتایج 

آزمون خاك و توصیه موسسه تحقیقات خاك و آب در زمان قبل از کاشت مصرف شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد به میزان 19 درصد و کاهش خسارت زنگ سیر به میزان 35 درصد
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شیوع بیماری زنگ سیر در مزرعه با مصرف بیش از نیاز گیاه به کود نیتروژن
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: ارتقاء عملکرد و افزایش تحمل به تنش خشکی گندم دیم با مصرف بهینه کودهای نیتروژنی و پتاسیمی  

یافته منتج از پروژه شماره: 84121-0000-00-182300-052-3           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمدحسین سدری                                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: ابراهیم روحی، محمدکوهسار بستانی و فرهنگ خالدیان
Sedri_mh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گندم ).Triticum aestivum L( یکي از محصوالت استراتژیك است که در کشور از جایگاه ویژه اي برخوردار است. 
بر اساس آمار، 63 درصد سطح زیر کشت گندم در ایران، به صورت دیم است که در طول فصل رشد، در معرض تنش 
خشکي قرار دارد و حدود 90 درصد این اراضي، در مناطقي با بارندگي کمتر از 500 میلي متر قرار دارند. خشکي، از 
مهمترین تنش هاي غیر زنده مي باشد که هر ساله خسارات فراواني به محصوالت زراعي و باغي در جهان و به ویژه 
ایران به عنوان کشوري خشك و نیمه خشك وارد مي نماید. کنترل تنش هاي رطوبتي و حرارتي در شرایط دیم، به 
دلیل وابسته بودن آن ها به عوامل اقلیمي، مشکل و در برخي موارد غیرممکن است. با مصرف بهینه کودهاي نیتروژني 
و پتاسیمی و رعایت تناوب مناسب در کشت گندم دیم، مي توان عالوه بر رفع نیاز نیتروژن و پتاسیم گیاه، بر تنش  
خشکي نیز چیره شد. نیتروژن در گیاهان، با بیشترین غلظت، گلوگاه رشد محسوب مي شود. این عنصر، نقش مهمي 
در افزایش عملکرد دارد، بطوري که کمبود آن، بیش از سایر عناصر غذایي، عملکرد را محدود مي  کند. کمبود نیتروژن، 
از عمومي ترین و رایج ترین کمبود عناصر غذایي در غالت دانه ریز به شمار مي آید. در مناطق خشك و نیمه خشك، 
کمبود مواد آلي در خاك، به عنوان منبع طبیعي نیتروژن مورد نیاز گیاه و وجود تنش رطوبتي، به عنوان مانع اصلي 
جذب نیتروژن، همواره مطرح بوده و بعد از تنش رطوبتي، تنش نیتروژني مهمترین عامل محدود کننده تولید گندم 
دیم در این مناطق، محسوب می شود. میزان مصرف کودهاي نیتروژني براي گندم دیم از اهمیت ویژه اي برخوردار 
است، زیرا که در مصرف کم و زیاد این عنصر، عالوه بر تشدید اثر تنش هاي رطوبتي و حرارتي بر روي متابولیسم 
گیاه، عملکرد اقتصادي آن نیز کاهش مي یابد. کودهاي نیتروژني، اغلب از راه افزایش عمق توسعة ریشة گندم، کارایی 
استفاده از نیتروژن مصرفی را افزایش مي دهد. کوددهي بهینه، نه تنها رشد اندامهاي هوایي، بلکه رشد ریشه را در 
گیاهان افزایش مي دهد. چه با توسعة بیشتر ریشه در خاك، جذب آب در گیاه افزایش مي یابد و در نتیجة افزایش 
جذب آب، حرکت و جذب عنصرهای غذایي محلول در آب خاك از جمله نیتروژن افزایش و جذب عناصري، همانند 
پتاسیم که مؤثر در ساز وکار هاي فیزیولوژیکي مقاومت به تنش خشکي گیاه است، بیشتر شده و در پی آن، نیز اثر 
متقابل مثبت بین آب و نیتروژن، رشد گیاه بهبود و در نهایت تحمل به تنش خشکي در گندم دیم افزایش خواهد 
یافت. پتاسیم به دلیل افزایش مقاومت به تنش خشکی و تاثیر مثبت بر فرآیندهای حیاتی گیاهی، از اهمیت ویژه ای 
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برخوردار است. همچنین بر تاثیر مثبت مصرف بهینه کود نیتروژنی و پتاسیمي برافزایش مقاومت گیاهان به تنش 
خشکي تاکید شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور افزایش تولید دانه و افزایش تحمل به تنش خشکی در گندم دیم در دو شرایط رطوبتی دیم و آبیاری 

تکمیلی، دو توصیه برای مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنی و پتاسیمی، ارائه میشود:
 گام اول )برنامهریزی برای مصرف کود شیمیایی در کشت گندم دیم(:

 نمونه برداری از عمق 30 سانتیمتری خاك
 تحویل به آزمایشگاه خاك و انجام آزمایش خاك
 توصیه کودی توسط کارشناس آزمایشگاه خاك

گام دوم:
 تهیه کودهای شیمیایی توصیه شده )نیتروژنی، فسفره و پتاسیمی و......(

 توصیه اول )در شرایط رطوبتی کم باران با بارندگی کمتر از 300 میلیمتر در طول فصل زراعی و وجود تنش 
خشکی آخر فصل رشد گندم دیم(:

 مصرف 60 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص )با کربن آلی زیر یك درصد(
 مصرف 60 کیلوگرم در هکتار کود پتاسیمی بر اساس آزمون خاك و با توجه به حد بحراني پتاسیم  در خاك 

 مصرف کل نیتروژن )بدون تقسیط( و کل کود پتاسیمی در پاییز به هنگام کاشت
توصیه دوم )در شرایط رطوبتی پرباران با بارندگی بیشتر از 300 میلیمتر در طول فصل زراعی و امکان انجام 

آبیاری تکمیلی در دو مرحله خوشهدهی و پرشدن دانه گندم دیم(:
 مصرف 90 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص )با کربن آلی زیر یك درصد( 

 مصرف کل کود پتاسیمي به میزان 60 کیلوگرم در هکتار، بر اساس آزمون خاك و با توجه به حد بحراني 
پتاسیم در خاك 

 مصرف کل نیتروژن )بدون تقسیط( و کل کود پتاسیمی در پاییز به هنگام کاشت
 تذکر: 

این توصیهها در مناطق دیم تحت کشت گندم در منطقه غرب کشور خصوصاً براي گندم دیم رقم آذر 2 توصیه 
میشود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با به کارگیری این یافته، عالوه بر تحمل به تنش خشکی، عملکرد گندم دیم،  حداقل 30 درصد افزایش می یابد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تصوير 1- محل اجرای پروژه تحقيقاتی- استان كردستان

تصوير2- آزمايش بررسی اثر كودهای نيتروژنی و پتاسيمی تصوير

3- آزمايش بررسی اثر كودهای نيتروژنی و پتاسيمی
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تصوير4- قطعه بدون مصرف كودهای نيتروژنی و پتاسيمی )شاهد(                                                     

تصوير5- قطعه مصرف 60 كيلوگرم در هكتار كود نيتروژنی و 60 كيلوگرم كود پتاسيمی)فاز ديم(

تصوير6- قطعه مصرف 90 كيلوگرم در هكتار كود نيتروژنی و 90 كيلوگرم كود پتاسيمی )فاز آبی(
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تصوير7- بازديد و ارزيابی كارشناسان ايكاردا و موسسه تحقيقات كشاورزی ديم )سال 1384(



192

نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: بهبود عملکرد کمي و کیفي خیاربا استفاده از  اسید هیومیك توام با ضایعات باروت غني سازي شده با 

عناصر غذائي 
یافته منتج از گزارش نهایی شماره: 87019-10-10-4                    مدت اجراي پروژه: 1 سال

مجری مسئول: سعید سماوات                                                       رتبه علمي: دانشیارپژوهش 
  agsama2000@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ساالنه مقادیر متنابهي باروت وزارت صنایع دفاع سوزانده مي شود که این عمل عالوه بر ایجاد آلودگي محیط 
زیست، اتالف سرمایه را نیز به همراه دارد، زیرا اجزا تشکیل دهنده باروت متشکل از سلولز و گوگرد و نیتروژن می 
باشد که برای گیاه ارزش غذایی نیز به همراه دارد. باروت متشکل از  98 درصد سلولز می باشد که 13 درصد نیتروژن 
به شکل نیتروسلولز دارد. در این تحقیق ضایعات باروت فرآوری شده )به عنوان یك کود مایع آلی غنی شده( در 

مقایسه با اسید هیومیك در کشت خیار گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تحقیقات مختلف نشان داده است که کود های آلی مایع بخصوص ترکیبات هیومیکی در غلظت های کمتر دارای 
اثر بخشی بیشتری هستند. در این تحقیق با مصرف خاکی 250 میلی گرم در لیتر اسید هیومیك از هر دو نوع منبع 
داخلی و خارجی در مرحله 4 و 8 برگی بیشترین تاثیر را در افزایش عملکرد ماده خشك اندام هوایی خیار داشت. 

ولی در سطوح مصرف 500 و 1000 میلی گرم در لیتر اثر کاهشی بر عملکرد ماده خشك بوته خیار داشت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با افزایش مقدار مصرف اسید هیومیك از هر دو منبع داخلی و خارجی میزان عملکرد ماده خشك اندام هوایی 
خیار کاهش نشان داد.  بیشترین میزان افزایش عملکرد ماده خشك اندام هوایی خیار )18/35 گرم در بوته( با مصرف 
250 میلی گرم در لیتر اسید هیومیك داخلی حاصل شد که به ترتیب نسبت به شاهد صفر )بدون مصرف اسید 
هیومیك( و تیمار 250 میلی گرم در لیتر اسید هیومیك خارجی 47 و 58 درصد بیشتر بود. غلظت روی و نیتروژن 
در گیاه با افزایش مقدار مصرف اسید هیومیك داخلي و خارجي روند افزایشی نشان داد. میزان غلظت عناصر غذایی 
پر مصرف و کم مصرف در اندام هوایی خیار  با مصرف اسید هیومیك داخلی تا سطح مصرف 500 میلی گرم در لیتر 
افزایش نشان داد و در سطح باالتر )1000 میلی گرم در لیتر( مصرف روند کاهشی نشان داد، ولی در اسید هیومیك 
خارجی این روند حالت سینوسی داشت. در نهایت تاثیر هر دو اسید هیومیك داخلی و خارجی بر افزایش غلظت 

عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف، در گیاه نسبت به شاهد روند افزایشی داشت.  
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تيمارهای آزمايشی در گلخانه
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: توصیه مناسب مصرف پتاسیم و روی برای کاهش جذب کادمیوم و بهبود رشد گندم تحت آبیاری با پساب 

شهری در شهرستان ری
یافته منتج از پروژه شماره: 2-107-150000-00-0000-81009         مدت اجراي پروژه: 2  سال
مجری مسئول: محسن سیلسپور                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

mseilsep@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
    

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استفاده از پساب شهري و صنعتي در کشاورزي امروزه،  خصوصا در کشور ما که با کمبود آب و خشکسالی  مواجه 
است امري اجتناب ناپذیر است. با این وصف، به دلیل وجود انواع آالینده هاي شیمیایي و میکروبي در پساب شهری، 
استفاده از این پساب ،  مشکالت عدیده اي را ایجاد مي کند. یکي از مهم ترین آالینده ها در ترکیب شیمیایي پساب، 
عناصر سنگین و در بین آنها، کادمیوم مي باشد که همراه پساب از طریق آبیاري جذب محصول شده و از طریق زنجیره 
غذایي وارد بدن مصرف کنندگان محصوالت کشاورزي خواهد شد. نتایج تحقیقات نشان مي دهد که گندم قادر به 
تجمع زیاد کادمیوم در دانه بوده و این امر مي تواند براي سالمتي مصرف کننده خطرناك باشد. از طرف دیگر، مصرف 
بي رویه کودهاي فسفري در خاك نیز باعث تجمع کادمیوم و آلودگي خاك ها به این عنصر شده است. بنابراین، با 
عنایت به اجتناب ناپذیر بودن استفاده از پساب و مسائل ذکر شده و وجود آلودگي کادمیوم ناشي از مصرف بي رویه 
کودهاي فسفره در خاك،  پیدا کردن روش یا مدیریتي که بتواند از تجمع کادمیوم در گیاه بکاهد یا اثرات سوء آن را 
کاهش دهد، از اهمیت به سزائي برخوردار خواهد بود. این پژوهش با تکیه بر شواهد و تجربیات قبلی به نقش پتاسیم 
و روی به عنوان دو عنصر کلیدی در تولید گندم می پردازد و اثرات مصرف این دو عنصر را در کاهش میزان کادمیوم 

دانه گندم آبیاری شده با پساب شهری در منطقه شهرری مطالعه می کند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصرف 200 کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم )بر اساس آزمون خاك( به همراه 40 کیلوگرم در هکتار 
سولفات روی، قبل از کاشت و برگ پاشی سولفات روی با غلظت پنج در هزار در سه نوبت پنجه زني،  ساقه دهي و 
گل دهي، موجب افزایش عملکرد دانه و محتوای پروتئین دانه می گردد. عالوه بر این، غلظت کادمیوم دانه نیز به میزان 

چشمگیری کاهش پیدا می کند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد گندم به میزان 21 درصد، افزایش محتوای پروتئین دانه گندم به میزان 20/8 درصد، افزایش 
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محتوای روی دانه به میران 24 درصد، کاهش محتوای کادمیوم دانه به میزان34 درصد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                               
                                     روی+پتاسيم             روی                 شاهد
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: مدیریت آبیاری ومحلولپاشی نیتروژن، پیششنهادی برای بهبود عملکرد کلزا در گنبد کاووس 

یافته منتج از پروژه شماره: 2-117-150000-00-0000-82056      مدت اجراي پروژه: 2سال و 6ماه
مجری مسئول: محمد صالحی فراهی                                             رتبه علمي: محقق

    Salahimohammad604@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
افزایش عملکرد  باعث  زراعی که  تناوب  و گنجاندن آن در  استان گلستان  کلزا در  زیر کشت  به سطح  باتوجه 
گندم بعداز کلزا، کنترل علف های هرز وکاهش عوامل بیماری زا می گردد. کاربرد نیتروژن در کلزا در مرحله روزت 
و تا مرحله اولیه طویل شدن ساقه، موجب افزایش رشد و افزایش تعداد غالف در متر مربع می گردد. تغذیه برگی 
)محلولپاشی( روشی است برای کاهش مصرف کودهای نیتروژنه و خطرات زیست محیطی آنها، بخصوص که سیاست 
اثر  را در  آبیاری کلزا تعداد غالف  آنها مطرح شده است.  بهینه سازی مصرف  کاهش مصرف کودهای شیمیایی و 
طوالنی کردن مرحله گلدهی و نیز تعداد دانه در غالف را در اثر ایجاد سطح برگ بیشتر افزایش می دهد. با توجه 
به بحران کم آبی مصرف به موقع آب جهت آبیاری کلزا به همراه کاربرد بهینه نیتروژن می تواند، عملکرد دانه را 

افزایش دهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای طرح در دوسال، پیشنهاد می شود چنانچه بارندگی موثر نداشته باشیم، 
درمرحله گلدهی )450 متر مکعب در هکتار( و مرحله پرشدن دانه )400 متر مکعب(، آبیاری انجام گیرد. میزان 
تعیین شده نیتروژن بر پایه آزمون خاك در دو مرحله به نسبت مساوی )همزمان با کاشت و مرحله گلدهی( داده 
شود. محلول پاشی نیتروژن با غلظت 5 در هزار در مراحل شروع ساقه دهی و شروع گلدهی موثر خواهد بود. همچنین 
150 کیلوگرم کود فسفره )سوپر فسفات تریپل( و 100 کیلوگرم کود پتاسیمی )سولفات پتاسیم( به همراه کاشت 

داده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 آبیاری کلزا در مراحل گلدهی و مرحله پرشدن دانه موجب افزایش عملکرد دانه کلزا می شود. همچنین مدیریت 
مصرف نیتروژن به همراه تامین به موقع آب مورد نیاز عملکرد دانه را حدود 10 درصد در واحد سطح افزایش می دهد. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان:  ضرورت مصرف متناسب کودهای پتاسیمی و منیزیمی در زراعت گوجه فرنگی در استان آذربایجان غربی

یافته منتج از پروژه شماره: 2-102-150000-00-0000-82019          مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: عفت الزمان منتظری                                                  رتبه علمي: محقق

mnet1960@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول
   

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
منیزیم جزء عناصر ضروری و پر مصرف مورد نیاز گیاه است. طبق تحقیقات انجام یافته بعد از نیتروژن، فسفر 
و پتاسیم از مهمترین کمبودهای تغذیه ای که در گوجه فرنگی عمومیت زیادی هم دارد مربوط به عنصر منیزیم 
است. در بین سبزیجات، گوجه فرنگی و فلفل جهت داشتن رشد خوب نیاز به سطوح باالی منیزیم را دارند. کلسیم 
و پتاسیم دارای اثر رقابتی با منیزیم برای جذب توسط ریشه گیاه می باشند. طبق اظهار نظر محققین در سالهای 
اخیر گزارشات متعددی در خصوص پدیدار شدن عالئم کمبود منیزیم در اثر مصرف زیاد کودهای پتاسیمی ارائه 
شده است. بررسی های انجام یافته در استان مشخص کرده است که در اکثر مواقع زارعین بدون آگاهی مبادرت به 
مصرف کود زیاد می نمایند. مصرف بیش از نیاز یك کود می تواند مانع از جذب عنصر غذایی دیگر توسط گیاه شود. 
تعدادی از زارعین استان که کود سولفات پتاسیم را در مقادیر حتی بیش از سه برابر توصیه بر مبنای آزمون خاك 

مصرف نموده بودند، مواجه با افت شدید محصول شدند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اواسط فروردین ماه کشاورز باید یك نمونه مرکب از خاك مزرعه  را تهیه و جهت اندازه گیری میزان کربن آلی، 
عناصر غذایی پر مصرف همچون فسفر و پتاسیم قابل جذب و منیزیم و در صورتی که از عناصر غذایی کم مصرف 
خاك هم اطالعی نداشته باشد، از آزمایشگاه خاك و آب درخواست تجزیه را بنماید. طبق نتایج حاصل از اجرای این 
آزمایش با توجه به نیاز باالی گوجه فرنگی به کودهای پتاسیمی، زارعین گوجه فرنگی کار که از ارقام پیشرفته و 
اصالح شده استفاده می نمایند، با توجه به نتایج آزمون خاك جهت تولید محصول باال و با کیفیت از لحاظ رنگ، مزه 
میوه و بخصوص درجه بریکس گوجه فرنگی )پارامتر مهم در تولید رب( مقدار 300 کیلو گرم کود سولفات پتاسیم و 
جهت ایجاد تعادل بین پتاسیم و منیزیم  مصرفی نیز مقدار 100 کیلو گرم کود سولفات منیزیم مصرف نماید. الزم 
بذکر است تمامی کود پتاسه از منبع سولفات پتاسیم و1/3 کود منیزیمی از منبع سولفات منیزیم به همراه سایر 
کودهای توصیه شده در هنگام آماده سازی مزرعه )یعنی اینکه خاك مزرعه شخم و تسطیح شده در آن موقع( کودها 
را بطور یکنواخت در سطح مزرعه پخش نماید. سپس با دندانه کود در عمق شخم با خاك مخلوط و سپس با تراکتور 
مزرعه جوی و پشته بندی می شود و مابقی کود سولفات منیزیم در دو نوبت به همراه سرك های کود نیتروژنه یعنی 
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1/3 در مرحله گلدهی گوجه فرنگی و 1/3 در مرحله فندقی شدن میوه های گوجه فرنگی مصرف می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- مصرف متعادل کودهای پتاسیمی و منیزیمی موجب افزایش محصول گوجه فرنگی به میزان حدود 10 درصد و 
افزایش کیفیت گوجه فرنگی از بابت بهبود درجه بریکس گوجه فرنگی تولیدی به میزان 8 درصد می گردد. افزایش 

درجه بریکس عامل مهم در تولید رب گوجه فرنگی 
- ارتقای کیفیت میوه گوجه فرنگی و رب استحصالی صنایع تبدیلی جهت مطابقت با استاندارد های بین المللی 

جهت صادرات
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: تاثیر مثبت منابع مختلف ماده آلي بر پایداري خاکدانه ها و فیزیك خاك 

یافته منتج از پروژه شماره: 0-100-150000-00-0000-78063         مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: علی  داد کرمی                                                       رتبه علمي: استادیارپژوهش

مجری: حسن روحي پور         
ad.karami@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عمدة خاك هاي ایران از لحاظ ماده آلي فقیر بوده به همین دلیل خاکدانه سازي و پایداري خاکدانه ها مناسب 
و  پایداري خاکدانه ها  افزایش  آلي خاك سبب  ماده  افزایش  نیست.  مناسب  فیزیکي خاك چندان  و شرایط  نبوده 
بهبود شرایط فیزیکي خاك شده و موجب افزایش مقاومت خاك در برابر فرسایش آبي و بادي خاك مي شود. بررسي 
چگونگي تغییرات خاکدانه ها و بهبود پایداري خاکدانه ها و تقویت خاکدانه سازي در خاك جهت اعمال مدیریت صحیح 

زراعي و ایجاد کشاورزي پایدار ضروري مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
منابع مختلف مواد آلي شامل: کود گوسفندي، کود گاوي، پوستة شلتوك، ني خرد شده، کاه و کلش خرد شدة 
گندم، تفالة ریشة محك که به مقدار 25 تن در هکتار استفاده شود سبب بهبود شرایط فیزیکوشیمیایي خاك و در 
دراز مدت سبب حفظ خاك و تولید پایدار مي شود. تاثیر تیمارهاي پوستة شلتوك، کاه و کلش گندم، ني خرد شده 

و تفالة ریشة محك بیشتر است.
نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

استفاده از مادة آلي، پایداري خاکدانه ها را حدود 5 درصد افزایش می دهد. نفوذپذیري خاك را نیز 36 درصد 
افزایش و تراکم خاك یا جرم مخصوص ظاهري خاك را 7 درصد کاهش می دهد. خاکدانه های بزرگتر از اول فصل 
به آخر فصل 35 درصد افزایش و برعکس خاکدانه های کوچکتر کم  می شود. بیشترین پایداری خاکدانه ها از مصرف 
بیشترین مقدار مادة آلي بدست مي آید. کاربرد مادة آلي، نسبت سدیم جذبی و سدیم محلول را به عنوان ویژگی 
قلیائیت و pH خاك را کاهش مي دهد و میزان کربن آلي، فسفر، پتاسیم، منگنز و آهن خاك را افزایش می دهد که 
نقش تفالة ریشة محك، کود گاوی و کود گوسفندی پررنگ تر است. منابع مختلف مادة آلي  به ترتیب ني خرد شده، 
کود گاوي، کود گوسفندي، تفالة ریشة محك، پوستة شلتوك و کاه و کلش گندم سبب افزایش نفوذپذیري خاك 

مي شود.
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از ماده آلی مورد استفاده
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: ایجاد بانکت نعلی شکل راهکاری برای حفظ ذخیرة رطوبت خاك و بهبود عملکرد درختان انجیر دیم در 

منطقة استهبان
یافته منتج از پروژه شماره: 80069-0000-00—150000-113-2         مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول: علی  داد کرمی                                                           رتبه علمي:استادیارپژوهش
ad.karami@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ایران با بیش از 76400 تن انجیر چهارمین تولید کنندة در دنیا است. بیشترین تولید انجیر دیم در کشور در 
استهبان است. با کمبود و غیر قابل اعتماد بودن بارش و پراکندگي نامناسب آن که با شدت زیاد و مدت کم به وقوع 
مي پیوندد، حفظ و ذخیرة رطوبت خاك و بهره برداري بهینه از نزوالت جوي ضروري است. حدود دو میلیون اصله 
درخت انجیر دیم با مساحتي بالغ بر بیست هزار هکتار در منطقة استهبانات موجود مي باشد که راندمان استفاده از آب 
بسیار باال است. بارندگي ساالنه کم بوده و توزیع بارش نیز مناسب نیست. عمدة بارندگي در زمستان ها و اوایل بهار با 
شدت زیاد و در زمان کوتاه اتفاق مي افتد و باعث ایجاد هرزآب و سیل و فرسایش خاك مي شود. از همان بارندگي کم 
نیز بهره برداري موثري نشده و از دسترس خارج مي شود. پس حفظ و ذخیرة رطوبت براي انجیر دیم ضروري است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 هر درخت انجیر آبخیزي به اندازة 100 متر مربع دارد که با ایجاد بانکت نعلی شکل در ضلع پاییني آبخیز هر 
درخت میتوان با غلطك زدن در پاییز رطوبت مناسب بعد از بارندگي اول، و استفاده از گاوآهن قلمي یا علف کش در 

بهار ذخیرة رطوبت در پاي درخت انجیر را افزایش داد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 با ایجاد بانکت نعلی شکل رواناب مهار شده و به سایه انداز نفوذپذیر درخت انجیر هدایت مي شود. با غلطك زدن 
حوضة آبخیز هر درخت انجیر رواناب آبخیز سریعتر به پای درخت جاري شده و در محیط متخلخل پاي درخت 
ذخیره مي شود. استفاده از علف کش یا گاوآهن قلمي در بهار از تلفات رطوبت در حوضة هر درخت جلوگیري کرده 
تا 80  در عمق 60  رطوبت خاك  بیشترین  است.  موثر  انجیر  کیفي  و  کّمي  عملکرد  و  رطوبت خاك  تقویت  بر  و 
سانتي متري خاك ذخیره مي شود که بیشترین میزان ریشة انجیر هم در این ناحیه از خاك قرار دارد. با حفظ رطوبت 

ضمن جلوگیري از فرسایش خاك، عملکرد محصول و کیفیت میوه انجیر بهتر مي شود.
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان:  معرفی متحمل ترین هیبرید تجارتي آفتابگردان به شوري آب آبیاري 

یافته منتج از پروژه شماره:   84131-000-00-181200-036-3            مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محسن دهقانی                                                                 رتبه علمي: مربی پژوهش

 mdehqani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به اینکه بخش قابل توجهي از اراضي استان اصفهان داراي مشکل شوري خاك و آب مي باشند، معرفی 
ارقام متحمل به شوري آب آبیاری از اهمیت ویژه اي برخوردار است. یکی از راهکارهاي مهم برای افزایش تولیدات 
گیاه  دارند.  قبولی  قابل  عملکرد  شوری  و  خشکی  شرایط  در  که  است  گیاهانی  کاشت  مناطق  این  در  کشاورزي 
آفتابگردان به دلیل مقاوم بودن به خشکي، سازگار بودن با اکثر اقلیم ها، رشد خوبی در اکثر مناطق دارد. معرفی رقم 
آفتابگردان متحمل به شوری آب آبیاری که در این مناطق عملکرد دانه و روغن قابل قبولی داشه باشد می تواند باعث 

رونق هر چه بیشتر کشت این محصول گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با کاشت رقم متحمل به شوری آب آبیاری در مناطق خشك و نیمه خشك که با مشکالت ناشی از شوری آب 
و خاك مواجه هستند می توان ضمن استفاده بهینه از منابع آب و خاك به تولید قابل قبول آفتابگردان نیز دست 
یافت. شوری آب آبیاری تا حد 11 دسی زیمنس بر متر تاثیر قابل مالحظه ای بر صفات رویشی و زایشی این ارقام 
آفتابگردان ندارد. ارقام آذرگل و هایسان 33 از نظر عملکرد، عملکرد روغن و کارایی آب آبیاری که از مهمترین صفات 

مورد نظر در اندازه گیری آفتابگردان می باشند، به عنوان ارقام متحمل به شوری آب آبیاری معرفی می شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کاشت ارقام متحمل آفتابگردان مانند آذرگل و هایسان 33 در شرایط استفاده از آبهای شور و لب شور می تواند 
کشاورزان را به کاشت این محصول تشویق نموده و تولید دانه و روغن آفتابگردان را افزایش داد. به این ترتیب تولید 
در سطح ملی هم افزایش می یابد. در شرایط استفاده از آبهای شور و لب شور ارقام هایسان 33 و آذرگل نسبت به 

ارقام حساس تر از جمله آلستار به ترتیب 36 و 32 درصد افزایش عملکرد داشتند. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: افزایش عملکرد و میزان پروتئین لوبیا چیتي رقم تالش با مصرف کود پتاسیمی و روی در استان 

چهارمحال و بختیاری
یافته منتج از پروژه شماره:   84059-0000-06-180000-041-2         مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول: محمود محمدی                                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش
m.mohamadi@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پتاسیم و روی دو عنصر ضروری مورد نیاز لوبیا می باشد. بررسي هاي به عمل آمده در ارتباط الگوي کشت و 
سیستم کوددهي در لوبیاکاری های استان چهارمحال و بختیاری نشان مي دهد کشت پي در پي بدون رعایت تناوب 
زراعي و آیش مرسوم می باشد. همچنین مصرف کودهاي شیمیائي نامتعادل بوده به ویژه کودهاي نیتروژنی و فسفری 
بیش از اندازه مصرف می شود. مصرف کودهاي پتاسیمی و کودهاي حاوي عناصر کم مصرف و کودهاي آلي نیز محدود 
مي باشد. از طرف دیگر خاك هاي اغلب نقاط استان آهکي با pH نسبتاً باال مي باشند. مجموعة این عوامل و عوامل 
مدیریتي منجر به تخلیه پتاسیم و کاهش قابلیت جذب عناصر غذائي کم مصرف به ویژه روي گردیده است. از آنجا 
که لوبیا گیاهي است که نیاز زیادی به پتاسیم داشته ونسبت به کمبود روي حساس مي باشد، تعیین مناسب ترین 
میزان مصرف پتاسیم و روي، همچنین بررسی عکس العمل متقابل بین آنها، بهبود عملکرد کمی و کیفی لوبیا چیتی 

و در نهایت افزایش درآمد اقتصادي زارعین اهمیت زیادی دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج بدست آمده مصرف 187/5 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 62/5 کیلوگرم سولفات روی در هکتار هر 
کدام همزمان با عملیات خاك ورزی قبل از کشت در مناطق لوبیا کاری شهرستان لردگان و دیگر مناطق لوبیاکاری 

استان چهارمحال و بختیاری توصیه می شود. 
ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی: 

با توجه به آهکی بودن اکثر خاك های استان و کشور، در تمام لوبیاکاری های استان چهارمحال و بختیاری و دیگر 
لوبیاکاریهای سرتاسر کشور با میزان پتاسیم و روی کمتر از حد بحرانی قابل کاربرد است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد دانه به میزان 32 درصد نسبت به عدم مصرف کودهای پتاسیمی و روی

 اجزاء عملکرد: افزایش 20 درصدی وزن 100 عدد بذر، 22 درصدی تعداد غالف در بوته و 14 درصدی تعداد دانه 
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غالف نسبت به عدم مصرف کودهای پتاسیمی و روی
 عملکردکیفی علوفه )افزایش 15 درصدی پروتئین دانه نسبت به عدم مصرف کودهای پتاسیمی و روی(

افزایش کارآیی مصرف آب  -
افزایش مقاومت به سرما و خشکی  -

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

مزرعه كشت لوبيا چيتی
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان:مناسب ترین میزان مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در کشت ارقام کلزا )Hayola 401  و PF( در شرایط 

شور  استان قم
یافته منتج از پروژه شماره: 86027-10-52-4                  مدت اجراي پروژه: 1سال
مجری مسئول: محمد هادی میرزاپور                                 رتبه علمي: مربی پژوهش 

 mhmirzap@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
حدود یك سوم از اراضي زیر کشت کلزا در استان قم به درجه هاي مختلف از مشکل شوري منابع آب و خاك رنج 
مي برند. با توجه به آمار موجود، سطح زیر کاشت کلزا در قم  در حال گسترش بوده و عمده ي مناطق گسترش نیز 
مناطق شور استان هستند. در شرایط شور، جذب عناصر اصلي نیتروژن، فسفر و پتاسیم مختل مي گردد. همچنین، 
تغذیه ي گیاهان در این شرایط با شرایط غیر شور متفاوت است. با توجه به این که یکي از مهم ترین اثرهاي زیان بار 
شوري، بر هم خوردن تعادل عناصر غذایي در خاك و در نتیجه، اختالل در جذب آنها توسط گیاه مي  باشد؛ لذا مصرف 

بهینه و متعادل عناصر اصلي )نیتروژن، فسفر و پتاسیم( در این شرایط از اهمیت خاصي بر خوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در شوری های متوسط آب آبیاری )تا 5/5 دسی  زیمنس برمتر( میزان توصیه شده نیتروژن، فسفر و پتاسیم در 
هکتار، به ترتیب معادل 490، 195 و 200 کیلوگرم اوره، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم می-باشد. با شورتر 
شدن آب آبیاری تا 8/3 دسی زیمنس برمتر، میزان نیتروژن توصیه شده تغییری نکرده، اما میزان فسفر، در حدود 30 
درصد بیشتر و میزان پتاسیم، در حدود نصف شرایط با شوری پایین تر بوده است. به طور کلی، زمان مصرف کودهای 
نیتروژنی، یك سوم در آبیاری سوم، یك سوم در روزت و یك سوم مابقي در زمان قبل از گلدهي می باشد. در مورد 
کودهای فسفری و پتاسیمی نیز، مناسب ترین زمان مصرف، قبل از کشت و به همراه شخم و دیسك به خاك، اضافه 

می شود. 

عنصر غذاییردیف
شوری آب آبیاری 

)دسی زیمنس برمتر(
میزان کود قابل توصیه 

)کیلوگرم در هکتار(
زمان مصرف کود

نیتروژن 1
)به شکل اوره(

یك سوم در آبیاری 5/5490
سوم، یك سوم در 
روزت و یك سوم 

مابقي در زمان قبل 
از گلدهي 8/3490
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    ادامه جدول

عنصر غذاییردیف
شوری آب آبیاری 

)دسی زیمنس برمتر(
میزان کود قابل توصیه 

)کیلوگرم در هکتار(
زمان مصرف کود

فسفر )به شکل 2
سوپرفسفات تریپل(

5/5195
تماما، قبل از کشت

8/3290

پتاسیم )به شکل 3
سولفات پتاسیم(

5/5200
تماما، قبل از کشت

8/3100

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مصرف متعادل نیتروژن، فسفر و پتاسیم، عالوه بر افزایش متوسط عملکرد به میزان حدود 1000 کیلوگرم )یك تُن( 
نسبت به عدم مصرف این عناصر، باعث افزایش درآمد کشاورز نیز خواهد شد. به گونه ای که، با احتساب مبلغ خرید هر 
کیلوگرم دانه کلزا به مبلغ 27000 ریال )2700 تومان( توسط دولت، درآمد حاصل از این میزان افزایش عملکرد دانه، 
برابر 27 میلیون ریال )معادل 2 میلیون هفتصد هزار تومان( خواهد بود که با کسر 12 میلیون و سیصد هزارریال )معادل 
یك میلیون دویست و سی هزار تومان بابت هزینه کود(، سود خالص حاصل از مصرف متعادل کودهای شیمیایي، معادل 

14 میلیون و هفتصد هزار ریال )معادل یك میلیون چهار صد و هفتاد هزار تومان( خواهد بود. 

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 1- وضعيت تيمار شاهد)N0( در مزرعه 2 )شوری 8/3 دسی زيمنس بر متر(



20۸

شكل2- وضعيت تيمار 200 كيلوگرم پتاسيم در هكتار در مزرعه 2 )شوری 8/3 دسی زيمنس بر متر(
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: مناسب ترین روش استفاده از عناصر کم مصرف )آهن، روي، منگنز( در کشت کلزا )رقم هایوال- 401( در 

شرایط شور قم
یافته منتج از پروژه شماره: 86026-10-52-2                               مدت اجراي پروژه: 1سال
مجری مسئول: محمد هادی میرزاپور                                                رتبه علمي: مربی پژوهش 

 mhmirzap@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در حال حاضر، کمتر از 10 درصد روغن مصرفي کشور، در داخل تولید مي شود. بررسي ها حاکي از آن است که 
کشور از امکانات کافي براي رسیدن به تولید مطلوب محصوالت روغني برخوردار است. در سال هاي اخیر، گیاه کلزا 
در سطح جهاني به عنوان یکي از مهمترین نباتات روغني مورد توجه قرار گرفته است. در استان قم، سطحي معادل 
2000 هکتار به کشت کلزا اختصاص یافته که هر ساله در حال افزایش مي باشد و این در حالي است که یك سوم 
این اراضي به درجات مختلف از مشکل شوري منابع آب و خاك و 70 درصد نیز، از فقر آهن، روي و منگنز رنج مي 
برند. با توجه به سیاست هاي جاري وزارت جهاد کشاورزي در ترویج و توسعه ي کشت این دانه ي روغني در جهت 
جلوگیري از خروج ارز براي واردات روغن و با عنایت به جدید بودن این زراعت براي کشاورزان منطقه ي قم، و از 
سوي دیگر با توجه به عدم وجود اطالعات دقیق در خصوص نحوه ي مصرف عناصر کم مصرف درکلزا  و در شرایط 

شور منطقه، تعیین مناسب ترین روش مصرف کود هاي حاوی عناصرکم مصرف، امري بسیار ضروري مي باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مناسب ترین روش مصرف آهن، روی و منگنز در مزارع کلزای استان که میزان قابل جذب این عناصر در خاك 
پایین تر از حد قابل قبول برای رشد گیاهان و از جمله کلزاست، مصرف خاکي به همراه محلول پاشي عناصر فوق 
می باشد. به نظر مي رسد مصرف آهن، روي و منگنز در خاك هاي فقیر از این عناصر در شرایط شور، مي تواند به 

افزایش تحمل به شوري کلزا کمك کرده و در نتیجه، عملکرد دانه را افزایش دهد.
 

عنصر غذاییردیف
میزان مصرف 

)کیلوگرم در هکتار(
نحوه مصرف

غلظت محلول 
پاشی 

زمان محلول پاشی

1
آهن )به شکل 
سولفات آهن(

50-60
به شکل جای گذاری 
در کنار بذر )نواری(

5 کیلوگرم در 
هزار لیتر

1- انتهای روزت 
2- دو هفته پس از 
اولین محلول پاشي
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ادامه جدول

عنصر غذاییردیف
میزان مصرف 

)کیلوگرم در هکتار(
نحوه مصرف

غلظت محلول 
پاشی 

زمان محلول پاشی

2
روی)به شکل 
سولفات روی(

40
به شکل جای گذاری 
در کنار بذر )نواری(

5 کیلوگرم در 
هزار لیتر

1- انتهای روزت 
2- دو هفته پس از 
اولین محلول پاشي

3
منگنز)به شکل 
سولفات منگنز(

25
به شکل جای گذاری 
در کنار بذر )نواری(

3 کیلوگرم در 
هزار لیتر

1- انتهای روزت 
2- دو هفته پس از 
اولین محلول پاشي 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش متوسط  بر  پاشی، عالوه  به شکل مصرف خاکی و محلول  و منگنز  مصرف عناصر کم مصرف آهن، روی 
عملکرد به میزان حدود 1000 کیلوگرم )یك تُن( نسبت به عدم مصرف این عناصر، باعث افزایش درآمد کشاورز نیز 
خواهد شد. به گونه ای که، با احتساب مبلغ خرید هر کیلوگرم دانه کلزا به مبلغ 27000 ریال )2700 تومان( توسط 
دولت، درآمد حاصل از این میزان افزایش عملکرد دانه، برابر 27 میلیون ریال )معادل 2 میلیون هفتصد هزار تومان( 
خواهد بود که با کسر 7 میلیون ریال )معادل 700 هزار تومان بابت هزینه کود و محلول پاشی(، سود خالص حاصل از 

مصرف آهن، روی و منگنز، معادل 20 میلیون ریال )2 میلیون تومان( خواهد بود.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: محلول پاشي کود نیتروژن دار و اثربخشی آن بر عملکرد کمي و کیفي دانه گندم 

یافته منتج از پروژه شماره: 84001-8303-06-180000-100-4     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:حسین صفاری                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري: مسعود کاظمی طالچی
                     hosaffary@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
امروزه توجه به افزایش کمیت و کیفیت محصوالت استراتژیك از جمله گندم و افزایش راندمان مصرف کودهاي 
نیتروژن دار اهمیت خاصي پیدا کرده است. از طرفی کاهش عملکرد گندم، افت درصد پروتئین و خاصیت نانوایی، 
کاهش راندمان مصرف خاکی کود نیتروژنه ضرورت محلولپاشی نیتروژن را دو چندان می کند. از طرف دیگر محلول 
پاشي اوره در اواخر مرحله پنجه زني بیشترین تأثیر را بر روي تعداد پنجه، پنجه بارور در هر بوته، تعداد گلچه در 
سنبله، شاخص برداشت و عملکرد دانه در مقایسه با مراحل دیگر داشته است و محققین مختلف در سطوح ملي و 
بین المللي به این نتیجه رسیده اند که محلول پاشي در زمان ظهور برگ پرچم باعث افزایش عملکرد دانه، درصد 
پروتئین دانه شده و از طرفي محلول پاشي در اواخر مرحله پنجه زني بیشترین تأثیر را بر تعداد پنجه، گلچه در سنبله 
و عملکرد دانه داشته است. به منظور آگاهی بخشی کشاورزان و در راستاي تأئید تحقیقات دیگر محققان در زمینه 

محلول پاشي کود نیتروژن دار پروژه تحقیقاتي به مدت سه سال در مناطق کرج و گرگان  به اجرا در آمد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای دستیابی به بیشترین افزایش عملکرد و درصد پروتئین گندم در کرج و گرگان مصرف 300 کیلوگرم کود 
اوره به صورت یك سوم زمان کاشت، یك سوم زمان پنجه دهی و یك سوم زمان گلدهی و محلولپاشی در زمان پر 

کردن دانه به میزان هشت کیلو گرم در هکتار اوره توصیه می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- افزایش 15 درصدی پروتئین دانه گندم.

2- افزایش حداقل10درصد وزن هزار دانه و عملکرد دانه گندم نسبت به عرف زارع.
3- افزایش کارایی مصرف نیتروژن و صرفه جویی در هزینه مصرف کود تا50 درصد نسبت به عرف زارع.

4- کاهش آبشویی نیتروژن و آلودگی آبهای زیر زمینی با نیتروژن.
5- مصرف بهینه نیتروژن متناسب با عملکرد مورد انتظار و میزان آب آبیاری در دسترس.
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

كرت آزمايشی
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: توصیه آبیاري تکمیلي و آرایش کاشت محصول نخود دیم در شهرستان گنبد کاووس

یافته منتج از پروژه شماره: 85033-0000-01-180000-056-2       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: یونس محمدنژاد                                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش

 yonesmn@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
                

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در شهرستان گنبد کاووس بزرگترین محدودیت عملکرد دانه نخود دیم مقدار و توزیع بارندگي است. نوسانات 
عملکرد نخود در بین سالها در این منطقه به نظر مي رسد ناشي از نوسانات زیاد شرایط آب و هوایي بین سالها  باشد 
که منجر به نوسانات مصرف آب و تولید نخود در سالهاي مختلف مي شود. در این منطقه در طول دوره رشد نخود 
متوسط میزان بارندگي حدود 292 میلیمتر مي باشد که بیشتر بارندگي در اوایل رشد اتفاق مي افتد و گیاه را با 
خشکي دیر هنگام مواجه مي کند. معموال امکان کاهش تنش خشکي در گیاهاني که در شرایط دیم کاشته مي شود، 
وجود دارد. بدیهي است که با اعمال حداقل یك بار آبیاري امکان کاهش اثر تنش و به دنبال آن افزایش راندمان در 
تولید محصول وجود دارد. لذا انتخاب زمان مناسب آبیاري در مرحله حساس گیاه و آرایش کاشت  مناسب جهت 
حفظ بهتر رطوبت ذخیره اي در خاك براي مراحل بعدي، مي تواند باعث افزایش و تثبیت عملکرد و افزایش کارایي 

مصرف آب در گیاه  گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نخود به آب زیاد حساس است. اگر نزدیك گلدهی باران خوبی دریافت کند دیگر الزم به آبیاری نخواهد بود چون 
آب باعث رشد رویشی زیاد و علفی خواهد شد که در نتیجه رشد زایشی و محصول دانه افت خواهد نمود. در منطقه 
گنبد تنها یك نوبت آبیاری در مرحله دانه بندی، به خصوص زمانی که کشت به تاخیر افتد و دوره زایشی دیرتر در 
اردیبهشت شروع شود و به گرمای آخر فصل برخورد کند، باعث افزایش در عملکرد دانه نخود خواهد شد. همچنین 
کاشت نخود با فاصله ردیف 25 سانتیمتر از 50 سانتیمتر برای این منطقه بهتر است و به طور قابل توجهی کارایی 

مصرف آب را باال می برد.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
یك نوبت آبیاری در مرحله دانه بندی نسبت به بدون آبیاری به خصوص در شرایط گرم می تواند تا 700 کیلوگرم 
در هکتار عملکرد نخود را افزایش  دهد. کاهش فاصله ردیف از 50 به 25 سانتی متر در شرایط با بارندگی کمتر نیز 

عملکرد نخود را می تواند تا 500 کیلوگرم در هکتار افزایش  دهد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: کم آبیاری پیشنهادی برای ارقام خرما )کبکاب، زاهدي و شهابي( در منطقه دشتستان 

یافته منتج از پروژه شماره: 3-106-152300-00-0000-81121       مدت اجراي پروژه: 3/5 سال
مجری مسئول: مرتضی پوزش شیرازی                                            رتبه علمي:  مربی پژوهش

مجری:  محمود ایزدی
shirazi754@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

                
تعریف مسئله و اهمیت موضوع:

استان بوشهر با حدود 6/5 میلیون اصله نخل رتبه سوم تولید خرما در سطح کشور را داراست. با توجه به واقع 
شدن این استان در منطقه خشك و نیمه خشك کشور و وقوع خشکسالي هاي پي درپي در سال هاي اخیر و بالطبع 
کمبود آب آبیاري، عملکرد و کیفیت میوه خرما در طي این چند سال کاهش یافته است.یکي از راه هاي مقابله با 
لزوم تعیین  اینرو،  از  باشد.  ارقام مقاوم به خشکي و توسعه کشت آن در منطقه مي  بحران کمبود آب، شناسایي 
مقاومت ارقام مختلف خرما به خشکي و و مدیریت آبیاری مناسب برای مقابله با تنش خشکي در این استان احساس 

مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 براساس نتایج حاصل از اجراي طرح بایستی روش آبیاری نخیالت استان از روش غرقابی کنونی به روش آبیاری 
تحت فشار بابلر تغییر نماید و میانگین آب مصرفي در مزارع که هم اکنون در حدود 20 هزار متر مکعب در هکتار در 
سال می باشد به نحو چشمگیری کاهش یافته و به حدود 11 هزار متر مکعب در هکتار در سال با مدیریت صحیح 
بالغ گردد. البته در سال هایی که با خشکسالی و کاهش شدید نزوالت آسمانی و منابع آب رو به رو هستیم، می 
توان مصرف آب آبیاری را تا حدود 8500 متر مکعب در هکتار در سال کاهش داد به گونه ای که محصول تولیدی 

همچنان اقتصادی باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- کاهش آب آبیاری مصرفی تا حدود 45 درصد.

- کاهش آفات و بیماری ها ناشی از باال بودن رطوبت در سطح نخلستان ها و در نتیجه کاهش سموم مصرفی.
- کاهش زه آب ناشی از آبیاری سنگین نخلستان ها ی باالدست در اراضی کشاورزی پایین دست و جلوگیری از 

ماندابی شدن و تخریب آن ها.
-افزایش کیفیت محصول تولیدی بعلت کاهش ترشیدگی میوه خرما ناشی از رطوبت زیاد در نخلستان.
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- جلوگیری از خشکیدگی خوشه خرما ناشی از مدیریت نامناسب آبیاری و عدم ارایه آب به نخیالت در زمان 
مناسب.

- امکان کوددهی نخیالت بوسیله سیستم ابیاری تحت فشار و جلوگیری از هدر رفت کود مصرفی بعلت فرونشت 
عمقی آب آبیاری در روش غرقابی.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

روش آبياری تحت فشار)بابلر(                   

روش آبياری سنتی )استخری(
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: کم آبیاری بر پایه مراحل مختلف رشد گیاه گوجه فرنگي در استان بوشهر

یافته منتج از پروژه شماره: 83010-0000-01-18000-038-2          مدت اجراي پروژه: 2/5 سال
مجری مسئول: مرتضی پوزش شیرازی                                            رتبه علمي:  مربی پژوهش

مجری:  محمود ایزدی
shirazi754@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

                
تعریف مسئله و اهمیت موضوع:

سطح زیر کشت گیاه گوجه فرنگی در استان بوشهر نزدیك به دوازده هزار هکتار مي باشد که عمده تولید آن 
براي  استان  اقتصادي  از مهمترین محصوالت  یکي  بعنوان  مناسب  بعلت درآمدزایي  و  بوده  از فصل  بصورت خارج 
زارعین به شمار مي آید. از این رو هر ساله به سطح زیر کشت این محصول افزوده مي گردد که سبب افزایش نیاز به 
آب و نهایتاً برداشت بي رویه آب از سفره هاي زیر زمیني گردیده است. با توجه به آنکه استان بوشهر یکي از استانهایي 
است که در منطقه نیمه خشك ایران قرار داشته و در چند سال اخیر نیز دچار خشکسالیهاي متعددي شده است، 
از یك سو با کمبود آب آبیاري و از سوي دیگر با کیفیت نامطلوب آن روبه رو است، این امر سبب کاهش آب قابل 
استفاده توسط کشاورزان شده است و یا دور آبیاري را به تعویق انداخته و شوري آبهاي زیر زمیني را به دنبال داشته 
است. از سوي دیگر تأثیر سوء تنش آبي بر گیاه گوجه فرنگی در طول دوره رویشي و زایشي یکسان نبوده و متفاوت 
است. شناخت مرحله بحراني مصرف آب و تأثیر تنش آبي بر آن از اهمیت خاصي برخوردار است زیرا مي تواند در 

مصرف بهینه آب سودمند واقع شده و خسارات ناشي از کمبود آب را کاهش دهد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اهمیت باالي استفاده صحیح از آب آبیاري و لزوم ارائه به موقع آن به گیاه در زمان نیاز، بر اساس نتایج 

حاصل از طرح موجود مي توان موارد زیر را عنوان نمود:  
گیاه گوجه فرنگي از ابتداي رشد که به آن مرحله رویشي مي گویند )زمان انتقال نشاء به زمین اصلي( تا زمان 
ظهورگل در نیمي از گیاهان مزرعه )شروع مرحله زایشي( نیاز کمتري به آب آبیاري داشته و مي توان از آب موجود 
جهت کاشت و آبیاري سایر گیاهان زراعي مهم در منطقه مانند اسفناج، کاهو و هویج که داراي طول دوره رشد 
کوتاهي مي باشند، استفاده بهینه نمود. انجام این عمل داراي دو مزیت مي باشد. اوالً، آنکه سطح زیر کشت محصوالت 
زراعي و در پي آن درآمد کشاورزان افزایش خواهد یافت و با افزایش کارآیي مصرف آب آبیاري، از اتالف آب آبیاري 
بعنوان سرمایه ملي کاسته مي شود. ثانیاً، ایجاد تنش خشکي کنترل شده در زمان یاد شده مي تواند مکانیسم هاي 
رشد گیاه را به گونه اي تنظیم کند که سبب افزایش محصول تولیدي در صورت ارائه آب کافي به گیاه در مرحله بعدي 
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رشد )رشد زایشي( گردد. همچنین استفاده از این روش مي تواند سبب کاهش استفاده از سموم دفع آفات گیاهي 
گردد زیرا مصرف بي رویه آب در این مرحله از رشد )که اغلب کشاورزان متأسفانه به آن اقدام مي کنند( عامل تجمع 

آب اضافي در منطقه توسعه ریشه و یقه گیاه شده و فعالیت انواع آفات از جمله قارچ ها را به همراه خواهد داشت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 - کاهش آب آبیاری مصرفی برای کشت گیاه گوجه فرنگی توسط کشاورزان به میزان 35 درصد نسبت به روش  

        سنتی.
- امکان کشت مخلوط گوجه فرنگی با سایر محصوالت مانند اسفناج و فلفل در منطقه و افزایش درآمد کشاورزان.
 - کاهش آفات و قارچها بعلت وجود رطوبت باال در منطقه یقه گیاه و خاك مزرعه و در نتیجه کاهش سموم 

        مصرفی.
- افزایش کارآیی مصرف آب مصرفی تا حدود 40 درصد و جلوگیری از هدر روی آب آبیاری.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: مدیریت آبیاری بارانی و مصرف کود سولفات پتاسیم برای افزایش محصول ذرت علوفه ای در شهرستان 

گلپایگان
یافته منتج از پروژه شماره: 2-103-150000-00-0000-81036        مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجری مسئول: نصرت اله منتجبی                                                  رتبه علمي: مربی پژوهش
nmontajabi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

                
تعریف مسئله و اهمیت موضوع:

کمبود آب آبیاری و واقع شدن کشورمان در منطقه خشك و نیمه خشك، معضل کمبود آب، شوری آب و خاك، 
کاهش عملکرد و افزایش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش در آمد زارعان را به همراه دارد. مدیریت مصرف آب 
و کود و استفاده از سیستم های تحت فشار از جمله روش بارانی و مصرف بهینه کودها می تواند در کاهش مصرف 
آب و کود و افزایش عملکرد محصوالت زراعی از جمله ذرت علوفه ای موثر باشد. کود پتاسیم می تواند عملکرد کمی 
و کیفی ذرت را بیشتر کند و از خوابیدن )ورس( آن به مقدار قابل توجهی جلوگیری کند. از آنجا که کمبود آب از 
معضالت اساسی و دامداري در شهرستان گلپایگان از رونق قابل توجهی بر خوردار است کاشت ذرت علوفه ای سطح 
زیادی را شامل شده، اصالح روش آبیاری و مصرف مناسب کود پتاسیم می تواند باعث صرفه جویی در مصرف آب و 

افزایش محصول شده و با کاهش هزینه های تولید به صنعت کشاورزی و دامداری منطقه کمك کند.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای این منظور الزم است در شرایط اقلیمی مشابه گلپایگان که طبق تقسیم بندی به روش گوسن معتدل سرد 
است، ذرت علوفه ای به روش آبیاری بارانی در فصل رشد 15 نوبت آبیاری شود. فواصل آبیاری در تیرماه 6 روز، در 
مرداد ماه 7 روز و در شهریور ماه 8 روز باشد و یك نوبت آبیاری در اوایل مهر ماه انجام شود. کود سولفات پتاسیم به 
میزان 35 درصد بیشتر از توصیه آزمون خاك در زمان کاشت در خاك مصرف شود. فشار آب سیستم مناسب باشد 

به طوری که بین آبپاش های مجاور هم پوشانی کامل انجام شود و توزیع آب حتی االمکان یکنواخت باشد. 
زمانی که ارتفاع بوته های ذرت زیاد می شود از رایزرهای مرتفع با پایه های مهار کننده لرزش آبپاش ها استفاده 

شود تا خللی در توزیع آب ایجاد نشود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- کاهش قابل توجه در مصرف آب آبیاری نسبت به شرایط زارع 2-  افزایش قابل توجه در عملکرد کمی و 
بهبود کیفیت محصول 3- افزایش غلظت پتاسیم که از عناصر ضروری و مورد نیاز دام می باشد. در مقدار آب مصرفی 
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ذرت در روش آبیاری سطحی بسیار بیشتر از حد معمول و در شرایط گلپایگان بیش از 15000 متر مکعب در هکتار 
است. بر طبق میانگین نتایج دو سال اجرای آزمایش با روش آبیاری بارانی کالسیك ثابت با مصرف متوسط 12480 
متر مکعب در هکتار آب و مصرف کود سولفات پتاسیم به میزان 35 درصد بیشتر از توصیه آزمون خاك، 87370 

کیلوگرم در هکتار ذرت علوفه ای برداشت شد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاك و آب 
عنوان: معرفی روش مناسب قطره ای نواری )tape( برای گیاه گوجه فرنگی در استان بوشهر 

یافته منتج از پروژه شماره: 2-106-150000-00-0000-82035   مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مهرداد نوروزی                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

nowroozi50@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
                

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان بوشهر به لحاظ داشتن شرایط آب و هوایي خشك و نیمه خشك و نزوالت جوي پایین همواره با مشکل 
کم آبي مواجه بوده است. از طرفي پمپاژ بي رویه آب همراه با شیوه هاي آبیاري ناکارآمد سنتي باعث افت سطح آبهاي 
زیرزمیني و شور شدن اراضي کشاورزي شده است. لذا توسعه سیستم هاي آبیاري تحت فشار قطره اي با هدف افزایش 
سطح بهره وري آب و راندمان آبیاري امري اجتناب ناپذیر است. آبیاري قطره اي نواري )tape( یکي از روش هاي مورد 
استقبال کشاورزان استان بوشهر مي باشد که عموماً در مزارع گوجه فرنگي استفاده مي شود. گوجه فرنگي از مهمترین 
محصوالت زراعي استان بوشهر محسوب مي شود که به لحاظ تولید آن بصورت خارج از فصل از اهمیت اقتصادي 
ویژه اي برخوردار بوده و بیش از پیش توجه زارعین را به خود جلب نموده است. لذا تعیین میزان آب آبیاري و فاصله 

مناسب قطره چکان ها می تواند در بهبود مدیریت آبیاری نواری گیاه گوجه فرنگی موثر باشد.  

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

دستورالعمل حاضر برای این روش آبیاری و برای شرایط آب و هوایی استان بوشهر ارائه شده است. 
لحاظ عملکرد محصول،  به  تفاوتی  به صورت 20 و 30 سانتیمتر  فواصل قطره چکان ها  با  نوارهای قطره ای   

کارایی مصرف آب و سطح خیس شده )سطح تبخیر( نداشتند. لذا کاربرد هر دو نوع نوار قطره ای پیشنهاد می شود.
 درصد سطح خیس شده در روش آبیاری قطره ای به عواملي مانند دبي قطره چکان، فاصله نوارهای آبیاری، 
آب  باشد،  بیشتر  هرچه سطح خیس شده  دارد.  بستگي  الیه بندي خاك  و  و ساختمان  بافت خاك  آبیاري،   مدت 
بیشتري در خاك ذخیره مي شود. این امر از یك طرف باعث توسعه بهتر ریشه گیاه و جذب بیشتر آب و مواد غذایي 
و نهایتاً عملکرد بهتر گیاه مي شود و از طرف دیگر باعث افزایش تلفات تبخیر و هدر رفت آب آبیاري مي شود. فاصله 
140 سانتیمتر بین نوارهای آبیاری و درصد سطح خیس شده 57 درصد جهت طراحي و برنامه ریزي روش آبیاري 
قطره اي نواري در مزارع گوجه فرنگي استان بوشهر و سایر مناطق مشابه از نظر آب، خاك و اقلیم پیشنهاد مي گردد. 
 بطور کلی در آبیاری قطره ای برای حفظ رطوبت خاك در حد بهینه، فاصله آبیاری کم در نظر گرفته می شود. 
برای حفظ درصد سطح خیس شده در حد 57 درصد، فاصله آبیاری 2 روز در ماه های گرم )مهر و آبان( و حداکثر 7 

روز در ماه سرد )دی( پیشنهاد می گردد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
برنامه ریزی آبیاری مزارع گوجه فرنگی تحت پوشش روش آبیای قطره ای نواری از مهمترین نتایج بکارگیری نتایج 
این پژوهش در منطقه است. این موضوع گوجه کاران منطقه را در طراحی، اجراء و بهره برداری از سیستم های آبیاری 

قطره ای نواری در سطح مزارع گوجه فرنگی در راستای استفاده صحیح از منابع محدود آب یاری می کند. 
میزان آب آبیاری فصلی برای روش آبیاري قطره اي نواري در مزارع گوجه فرنگي استان بوشهر بر اساس ضریب 
تشت تبخیر 0/75 و درصد سطح خیس شده 57 درصد برابر 6453 متر مکعب در هکتار برآورد گردید که در این 

صورت عملکردی معادل 42 تن در هکتار عاید کشاورز خواهد شد. 
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موسسه تحقیقات کشاورزی دیم 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنـوان :  سـاجی، رقـم جدیدگنـدم دوروم مناسـب بـراي شـرایط آبیـاري تکمیلـي و مناطـق پربـاران اقلیم هـاي 

معتـدل و معتـدل گـرم  دیـم کشـور
یافته منتج از پروژه شماره: 82099-100-12-21                     مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول: رضا محمدی                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

 مجریـان:  مصطفـي آقایـي، رضـا حـق پرسـت، محمـد آرمیـون، داود صـادق زاده اهـري، ملـك مسـعود احمـدي،
 نـوذر بهرامـي، فرهـاد فـري، سـید کریم حسـیني، محتشـم محمـدي، طهماسـب حسـینپور، جعفر آلت جعفـر باي،

حسن خانزاده،  مقصود حسنپور حسني و حسن قوجیق 
 r.mohammadi@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
90 درصد گندم تولیدي دنیا به گندم نان و 10 درصد به گندم دوروم اختصاص دارد. این در حالي است که ارزش 
اقتصادي یك کیلو گرم گندم دوروم نسبت به گندم نان بسته به نوع فرآورده هاي حاصل از آن تا چهار برابر بیشتر 
مي باشد. امروزه گندم دوروم در دنیا جایگاه ویژه خود را در صنعت ماکاروني و بیسکویت سازي یافته و بصورت 
اختصاصي مورد بهره برداري قرار مي گیرد. از یك دهه گذشته با هدف تولید ارقام گندم دوروم و توسعه و بهبود 
جایگاه گندم دوروم در صنعت ماکاروني سازي تالشهایي به همین منظور صورت گرفته است. اصالح و معرفي ارقام 
جدید مناسب  که بتوانند از پتانسیل هاي موجود در شرایط دیم بهتر استفاده نمایند. با توجه به محدویت تعداد 
بسیار کم ارقام گندم دوروم دیم در سطح کشور )تنها 3-2 رقم( توجه به معرفی ارقام جدید ضروری است. بنابراین 
شناسایی و معرفی ارقام جدید عالوه بر افزایش عملکرد دانه، باعث تعدد ارقام مورد کشت در مناطق مختلف کشور 

مي گردد و از این رو از اپیدمي بیماري ها و آفات مختلف نیز جلوگیري بعمل مي آید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- تاریخ کاشت در مناطق معتدل:  15 مهر الي 15 آبان  و قبل از بارندگي موثر

2- تراکم کاشت: درمناطق معتدل براساس 350 دانه در مترمربع و وزن هزاردانه )165-130 کیلوگرم در هکتار(
3- فاصلة خطوط کشت:  17  الي 20 سانتي متر 

4- عمق کاشت: 5-4 سانتی متر
 5- بـرای بـرآورد دقیـق نیـاز غذایـی الزم اسـت قبـل از کاشـت، آزمـون خـاك انجـام گرفتـه و بـر اسـاس فرمـول

     N60 P25  به صورت جایگذاري در زیر بذر عمل شود. 
6- مبـارزه بـا علـف هـاي هـرز در مرحلـه انتهـاي پنجـه زنـي و ابتداي سـاقه دهي بـا اسـتفاده از علفکش مناسـب 
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گیرد. انجـام 
7- عملیـات تهیـه بسـتر بـذر، تناوب هـا، مبـارزه بـا علـف هـاي هـرز و رعایـت اصـول کاشـت، داشـت و برداشـت 
در دسـتور العمـل فنـي گنـدم موسسـه تحقیقـات کشـاورزي دیـم کشـور درج شـده اسـت، در صـورت لـزوم بـه 

دسـتورالعمل مربوطـه مراجعـه شـود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
میانگین عملکرد رقم ساجي 2824 کیلوگرم در هکتار بوده که نسبت به شاهدهای گندم دوروم زردك و گندم 
نان سرداری به ترتیب 23 درصد و 11 درصد برتر بود. این رقم از نظر تیپ رشد بینابین متمایل به بهاره، زودرس، 
متوسط ارتفاع بوته آن در شرایط دیم 89 سانتیمتر و در مقابل خوابیدگي کامالً مقاوم است. رقم ساجي به دلیل 
پتانسیل تولید بیشتر، کیفیت خوب سمولینا )13 درصد پروتئین(، تحمل به تنش خشکي، مقاومت به بیماري های 
زنگ زرد و سیاهك براي کاشت در شرایط دیم و آبیاري تکمیلي در مناطق معتدل سرد و معتدل گرم دیم کشور 

انتخاب و معرفی شده است.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

مزرعه پرورش 2 گندم دوروم ساجی، ايستگاه تحقيقات ديم سرارود مزرعه       

گندم دوروم ساجی در شرايط آبياری تكميلی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : گندم رقم هما مناسب کشت در مناطق سردسیر و معتدل دیم کشور

یافته منتج از پروژه شماره: از اجراي 10 پروژه مصوب                     مدت اجرا: 11 سال 
مجری مسئول: داود صادق زاده اهري                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش 

 مجریـان:  مظفـر روسـتایي، حبیـب کتاتـا، سـید مصطفـي پیرسـیدي، مقصـود حسـنپور حسـني، علي حسـامي، 
ابراهیـم روحـي، کاظـم سـلیماني، ملك مسـعود احمدي، هوشـنگ پاشـاپور، کـوروش نادرمحمودي، رضـا محمدي، 
 غالمرضـا عابـدي اصـل، محمـد ترابـي، محمدعلـي دهقـان، وفـا مردوخـي، سـیدطه دادرضایـي،  فـرزاد افشـاري،
 سـید محمـود عطاحسـیني، سـامان بهرامي کمانگر، امیـر دریایي، ولي فیضـي اصل، رضا رحیـم زاده، جلیل اصغري 

و هاشـم پور ایراندوست
  dsadeghzade@areeo.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
نقش مهم گندم در عرصه سیاسي و اقتصادي کشورها آن را به عنوان محصولی راهبردی در تمام دنیا مطرح کرده 
و اهمیت اقتصادي گندم )هم از نظر تولید وهم از نظر تغذیه( در دنیا بیش از سایر محصوال ت کشاورزي است. تولید 
گندم در کشور حداقل تا مرز خود کفایي و قطع وابستگي و یا ایجاد پتانسیل هاي تولید آن تا خود کفایي براي بهره 
گیري در موقعیت هاي بحراني، از اهمیت قابل توجه و راهبردي برخوردار است. سطح زیرکشت گندم در دیمزارهاي 
کشور در طي سال هاي مختلف بین 3/8 الي 4/2 میلیون هکتار در نوسان بوده که بیش از 75 درصد سطح زیر کشت 
آن در مناطق سردسیر و معتدل سرد واقع شده است. تالش براي باال بردن تولید  و حفظ پایداری آن در شرایط 
تنش نیاز به اتخاذ روش ها و راهکارهاي اساسی و اصولی  مناسب دارد. معرفي ارقام پرمحصول و در عین حال مقاوم 

به تنش هاي محیطي مانند خشکي و سرما یکی از این روشها است. 

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

2- تراکم کاشت: بر اساس  350-380 بذر در مترمربع )185-145 کیلوگرم در هکتار با توجه به وزن هزاردانه( 
3- فاصلة خطوط کشت:  17  الي 20 سانتي متر 

4- بـرای بـرآورد دقیـق نیـاز غذایـی الزم اسـت قبـل از کاشـت، آزمـون خـاك انجـام گرفتـه و بـر اسـاس فرمـول   
N60P25  بصـورت جایگـذاری عمـل شـود. 

5- عمق کاشت: 5-4 سانتی متر 
6- مبارزه با علف هاي هرز در مرحله انتهاي پنجه زني و ابتداي ساقه دهي انجام گیرد
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7- عملیـات تهیـه بسـتر بـذر، تناوبها، مبارزه با علف هاي هرز و رعایت اصول کاشـت، داشـت و برداشـت در دسـتور 
العمل فني گندم موسسـه تحقیقات کشـاورزي دیم کشـور درج شـده اسـت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رقم هما قابلیت کشت در دیمزارهاي سرد و معتدل سرد کشور را به صورت پائیزه دارد. جمع بندي نتایج حاصل 
از بررسي عملکرد دانه این رقم طي دوره ده ساله )85-1376(  درکلیه ایستگاه هاي تحقیقاتي مناطق سردسیر دیم  
نشان داد که رقم هما با میانگین عملکرد 1932کیلوگرم در هکتار نسبت به آذر 2 و سرداري معمولي  به ترتیب با 
عملکرد1848 و 1769 کیلوگرم در هکتار برتري عملکرد و پایداري تولید برخوردار بود. از دیگر ویژگي هاي برتري رقم 
جدید نسبت به ارقام شاهد مي توان به بیشتر بودن وزن هزار دانه آن اشاره نمود. رقم هما با ارتفاع بوته 81  سانتي 
متر، تیپ رشد زمستانه، متحمل به خشکي و سرما و با میانگین میزان پروتیین دانة 10/5  درصد جزو ارقام داراي 
خاصیت نانوایي متوسط است. طبق محاسبات سال 1388 سود حاصل از کشت این رقم در یك هکتار در مقایسه با 
رقم شاهد، تحت شرایط دیم به مبلغ 497 هزار و 150 ریال برآورد شد که با توسعه سطح کشت آن به سیصد هزار 

هکتار به طور متوسط ساالنه بیش از 149  میلیارد ریال ارزش افزوده عاید کشور و کشاورزان خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : لگومهای علوفه ای مناسب برای کشت مخلوط با جو در شرایط دیم

یافته منتج از پروژه شماره: 87008-15-15-04                             مدت اجرای پروژه:  یك سال
مجري مسئول: خشنود علیزاده                                                    رتبه علمی: دانشیار پژوهش 

مجریان: جواد المعی، سرحد بهرامی، محمد علی دری، غالمرضا طهماسبی، افشین بافنده، علي اکبر شعباني
k.alizadeh@areo.ir   :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کشت علوفه در دیمزارهای کشور متأسفانه جایگاه مناسبي ندارد و محوریت کشت گندم باعث گردیده است که 
سطح زیادي از اراضي کشاورزي به آن اختصاص داده شود و این باعث کاهش حاصلخیزي خاك بخصوص در شرایط 
دیم شده است. تولید علوفه با کیفیت از ضروریات کشور مي باشد. توسعه گیاهان علوفه اي در دیمزارها خصوصاً اگر 
از خانواده لگومها باشد عالوه بر تولید علوفه، باعث افزایش حاصلخیزي خاکها نیز مي شود. از سوي دیگر، ترکیب یك 
لگوم و غله عالوه بر افزایش کمیت تولید باعث افزایش کیفیت علوفه نیز خواهد شد و عملکرد در اراضي کشاورزي از 
ثبات بیشتري برخوردار خواهد شد. کشت مخلوط از طریق حفظ منابع آب و خاك و نیز صرفه اقتصادي در راستاي 
اهداف توسعه پایدار پیش مي رود. در این آزمایش اختالط بذر ماشك پانونیکا، ماشك داسی کارپا، نخود علوفه ای و 

خلر با جو به نسبت 1:1 در هفت استان مورد بررسی قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
آماده سازی زمین با گاوآهن قلمی بعد از برداشت غالت در نیمه تابستان و کاشت با بذرکار در اواسط پاییز به 
همراه اعمال کودهای نیتروژن از منبع اوره و فسفر از منبع سوپرفسفات تربپل طبق نیاز کودی هر منطقه )مشابه 
عدس در مناطق( بصورت جایگذاری انجام می گردد. بذور لگوم علوفه ای به میزان 150 دانه در متربع با بذور جو 

بمیزان 200 دانه در مترمربع مخلوط شده و بصورت درهم مورد کشت قرار می گیرند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج در مراغه نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه تر )بعد از کشت خالص جو( متعلق به مخلوط جو با ماشك 
گلستان،  علي آباد  منطقه  در  داشت.  وجود  نیز  علوفه خشك  عملکرد  در  مخلوط  این  برتري  که  باشد  مي  پانونیکا 
بیشترین عملکرد علوفه تر متعلق به مخلوط جو با ماشك ساتیوا بود ولي از لحاظ عملکرد علوفه خشك، مخلوط 
جو-پانونیکا برتر از بقیه بود. بررسي مخلوط لگوم-جو در منطقه عنبرآلوم از استان گلستان نشان داد که مخلوط 
ماشك داسي کارپا با جو از نظر کمي و کیفي بر سایر تیمارها برتري دارد و عملکرد علوفه تر بالغ بر 56 تن در هکتار 
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و علوفه خشك بیش از 15 تن در هکتار بسیار قابل توجه است. بررسي کیفیت علوفه در حالت مخلوط نیز نشان داد 
که بیشترین درصد پروتئین )15 درصد( و نیز بیشترین انرژي )2500( در مخلوط جو با ماشك داسي کارپا حاصل 
مي شود. بطور کلي از این تحقیق چنین نتیجه گیري شد که با کشت مخلوط ماشك و خلر با جو در نسبت 50:50 
ضمن توسعه کشت پاییزه و جایگزیني آن با کشت بهاره مي توان علوفه قابل توجه از نظر کمي و کیفي در دیمزارهاي 

سردسیر و معتدل سرد تولید نمود که بهترین جایگزین آیش بعد از گندم و بخصوص جو است

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

لگومهای علوفه ای مناسب برای كشت مخلوط با جو در شرايط ديم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : ماشك مراغه، اولین گیاه علوفه اي مناسب کشت در دیمزارهاي کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 81032-53-21-101                      مدت اجرای پروژه:  10 سال
مجری مسئول: علیرضا فخرواعظي                                                 رتبه علمی: مربی پژوهش

مجریان: خشنود علیزاده دیزج، سیف اهلل شاه وردي، ملك مسعود احمدي، فرهاد آهك پز، جلیل اصغري 
afakhrvaezi@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
نیاز  محصولي،  تك  کشت  عوارض  به  توجه  با  دیمزارها  زراعي  تناوب  در  علوفه اي  گیاه  یك  کردن  وارد  لزوم 
روزافزون به تولیدات دامي و نیز بال استفاده ماندن اراضي مستعد در سال هاي آیش، ضرورت بررسي و توسعه گیاهان 
علوفه اي در اراضي دیم و معرفي رقم مناسب براي اقالیم مختلف کشور را یادآور مي شود. ماشك مراغه متعلق به گونه 
داسی کارپا است که این گونه ماشك یکساله و بصورت طبیعي در بسیاري از مراتع و دیمزارهاي کشور دیده مي شود 
و سازگاري باالیي در مناطق خشك و نیمه خشك ایران دارد.  به دلیل اهمیت ماشك از نظر تغذیه دام، کشت در 
اراضي کم بازده، مقاومت به خشکي، سرما و چرای دام و همچنین نقشي که در حاصلخیزي خاك دارد، معرفی رقم 

مناسب از آن با نام مراغه طی 10 سال تحقیق در موسسه تحقیقات دیم کشور انجام گرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تاریخ کاشت رقم مراغه در اقلیم معتدل و گرم همزمان با کشت گندم در پاییز است ولي در دیمزارهاي سردسیر 
باید در اولین فرصت براي کشت در اواخر زمستان یا اوایل بهار اقدام شود.  کشت مخلوط )درهم( این رقم با جو 
در تمام مناطق در پاییز و قبل از شروع بارندگي هاي موثر توصیه مي شود. مناسبترین عمق کشت آن حدود 5-7 
سانتیمتر است. میزان بذر مصرفی جهت تولید علوفه برابر 120 کیلوگرم در هکتار و جهت تولید بذر حداکثر 80 
کیلوگرم در هکتار با فرمول کودي N20P40 توصیه مي شود. انواع حشرات برگ خوار مي توانند در مراحل اولیه رشد 
خسارت قابل توجهي به ماشك ها بزنند. استفاده از طعمه مسموم )2 کیلوگرم سوین یا 4 لیتر دیازینون مایع بهمراه 3 
کیلوگرم شکر براي 20 کیلوگرم سبوس در هر هکتار( یا دیازینون گرانوله )10 کیلوگرم براي هر هکتار( جهت کنترل 
الروها و سوسك ها در مرحله گیاهك موثر است. برداشت محصول علوفه ماشك موقعي است که گلدهی کامل شده 

و اولین نیام ها به رشد کامل رسیده باشند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه: 
ماشك رقم مراغه پس از اجراي 9 پروژه تحقیقاتي و تحقیقي-تطبیقي در موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور 
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و ایستگاه هاي همکار در طي 10 سال شناسایي شده است. منشا آن از مواد بین المللي دریافتي از ایکاردا  بوده و و از 
سال 1382، این رقم بهمراه ارقام محلي گاودانه در مناطق سرد، معتدل و گرم کشور ارزیابي و برتری خود را نشان 
داده است. رقم مراغه با داشتن متوسط 2500 کیلوگرم علوفه خشك در مناطق سرد و بیش از 5000 کیلوگرم علوفه 
خشك در کشت پاییزه در اقلیم معتدل و گرم، بعنوان پایدارترین و یکي از پرمحصول ترین ارقام علوفه ای در شرایط 
دیم است. رقم مراغه تیپ رونده دارد و بسیار مناسب کشت مخلوط با غالت و بخصوص جو در شرایط دیم است. 

عملکرد علوفه در کشت مخلوط آن با جو به بیش از سه برابر افزایش مي یابد.

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: مکانیزاسیون مناسب برای توسعه کاشت گندم در تناوب با گلرنگ در مناطق سردسیر دیم

شماره مصوب پروژه:   83002 –8309 – 05 – 230000 – 100 – 4           
مجري مسئول: جلیل اصغری میدانی                                                   رتبه علمی: مربی پژوهش 

مجریان:  ایرج یاوری،  نصرت اهلل حیدرپور 
jasgh1340@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کاشت گندم در تناوب با گلرنگ عالوه بر اینکه موجب تولید دانه هاي روغني شده سبب استفاده هر سال از اراضي 
دیم مي شود. بدین منظور روش مشخصي براي تهیه مناسب بستر بذر و کاشت گندم پس از برداشت گلرنگ تعیین 
نشده است. از طرفي به علت اینکه محدودیت اراضي با بازده باال وجود دارد حذف سال آیش در اراضي دیم و استفاده 
از روش مناسب خاك ورزي و کاشت ضروري به نظر مي رسد همچنین با وارد نمودن دانه هاي روغني در تناوب با 
غالت عالوه بر بهبود ساختمان خاك، حفاظت از اراضي دیم، بخشي از روغن مورد نیاز کشور نیز مرتفع خواهد شد 
زیرا گلرنگ محصولي است که دانه آن 40 - 27 درصد روغن دارد و نه تنها از نظر کیفیت تغذیه اي و دارویي حائز 
اهمیت است بلکه مصارف متعدد دیگري نیز دارد. بنابر این با کاشت دو محصول در دو سال می توان هر دو محصول 

گلرنگ و گندم را تولید و نیازهای اساسی کشور را تامین و بر درآمد کشاورزان افزوده خواهد شد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- در مناطـق مراغـه و گچسـاران از روش گاوآهـن قلمـي + گاوآهـن دوار عمـودي )سـیکلوتیلر( + کاشـت بـا 

خطـي کار جهـت مکانیزاسـیون گنـدم در تنـاوب گلرنـگ توصیـه می شـود.
 -  در منطقـه کرمانشـاه اسـتفاده از روش گاوآهـن قلمـي + هـرس بشـقابي + کاشـت بـا خطـي کار نسـبت بـه سـایر 

روش های مورد بررسی بیشترین تاثیر را بر روی فاکتورهای عملکرد و اجزای عملکرد گندم در تناوب با گلرنگ دارد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه: 
در مناطـق مراغـه تیمـار گاوآهـن قلمي + گاوآهن دوار عمودي )سـیکلوتیلر( + کاشـت با خطـي کار در اعماق مذکور 
به ترتیـب بـا 26/24، 28/93 و 30/41 درصـد، رطوبـت وزنـي بیشـتري داشـت. از نظـر تعـداد پنجـه بـارور در بوته، 
ارتفـاع بوتـه، طـول سـنبله، تعـداد دانـه در سـنبله، وزن هـزار دانـه، عملکـرد کاه و کلـش، عملکـرد دانـه و عملکرد 
بیولوژیکـي، اسـتفاده از روش مذکـور بهتریـن وضعیـت را داشـت. ولـی در منطقـه کرمانشـاه تیمار گاوآهـن قلمي + 
هـرس بشـقابي + کاشـت بـا خطي کار بیشـترین تاثیر را بـر روی فاکتورهای عملکـرد و اجزای عملکرد گندم داشـت. 
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نتیجـه گیـری مـی شـود کـه در طول دو سـال دو نـوع محصـول )گلرنگ و گنـدم( از مزرعه برداشـت می شـود. در 
ایـن صـورت نـه تنهـا موضـوع کشـاورزی حفاظتـی با رعایـت تنـاوب زراعـی، جلوگیـری از تخریب اراضـی و اصالح 
سـاختمان خـاك تحقـق مـی یابـد بلکه از نظـر افزایش درآمد کشـاورزان نیـز اهمیت فـوق العاده ای پیـدا می کند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از مزارع آزمايشی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : تراکم مناسب بذر جهت کشت خلر و ماشك علوفه ای در شرایط دیم. 

یافته منتج از پروژه شماره: 2-022-230000-04-8302-85006      مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: علیرضا فخرواعظي                                                    رتبه علمی: مربی پژوهش

afakhrvaezi@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
دیم زارها سطح وسیعي از زمینهاي تحت کشت کشور را مي پوشانند و مي توان در این مناطق اقدام به کشت 
گیاهان علوفه اي از جمله انواع ماشك و خلر نمود. در این راستا و براي دستیابي به تراکم بوته مطلوب )تعداد بذر 
در مترمربع( و نیز اثرات متقابل آن بر روي عملکرد ارقام ماشك و خلر مذکور در شرایط دیم، این تحقیق به صورت 
بررسي میزان تراکم بذر در دو الین خلر گونه Sativus )463 و 555( و ماشك  مراغه، با استفاده از 4 سطح تراکم 
کاشت در مقادیر 150، 200، 250، 300 دانه در متر مربع به مدت2 سال در ایستگاه مراغه )در کشت بهاره( به اجرا 

در آمد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 تاریخ کاشت در مناطق سردسیر:  ماشك و خلر در اولین فرصت در در نیمه دوم آبان

 تراکم کاشت: 250 دانه در مترمربع 
فاصلة خطوط کشت:  25 الی 30 سانتیمتر 

 عمق کاشت: 3 الی 5 سانتی متر
 برای برآورد دقیق نیاز غذایی الزم است قبل از کاشت، آزمون خاك انجام شود و بر اساس آن میزان عناصر 

غذایی موجود در خاك،  فرمول کودی توصیه شود. 
 امکان کنترل شیمیایی علف هاي هرز وجود دارد ولی چنانچه کشت ردیفی باشد می توان از کولتیواتور در 

بین ردیفها استفاده کرد.
 عملیات تهیه بستر بذر، تناوب، مبارزه با علف هاي هرز و رعایت اصول کاشت، د اشت و برداشت در دستور 
العمل فني علوفه موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور درج شده است، در صورت لزوم به دستورالعمل مربوطه 

مراجعه شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه: 
تحقیقات نشان داده است که کشت گیاهان علوفه اي یکساله خانواده لگومینوز بجاي آیش در دیمزارها منجر به 
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افزایش مواد آلي و نیتروژن در خاك شده و تولید علوفه براي دام ها را افزایش مي دهد. در سال های اخیر، تناوب 
غالت-آیش بحالت غالب درآمده است. آیش گذاری منجر به افزایش شوری خاك شده و نیتروژن خاك و آب آن را 
به هدر میدهد. کاهش مواد آلی و حاصلخیزی خاك بهمراه افزایش هزینه های اقتصادی و زیست محیطی کودهای 
باید  به لگوم ها شده است. جهت تولید علوفه بیشتر در خلر و ماشك علوفه ای  شیمیایی منجر به تجدید توجه 
تراکم کشت را  300 – 250 دانه در متر مربع در نظر گرفت. جهت تولید دانه در هر سه رقم ماشك و خلر در این 
آزمایش، رعایت تراکم 250 دانه در متر مربع )حداکثر( ضروري بود و در تراکم هاي باالتر تولید دانه افت شدیدي 

از خود نشان داد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 نمايی از كرت آزمايشی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان: خاك ورزی مناسب برای کاشت گندم در تناوب با کلزا در مناطق گرم دیم

شماره مصوب پروژه: 4-100-232200-00-8309-83003       
مجري مسئول: رضا رحیم زاده                                                رتبه علمی: استادیار پژوهش 

rezarahimzadeh42@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
روش خاك ورزي در ذخیره و حفظ رطوبت و همچنین جلوگیري از تخریب خاك و ایجاد شرایط مناسب براي 
رشد و نمو و ریشه محصول مهم مي باشد. روش رایج برای تهیه زمین در مناطق گرم استفاده از گاوآهن برگرداندار 
بعد از بارندگی  موثر پاییزه است. گاوآهن برگرداندار در میان ادوات خاك ورزی اولیه بیشترین انرژی در واحد سطح را 
مصرف کرده و به دلیل شدت جابجایی خاك و کاهش مواد آلی، استفاده از این وسیله در کشاورزی حفاظتی به شدت 
کاهش یافته است. لذا امروزه هر روش  کم خاك ورزی که ضمن تهیه بستر بذر در حفظ خاك موثر باشد مورد توجه 
قرار گرفته است. خاك ورزی و تهیه بستر بذر مناسب از جمله عملیات هزینه بر و موثر در عملکرد محصول می باشد. 
استفاده از گاوآهن برگرداندار برای کاشت گندم بعد از محصوالت تناوبی مانند کلزا نیاز به توان بیشتر )مصرف سوخت 
بیشتر( داشته و از طرفی بدلیل ایجاد کلوخه های بزرگ نیاز به عملیات ثانویه بعدی برای تهیه بستر بذر را می طلبد. 
لذا دست یابی به روش خاك ورزی مناسب با حداقل جابجایی خاك و هزینه  تولید با رویکرد حفظ خاك )منبع تولید( 

از اهمیت باالیی برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- با وجود معنی دار نبودن اثرات خاکورزی برگردان دار با سایر روش های خاك ورزی )گاوآهن برگرداندار+ هرس 
بشقابی، گاوآهن قلمي + هرس بشقابی، سیکلوتیلر، پنجه غازي+ هرس بشقابی، بي خاك ورزي(، به دلیل اثرات مفید 

کم خاکورزی بهتر است این روش صورت گیرد
- کشت مستقیم برای مناطق سنگالخی مناسب است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در منطقه گچساران بیشترین عملکرد از تیماره استفاده از گاوآهن برگرداندار حاصل شد ولی این تیمار با تیمار 
استفاده از پنجه غازی اختالف معنی دار نداشت. در منطقه باغ ملك مشابه گچساران بیشترین عملکرد از گاوآهن 
برگرداندار بدست آمد ولی با سایر تیمارها اختالف معنی دار نداشت و تیمارهای گاوآهن بدون صفحه برگردان و تیمار 
بی خاك ورزی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. به طورکلی برای اجتناب از اثرات سوء استفاده از گاوآهن برگرداندار 
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)روش مرسوم( برای منطقه گچساران کاربرد پنجه غازی و برای منطقه باغ ملك )شرایط سنگالخی( کشت مستقیم 
توصیه می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمایی از مزرعه آزمایشی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : معرفي رقم عدس کیمیا،  پرمحصول و پایدار جهت کشت پاییزه درمناطق معتدل سرد و نیمه گرمسیر در 

شرایط دیم کشور
یافته منتج از پروژه شماره:  85005-0000-06-300000-100-4      مدت اجرای پروژه: 9  سال
مجري مسئول: سید حسین صباغ پور                                              رتبه علمی: استاد پژوهش 

کامل،  مسعود  رستمي،  برزو  پژشکپور،  پیام  خاني،  صفي  منصور  محمودي،  اکبر  علي  سیدي،  فرامرز   مجریان: 
کانوني، عبداهلل هاشم بیگي، فرشید محمودي،  پور سیابیدي،  همایون  الهیاري، محمد مهدي  ناصر  فرایدي،   یداهلل 
حمید پور علي بابا، عادل جهانگیري                                                                                                                                                                                                          

sabaghpour@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ایران از نظر سطح زیر کشت عدس، رتبه چهارم را در جهان بعد از هند، ترکیه و کانادا به خود اختصاص داده 
است. کانادا با 1306 کیلوگرم در هکتار باالترین و ایران با 457 کیلوگرم در هکتار، پایین ترین عملکرد در واحد سطح 
را دارند. عوامل مختلفي در پایین بودن عملکرد گیاه عدس موثر است. از عوامل مهم پایین بودن عملکرد عدس در 
کشور، پتانسیل پایین عملکرد ارقام بومي و عدم رعایت نکات به زراعي توسط کشاورزان عدس کار مي باشد. بیماري 
پژمردگي فوزاریومي از جمله بیماري خسارت زا در کشور مي باشد. کلیه ارقام محلي به این بیماري حساس مي باشند. 
به دلیل عدم گزارش خسارت  بیماري برق زدگي در مزارع عدس در ایران، این بیماري از اهمیت کمي در کشور 

برخوردار مي باشد. 

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

2- کشت با ردیف کار پنوماتیك یا  هاسیا )عمیق کار( از نیمه دوم آبان ماه لغایت 15 آذر ماه
3- میزان بذر مصرفي بر اساس 200 بوته در مترمربع )80کیلوگرم در هکتار(  با فاصله ردیف 25 سانتیمتر 

4- ضد عفوني بذر 2 در هزار با سم مانکوزوب. 
5- عمق کاشت:  3 سانتیمتر

6- نیاز غذایي: 
الف: اگر در اراضي کاشت عدس میزان فسفر خاك بیش از ppm   6 باشد نیازي به اضافه نمودن کود فسفره به 
خاك مزرعه نمي باشد و اگر کمتر از این مقدار باشد الزم است با اضافه نمودن کود فسفره به مرز ppm 6 رسانده 

شود.
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ب: اگر درصد مواد آلي خاك بیشتر از یك درصد باشد نیازي به اضافه نمودن ازت به خاك مزرعه نمي باشد با 
توجه به اینکه غالبا دیم زار ها از نظر مواد آلي خاك فقیر هستند، مقدار 20 کیلو ازت خالص به عنوان استارتر توصیه 

مي گردد. 
7- مبارزه با علف هاي هرز باریك برگ با علفکش گاالنت )1/5 تا 2 لیتر در هکتار( یا فوزیلید )2/5 تا 3 لیتر در 

هکتار(.
8- زمان برداشت ازنیمه دوم خرداد  تا اواخر خرداد

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
میانگین درصد افزایش محصول رقم کیمیا در سال هاي مختلف در استان هاي کرمانشاه، لرستان، ایالم، شیروان، 
نسبت به ارقام شاهد محلي 140 درصد مي باشد. نظر به اینکه میانگین عملکرد عدس در شرایط دیم در این مناطق 
461 کیلوگرم در هکتار مي باشد با آزاد سازي این رقم، میزان عملکرد عدس در مزارع کشاورزان به 640 کیلوگرم در 
هکتار افزایش خواهد یافت. با توجه به سطح زیر کشت عدس در این مناطق در شرایط دیم )61239 هکتار(، با کشت 
این رقم در مزارع کشاورزان به میزان  10961781 کیلوگرم در هکتار افزایش تولید در سطح کشور خواهیم داشت. 
با در نظر گرفتن قیمت عدس در کشور که در حدود 800 تومان مي باشد، بیش از 8/7 میلیارد تومان افزایش درآمد 

به لحاظ کشت این الین عاید کشاورزان کشور خواهد شد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از كشت عدس در منطقه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : برتری کشت پاییزه عدس نسبت به کشت بهاره )کشت سنتی( در کرمانشاه و لرستان در شرایط دیم

یافته منتج از پروژه شماره: 85005-0000-06-000003-100-4       مدت اجرای پروژه: 2 سال 
مجري مسئول:   سید حسین صباغ پور                                           رتبه علمی: استاد پژوهش 

مجری: حسن پیرداده  
sabaghpour@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
عدس به لحاظ نیاز کمی که به آب دارد، دراکثر دیمزارها به همراه نخود به جای آیش در تناوب با غالت قرار 
می گیرد. ضمنا با قابلیت تثبیت ازت اتمسفری در حاصلخیزی خاك برای کشت غالت سال بعد می تواند مفید واقع 
گردد. شاخه و برگ این گیاه یك علوفه با ارزش جهت تعلیف دام در سال های خشك می باشد. ایران به دلیل سطح 
زیرکشت این محصول رتبه چهارم در جهان بعد از هند، ترکیه، و کانادا به خود اختصاص داده است. کانادا با 1306 
کیلوگرم در هکتار باالترین وایران با 457 کیلوگرم در هکتار پایین ترین عملکرد در وحد سطح را دارند. غالب سطح 
زیر کشت در ایران در شرایط )92 درصد( یکی از مهمترین عامل پایین بودن عملکرد در واحد سطح، تنش خشکی 
آخر فصل است که به کشت بهاره گیاه عدس خسارت زیادی وارد می کند. با انتقال کشت بهاره به پاییزه ضمن افزایش 

کارایی مصرف ّآب، میزان عملکرد به طور فزاینده ای افزایش می یابد.  

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

2- کشت با ردیفکار پنوماتیك یا هاسیا )عمیقکار( از نیمه دوم آبان ماه لغایت 15 آذر ماه
3- تراکم بذر برابر 200 بوته در مترمربع با فاصله ردیف 25 سانتیمتر 

4- ضد عفوني بذر )2 در هزار با سم مانکوزوب( 
5- عمق کاشت:  3 سانتي متر

6- نیاز غذایي: 30 کیلوگرم P2O5  و  مقدار 20 کیلوگرم ازت خالص به عنوان استارتر توصیه مي گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
به طور کلی نتایج تحقیق در دو استان کرمانشاه و لرستان طی دو سال زراعی نشان داد که بین تاریخ کشت 
پاییزه و بهاره اختالف معنی دار وجود دارد. به طوری که کشت پاییزه 31 درصد عملکرد بیشتری نسبت به کشت بهاره 
تولید کرده است. همچنین دو رقم کیمیا و بیله سوار به ترتیب با میانگین عملکرد 793 و 743  کیلوگرم در هکتار در 
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کشت پاییزه در دو استان فوق عملکرد معنی داری نسبت به رقم شاهد محلی تولید نمودند که می توان این و رقم را 
برای کشت پاییزه در دو استان کرمانشاه و لرستان توصیه کرد. عالوه بر نتایج فوق کشت پاییزه در مقایسه با کشت 

بهاره دارای مزایاي ذیل نیز مي باشد:
1-  در کشت پاییزه گیاه مرحله رشد رویشي و زایشي خود را طبیعي تر سپري مي نماید.

2- در کشت پاییزه تنش خشکي آخر فصل بسیار کمتر از کشت بهاره  به گیاه خسارت وارد مي کند.
2- در کشت پاییزه میزان کارایی مصرف آب افزایش مي یابد و استفاده از آب باران بهینه تر مي گردد.

4- در کشت پاییزه ارتفاع بوته جهت برداشت مکانیزه نیز افزایش مي یابد.
5- بیوماس گیاه در کشت پاییزه  جهت علوفه دام افزایش مي یابد.
6- اندازه بذر نسبتاً در کشت پاییزه بیش از کشت بهاره مي باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تفاوت كشت پاييزه و بهاره عدس از نظر ميزان رشد رويشي را نشان مي دهد )اواخر ارديبهشت ماه(
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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: برآورد و پهنه بندي متغیرهای ناحیه ای منابع جنگلي با استفاده از روش هاي آمار مکاني

یافته منتج از پروژه  شماره: 5902                                             مدت اجراي پروژه : 3 سال
مجری مسئول: رضا اخوان                                                           رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: مجید حسنی، خسرو میرآخورلو، هادی کیادلیری، وحید اعتماد، حسن رشیدی
akhavan@rifr-ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
است.  جنگل  در  برنامه ریزي  و  مدیریت  به منظور  ناپذیر  اجتناب  امري  موجودي  پهنه بندي  و  برآورد 
الزم  شروط  از  آماربرداري،  از  پس  متغیرها  پهنه بندي  به منظور  نااریب  درون یابي  روش  یك  انتخاب  امروزه 
داده هاي  با  که  است  آمار  علم  از  شاخه اي  مکاني  آمار  است.  جنگل  در  تحقیق  و  برنامه ریزي  مدیریت،  براي 
و )ژئواستاتیستیك(  زمین آمار  روش هاي  و  دارد  سروکار  ناحیه ای  متغیرهای  و  مختصات(  )داراي   مکان دار 
) Inverse Distance Weighting( IDW )عکس فاصله وزن دار( از جمله روش هایي هستند که در زیر مجموعه 
آمار مکاني قرار مي گیرند که قادر به برآورد و پهنه بندي دقیق متغیرهاي ناحیه ای جنگل مي باشند )اگر تفاضل ارزش 

یك متغیر تصادفي در دو مکان وابسته به فاصله آنها از یکدیگر باشد، چنین متغیري را ناحیه اي مي نامند(.
چالش هاي موجود در آماربرداري از جنگل عبارتند از: 1- فاصله مکانی مناسب نمونه برداري 2- افزایش دقت 
برآورد متغیرها 3- پهنه بندي نحوه پراکنش و توزیع متغیرها. از میان این روش ها روش زمین آمار قادر به پاسخوگویي 

به هر سه چالش و روش IDW قادر به تولید نقشه پهنه بندي از منابع و افزایش دقت برآورد متغیرها مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
به منظور اجراي این روش ها الزم است تا به هنگام نمونه برداري در عرصه جنگل توسط جنگلبانان، عالوه بر روش 
مرسوم نمونه برداری در جنگل، مختصات مکاني نمونه ها نیز ثبت گردد تا از مدل رابطه مکاني بین نمونه ها )شکل 
1( جهت تولید نقشه پیوسته پهنه بندی از متغیرهاي ناحیه ای جنگل و افزایش دقت برآورد آنها به روش زمین آمار 
استفاده گردد. در صورتیکه رابطه مکاني مناسبي مشاهده نشود )شکل 1( مي توان از روش IDW استفاده کرد. در 
این صورت با استفاده هاي این داده هاي دارای مختصات که اختالف هزینه آنها با داده های معمولی فقط تعیین محل 
نمونه ها با دستگاه GPS  یا به روش فاصله  آزیموت است و با در نظر گرفتن مدل ساختار مکاني موجود در بین نقاط 
نمونه برداري شده در نرم افزار+ GS، هم مي توان فاصله مناسب نمونه برداري براي هر متغیر را با استفاده از تغییرنمای 
متغیرها )واریوگرام( در آماربرداري هاي بعدي تعیین کرد و هم مي توان نقشه پهنه  بندي از نحوه توزیع آن متغیر در 
عرصه موردنظر را با استفاده از روش های درون یابی وزنی تولید نمود. مدیران جنگل مي توانند از این نقشه ها به عنوان 
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یك نقشه راهنما در جنگل  استفاده کنند تا براساس آن برنامه ریزي هاي الزم را با توجه به وضعیت پراکنش متغیر 
مورد نظر در جنگل انجام دهند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- افزایش دقت برآورد متغیرهای ناحیه ای جنگل نسبت به روش های سنتی آماربرداری در جنگل

وضعیت  از  مناسبي  دید  جنگل  مدیران  به  مي تواند  که  جنگل  در  موجودی  پراکنش  وضعیت  نقشه  تولید   -2
پراکنش موجودي جنگل در عرصه تحت مدیریت نشان بدهد که در کلیه دخالتهاي پرورشي در جنگل راهگشا و 

راهنما خواهد بود.
3- تعیین ابعاد بهینه شبکه نمونه برداري در جنگل که نتیجه آن کاهش تعداد نمونه ها و نیز کاهش هزینه هاي 

آماربرداري در جنگل است.

عكس/عكس های شاخص از يافته:

شكل 1- مدل ساختار مكاني مناسب )راست( و نامناسب )چپ(

شكل 2- نمونه اي از نقشه نمونه برداري جنگل )باال( و نقشه پهنه بندي تراكم جنگل )پايين( 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: نقش درختچه گز در اصالح و توسعه مناطق بیابانی

یافته منتج از پروژه شماره: 03-0310828000-82            مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: حسین توکلی نکو                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: حیدر پناهپور، محمد حسن عصاره، محمد رضا نائینی، محمد کاظمی، سیدمهدي ادناني، حمیدرضا جاویدکیا 
TavakoliNeko@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
توسعه صنعت، رشد جمعیت و افزایش نیازهاي بشر در دو قرن گذشته باعث بهره برداري بي رویه از منابع طبیعي 
و نابودي بخش وسیعي از عرصه هاي طبیعي جهان شده است نه تنها منابع طبیعي تجدید نشدني رو به پایان است، 
منابع طبیعي تجدید  شونده هم به علت تخریب زیرساخت ها رو به زوال هستند. یکي از مهمترین اولویتها براي برنامه 
ریزي اصالح و توسعه اکوسیستم، شناخت و ارزیابي تنوع ژنتیکي گونه هاي گیاهي و تالش براي حفاظت و احیاء آنها 
مي باشد. این برنامه ها با عنوان طرح ملي و یا بین المللي دنبال شده و موجب نگهداري ذخایر توارثي در رویشگاه 
طبیعي )In situ( براي کاهش انقراض یا نگهداري در خارج از رویشگاه طبیعي )Ex situ( با استفاده از تکنیك هاي 
جمع آوري بذر و نگهداري در سردخانه؛ نگهداري بذر کامل، جنین و یا مریستم در ازت مایع؛ حفاظت و نگهداري گیاه 
کامل در رویشگاه طبیعي و یا خارج از موطن اصلي مي گردد. با اتخاذ این روش ها ذخایر ژنتیکي به مدت طوالني 

حفاظت و نگهداري خواهند شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 28 مشخصات  ثبت  و  شناسایی  بر  عالوه  تحقیق  این  اجرای  قالب  در  آمده  عمل  به  بررسي هاي  با   
گونه های شامل  گز  گونه  پنج  تعداد  قم،  استان  طبیعی  منابع  عرصه های  در  درختچه ای  و  درختی   گونه 

T .ramasissima, T. arceuthoides، T. kotschyi , T. passerinoides , T. tetragyna , شناسایي گردید. در برخي 
مناطق درختان گز با تراکم 30 – 25  اصله در هکتار پوشش به نسبت مناسبي تشکیل داده بودند. بر اساس اندازه 
گیري هاي انجام شده، متوسط ارتفاع گز درختان 1/70 متر و حداکثر ارتفاع حدود2/80 متر بود. میانگین قطر یقه 
در هر جست گروه حدود 3/5 سانتي متر و به صورت شاخه زاد بود. به-منظور حفظ و نگهداري بنیه ژنتیکي گونه هاي 
گز این منطقه و انجام تحقیقات بعدي از گونه هاي شناسایي شده در اکوتیپ هاي مختلف نمونه بذر به تعداد 38 مورد 

تهیه و به بانك ژن گیاهان جنگلي و مرتعي ایران ارسال گردید.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- برگزاری کارگاه آموزشی در عرصه با حضور کارشناسان، مرتعداران و بهره برداران بخش تعاونی و خصوصی، 
بازدید میدانی از رویشگاه های جنگلی و به خصوص گززار و تشریح نتایج طرح تحقیقاتی و دستاوردهای آن در خصوص 

مشاهده اثر متقابل درخت و محیط و اثرات حفاظتی آنها.
-پوشش درختچه ای گز در بستر رودخانه از فرسایش آبی خاك جلوگیری می کند.

- پوشش درختچه اي گز موجب جلوگیري از فرسایش بادی خاك می شود.

عكس/عكس های شاخص از يافته:

پوشش درختچه ای گز در بستر رودخانه و جلوگيری از فرسايش آبی خاک )1384(

نقش پوشش درختچه اي گز در جلوگيري از فرسايش بادی خاک )1384(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: خاك اره چوب تولیدی، ماده ای برای ساخت آجر

یافته منتج از پروژه شماره: 91012-09-09-2                 مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: فرداد گلبابائی                                           رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: ابوالفضل کارگرفرد، امیر نوربخش، عباس فخریان و رضا حاجی حسنی
golbabaei.f@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به خصوصیات ویژه چوب سیمان به لحاظ مقاومتهاي مکانیکي مطلوب و مقاومت در برابر آتش و خاصیت 
جذب صوت و استفاده از مواد معدني به جاي چسبهاي شیمیائی که ترکیبات مضر آن به مرور زمان متساعد شده و 
باعث به خطر افتادن سالمتي انسان مي شود. هدف اصلي پژوهش انجام گرفته استفاده از خاك اره واحدهای درود 
گری در ساخت چوب سیمان جهت مصارف ساختماني و تولید محصول سبکتر مي باشد. در زلزله های اتفاق افتاده 
عامل مهم در مرگ افراد برخورد مصالح سنگین با آنها بوده و تالش بیشتر مهندسان در جهت سبك سازی مصالح 

ساختمانی است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با جمع آوری خاك اره تولید شده در کارگاههای نجاری که انباشته شدن آنها باعث آلودگی محیط و گاها آتش 
از آن در  توان  نام آجر سیمان ساخت که می  به  ارزشمندی  به همراه سیمان محصول  توان  سوزی می شود می 
ساختمان سازی در قسمت های پارتیشن استفاده کرد در این رابطه ابتدا خاك اره های جمع آوری شده به وسیه آب 
گرم شستشو داده و سپس مقدار درصد وزنی آنها با توجه به رطوبت بدست آمده و با سیمان، آب و مقدار 5 درصد 
وزنی کلرید کلسیم مخلوط می کنیم که در این حالت بصورت یك مالت مناسب در می آید. این مالت در داخل قالب 
ها ریخته شده و بصورت آجر در می آید. این آجرها بعد از خشك شدن که البته همراه با مرطوب کردن در طی 

زمانهای 24 ساعته همراه بوده، به استحکام مناسب در آمده و قابل استفاده است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تاکنون همواره شاهد بروز حوادث طبیعی در بسیاری از نقاط دنیا همراه با خبرهای ناگوار از بین رفتن تعداد 
کثیری انسانها بوده ایم، در این راستا علم مهندسی ساختمان، تمایل زیادی به استفاده از مصالح سبکتر و در عین 
حال مقاوم در برابرحوادث طبیعی مانند زلزله و عواقب ناشی از آن ها مانند آتش سوزی و... دارد، که با استفاده از آن 
بتوان در مدت زمان اندکی ساختمان های متعدد و مستحکم ایجاد نمود. توسعه استفاده  از کامپوزیت های سبك به 
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جای سایر مصالح ساختمانی و نیز افزایش کاربردی مصالح سبك و لیگنوسلولزی به همراه روش ها  و تجهیزات تولیدی 
نوین بدین منظور مورد توجه قرارگرفته است. خاك اره چوب سیمان به لحاظ مقاومتهاي مکانیکي و مقاومت در برابر 
آتش و خاصیت جذب صوت و همچنین استفاده از مواد معدني به جاي چسب هاي رزیني )با ترکیبات فنل(، که به 
مرور زمان فنل آنها متساعد شده و باعث به خطر افتادن سالمتي انسان مي شود، در مقایسه با محصوالت چوبی ماننده 
تخته خرده چوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط دارای مقام باالتری است. هدف اصلي از اجرای چنین طرحهای 
تحقیقاتی جایگزیني ضایعات صنایع چوب در ساخت چوب سیمان جهت مصارف ساختماني و تولید محصول سبکتر 
مي باشد. از نظر اقتصادی خاك اره تولیدی کارخانه جات ارزش ریالی ندارد و غالبا کارخانه ها با مشکل جمع آوری 
و دفع آن مواجه هستند و هزینه یك دیواره پارتیشن یا یك انباری ساخته شده از آجر سیمان در مقایسه با خاك 
اره سیمان بسیار باالتر است.در نهایت می توان گفت: 1- محصول سبکتر 2- عایق حرارتی 3- عایق صوت 4- دارای 

قدرت باالتر برای نگهداری میخ 

عكس/عكس های شاخص از يافته:

خاک اره و آجرهای ساخته شده از خاک اره و سيمان
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی کلن های بومی به منظور تولید چوب در بیشه های صنوبر استان چهارمحال و بختیاری

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0310624909 -76                        مدت اجراي پروژه: 8 سال 
مجری  مسئول: محمود طالبي                                                      رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: حسن جهانبازی، فرشاد حقیقیان، علیرضا مدیر رحمتی و احمد همتی
Mahmoodtalebi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
افزایش روزمره جمعیت، نیاز روز افزون به فرآورده هاي چوبي و خروج ارز، فشار بیش از حد بر عرصه هاي منابع 
طبیعي، افزایش رقابت در تولید محصوالت کشاورزي و در نتیجه درآمد کمتر کشاورزان در واحد سطح، از جمله 
عواملي هستند که استفاده بهینه از زمین هاي کشاورزي را برای تولید چوب پر رنگ تر مي کنند. بیشتر بیشه هاي 
صنوبر در ایران از گونه هاي بومي و با شیوه کاشت سنتي و با فاصله های بسیار نزدیك هستند، از معایب این نوع 
کاشت باالرفتن دوره بهره برداري و تولید چوب هاي  با قطر کم و با ارتفاعی بلند است که در نتیجه براي صنایع کوچك 
از  بنابراین استفاده  باالئی برخوردار هستند،  از ارزش حیاتی  از آنجا که آب و خاك،  مورد استفاده قرار مي گیرند. 
رقم های برتر بومی که کلن های آنها از بیشه های صنوبر در مناطق مختلف استان جمع آوری شده اند و پس از مقایسه 
و بررسی در پروژه های تحقیقاتی به بخش اجرا معرفی شده اند، گامی مثبت در توسعه زراعت چوب به شمار می رود 
که با توجه به شناخت کافی صنوبرکاران محلی از این کلن ها، مورد استقبال آنان نیز قرار می گیرند. ترویج شیوه های 
اصولی کاشت که منجر به تولید چوب هائی با کیفیت و کمیت مناسب برای صنایع چوب بزرگ می شوند به خصوص 
برای کلن های بومی که سال های متمادی سازگاری خود را در استان به اثبات رسانده اند از اهمیت فراوانی برخوردار 
است. ترغیب صنوبرکاران به افزایش فاصله کاشت که منجر به تولید محصول بهتر و در نهایت درآمد بیشتر برای آنان 
مي شود با توجه به اعتقادات سنتي و دیرینه مردم کار مشکلي به نظر مي رسد که باید به تدریج و با ایجاد اعتماد 
الزم انجام شود. در صورت رعایت شیوه های اصولی کاشت صنوبر، بیشه داران صنوبر با مشاهده افزایش تولید چوب به 
خصوص در کلن های بومی، در صدد توسعه و تعمیم این شیوه به سایر بیشه های صنوبر خود و دیگران برمی آیند که 

این امر تاثیر مهمی در توسغه اصولی زراعت چوب و افزایش کمی و کیفی تولید چوب دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
رویش متوسط حجمی در کلن های بومی Populus alba 78.7  و  Populus alba 78.8  به ترتیب 10/03 و 8/18 
متر مکعب در هکتار و در سال بوده است که به عنوان کلن های برتر معرفی شده اند و این در حالی است که رویش 
متوسط حجمی در بیشه های بومی 10 و در بهترین حالت 15 مترمکعب در هکتار و در سال است که البته این تولید 
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با توجه به تعداد بیشتر درخت در هکتار و با فاصله های کمتر از نیم متر به دست آمده است. بنابراین با توجه به مقاومت 
باالی این دو کلن به سرما و آفات و بیماری ها و امکان کاشت آنها با فاصله های یك متر، تولید چوب در این دو کلن 
حداقل 20 مترمکعب در هکتار و در سال خواهد بود. کاشت این دو کلن نیز به صورت مختلط با سایر کلن های بومی 
موجود در بیشه ها توصیه می شود. با توجه به بومی بودن این دو کلن و همچنین فاصله کاشت یك متری که برای آنها 
توصیه می شود به طور یقین کاشت و توسعه این کلن ها در بیشه های صنوبر استان مورد استقبال صنوبرکاران قرار 

می گیرد  و در این صورت تولید چوب  صنوبرهای بومی به مراتب بیش از پیش از نظر کمی و کیفی افزایش می یابد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از کلن های بومی معرفی شده که از نظر کمی و کیفی تولید چوب خوبی دارند و بیشتر از کلن-های 
غیربومی نیز مورد استقبال مردم قرار میگیرند، پویا شدن صنایع تبدیلي مرتبط با محصوالت صنوبر از جمله نئوپان 
و به خصوص MDF، که قطرهاي مختلف صنوبر را در بر مي گیرند را در پی دارد و تحقق این امر، موجب ایجاد انگیزه 
اقتصادي در بین صنوبرکاران شده و وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنان را بهبود می بخشد. از سوی دیگر 
استفاده از این کلن ها موجب می شود استفاده بهینه از خاك و آب و سایر هزینه ها صورت گیرد و در نهایت با استفاده 
از قابلیت تولید چوب، خروج ارز از کشور کاهش یافته و به واسطه ایجاد اشتغال پایدار، فشار بر عرصه های منابع 

طبیعی هم کاهش یابد.    

عكس/عكس های شاخص از يافته:

 نمايی از كلن های صنوبر مورد بررسی در پروژه
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نمايی از تنه كلن های صنوبر بومی                                     نمايی از كلن های صنوبر توليد شده در
مورد بررسی در پروژه                                                                نهالستان منابع طبيعی

       Populus alba 78.8  و  Populus alba 78.7 كلن های بومی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی کلن های صنوبر تاج باز غیربومی به منظور استفاده در فضای سبز شهرکرد

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0310624909-76                          مدت اجراي پروژه: 9 سال 
مجری  مسئول: محمود طالبي                                                      رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: حسن جهانبازی، فرشاد حقیقیان، علیرضا مدیر رحمتی و احمد همتی
Mahmoodtalebi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
انتخاب گونه های درختی برای کاشت در فضای سبز شهرها و به خصوص در مناطق سردسیر، از اهمیت باالئی 
برخوردار است چرا که استفاده از درختانی با مقاومت خوب نسبت به آفات، بیماری ها و سرما، پایداری هرچه بیشتر 
فضاهای سبز را در پی خواهند داشت. از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع خاك و آب، الزم است این منابع 
صرف درختانی شوند که از همه لحاظ مناسب فضای سبز باشند به طوری که به راحتی مستقر شده، از رشد خوبی 
برخوردار باشند و مدت زمان طوالنی نیز نقش تولید اکسیژن، ترسیب کربن، تلطیف آب و هوا و همچنین زیبائی 
محیط را به خوبی ایفا کنند. درختان معرفی شده در این تحقیق که از تاج باز و زیبائی برخوردارند و از آن مهم تر 
به سرما و آفات و بیماری ها نیز مقاوم هستند، می توانند در فضای سبز شهرکرد مورد کاشت و استفاده قرار گیرند.    

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
گونه هـای از  تاج بسـته  بـا  و   Populus  euramericana I-154 گونـه  از  بـاز  تـاج  بـا  غیربومـی   درختـان 
 populus nigra  betulifolia و   Populus nigra 56.72 که برای کاشـت در فضای سـبز شـهرکرد معرفی شـده اند، 
قابلیـت تکثیـر از طریـق قلمـه را دارنـد و بنابراین الزم اسـت در خزانه ای که بـه منظور تولید نهال یك و دو سـاله از 
ایـن کلن هـا احـداث  می شـود، تولیـد و تکثیر شـوند. موضوع مهم دیگـری که الزم اسـت در مرحله انتقـال نهال های 
یـك یـا دوسـاله ایـن درختـان بـه پارك هـا رعایت شـود، جابجائـی اصولی نهال ها به شـکلی اسـت که خـاك اطراف 
ریشـه آنهـا جابجـا نشـده و قارچهـای میکورایزی همزیسـت با ریشـه در آنهـا حفظ شـوند. از موارد مهـم دیگر عدم 
انجـام هرگونـه هـرس شـاخه و بـرگ تـا سـن چهـار سـالگی در ایـن درختان اسـت چـرا که تا این سـن الزم اسـت 
درخـت بـه واسـطه دارا بـودن برگ شـاخه بیشـتر، فتوسـنتز بیشـتری انجـام دهد تا ریشـه درخـت نیز متناسـب با 
تـاج آن توسـعه پیـدا کـرده و بهتـر مسـتقر شـود. رعایـت تنظیـم دوره آبیاری ایـن درختان نیـز از اهمیـت ویژه ای 
برخـوردار اسـت بـه شـکلی کـه طول مدت دوره آبیـاری برای آنهـا تغییر نکند، البتـه در صورتی که ایـن درختان در 
چمـن کاشـته شـوند بـا توجه بـه آبیـاری مرتب چمن، از رشـد باالتـری نیز برخـوردار می شـوند. همچنیـن با توجه 

بـه تـاج بـاز ایـن درختان، می تـوان فاصله کاشـت حداقـل 6 متر را بـرای آنها در نظـر گرفت. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از این درختان که در دوره ده ساله مورد بررسی، مقاومت خوبی نسبت به آفات، بیماری ها و سرما از خود 
نشان داده اند، پایداری هرچه بیشتر فضاهای سبز را در پی خواهند داشت. این درختان در مدت استقرار خود در 
پارك ها و فضاهای سبز، از رشد خوبی برخوردار بوده و به دلیل تاج گسترده و پربرگ، نقش مهمی در تولید اکسیژن، 

ترسیب کربن، تلطیف آب و هوا و همچنین هدیه زیبائی به محیط و انسان های موجود درآن دارند.

عكس/عكس های شاخص از يافته:

   كلن های Populus nigra betulifolia   ، Populus nigra 56.72  و  Populus euramerican 154 در پروژه 

نمايی از كلن های صنوبر مورد بررسی در پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: تولید تخته های نئوپان با استفاده از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس با دوره بهربرداری 4 ساله

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، رضا حاجی حسنی، فرداد گلبابائی  
 kargarfard@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
صنعت تولید  تحته خرده چوب یا نئوپان قادر است طیف وسیعی از مواد چوبی و غیر چوبی با کیفیت های نازل 
را هم به عنوان ماده اولیه پذیرا باشد. با این حال هر چقدر مواد چوبی مورد استفاده دارای دانسیته و مواد استخراجی 
کمتری باشد کیفیت تخته تولیدی از سطح باالتری برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر استفاده از چوب درختان 
تندرشد مانند اکالیپتوس ها یکی از راهکارهای موثر برای تامین چوب مورد نیاز کارخانه های تولید نئوپان می باشد. 
نتایج بررسی ها نشان داده است که چوب حاصل از درختان اکالیپتوس بهره برداری شده در دوره های 4 ساله از 
کیفیت مناسبی از نظر دانسیته و مواد استخراجی نسبت به درختان همان گونه با سنین باالتر قرار داشته و تخته 
های تولید شده از آنها از خواص کاربردی بهتری برخوردار هستند. از سوی دیگر با توجه به دوره کوتاه بهره برداری و 
حجم قابل توجه چوب تولیدی در واحد سطح به خصوص در استان گلستان، که در زمینهای شور و کم بازده صورت 
گرفته است، نشان می دهد که یکی از راهکارهای موثر برای غلبه بر کمبود مواد اولیه کارخانجات تولید کننده نئوپان 
و ام دی اف، ترویج کاشت گونه تندرشد اکالیپتوس کاملدولنسیس با بهره برداری کوتاه مدت در نواحی مستعد می 

باشد که  به عنوان ماده اولیه براي تولید تخته های نئوپان از توجیه اقتصادي مناسبي برخوردار مي باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 رعایـت مراحـل ذیـل بـه منظـور اسـتفاده از چـوب درختـان اکالیپتوس 4 سـاله بـرای تولید تخته هـای نئوپان 

توسـط بهـره بـرداران توصیه مـی گردد. 
- بـا توجـه بـه رشـد و قطـر مناسـب ایـن گونـه در مدت 4 سـال، پـس از قطـع و حمل چوب بـه یـارد کارخانه، 
از چـوب آنهـا مـی تـوان هـم بـه صورت خالـص و هم بـه صـورت مخلوط بـا دیگر گونـه های چوبـی اسـتفاده کرد. 
- بـه دلیـل رنـگ روشـن و دانسـیته کمتر چوب درختان 4 سـاله نسـبت بـه درختان با سـن بیشـتر اکالیپتوس 
کاملدولنسـیس توصیـه مـی گـردد. از ایـن چـوب برای اصـالح خواص تختـه های تولیـدی با چوب های سـنگین تر 

و دارای مواد اسـتخراجی بیشـتر مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با ترویج کاشت و استفاده از چوب درختان اکالیپتوس کاملدولنسیس با بهره برداری کوتاه مدت، بهره برداران می 

توانند از مزیت های ذیل بهره مند گردند. 
- با توجه به رشد مناسب و قابل توجه این گونه چوبی در خاکهای کم بازده، ترویج کاشت این گونه چوبی می 

تواند درآمد مناسبی را برای کشاورزان در بر داشته باشد.
- کمبود منابع چوبی برای کارخانجات تولید کننده نئوپان و ام دی اف  یکی از موانع اصلی رشد تولید و توسعه آن 
در کشور است که افزایش سطح زیر کشت این گونه چوبی می تواند در رفع این محدودیت نقش موثری داشته باشد.
- افزایش سطح کیفی تخته های تولید شده به واسطه استفاده از چوب این درختان، افزایش درآمد کشاورزان و 

همچنین اشتغالزائی از دیگر مزایای این یافته تحقیقاتی خواهد بود. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: کاشت جلبك قرمز و آگاروفیت ( Gracilariopsis persica  )= G. longisma در سواحل جزر و مدی دریا

یافته منتج از پروژه شماره: 5152                                  مدت اجراي پروژه:2 سال                 
مجری مسئول: رضا ربیعی                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: جلوه سهرابی پور، ابراهیم شریفی عاشورآبادی
r.rabiei6746@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به کمبود شدید آب و تشدید خشکسالی ها در کشور، استفاده بهینه از پتانسیل آبهای نامتعارف و شور 
دریایی جهت آبزی پروری از جمله پرورش ماکرو جلبك های دریایی با اهدافی همچون تولید زی توده جلبکی و 
فرآورده های جانبی آن، بهبود کیفیت آب، ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت اقتصادی ساحل نشینان استانهای جنوبی 
از راهکارهای اساسی در این زمینه می باشد  که تاکنون از سوی برنامه ریزان و مدیران کشور مورد توجه جدی قرار 
نگرفته است. اجرای  طرح های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی در زمینه تاکسونومی، اکولوژی، کشت و پرورش جلبك 
ها از سال 1370  در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان توانسته است زمینه های شناسایی جلبك 
های اقتصادی، قابلیت های کشت و پرورش جلبکهای اقتصادی را برای اولین بار در منطقه خلیج فارس از جمله در 
سواحل جزر و مدی کشور فراهم نماید. آموزش و ترویج نتایج این طرح به ساحل نشینان بی شك می تواند در بهره 
وری از پتانسیل آبهای شور، بهبود کیفیت آب، حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیك آبهای منطقه، بهبود اقتصاد ساحل 
نشینان، ایجاد اشتغال مستقیم )3 نفر در هکتار(، شکل گیری و توسعه صنعت پرورش مستقل جلبکها و پرورش توام 
آنها با سایر آبزیان دریایی )IMTA( در کشور بسیار مهم و حائز اهمیت باشد. از لحاظ زیست محیطی نیز جلبك قرمز 
گراسیالریوپسیز قابلیت بسیار خوبی برای رشد و پاالیش پسآب های آبزی پروری و شهری نشان داده است. پرورش 
جلبك ها از جمله جلبك گراسیالریوپسیز می تواند  به طور قابل توجهی باعث کاهش غلظت مواد مغذی همچون 
آمونیم،نیترات، نیتریت و فسفر و مانع بروز پدیده مخرب یوتریفیکشن و کشند قرمز در سواحل جزر و مدی شود. الزم 
به توضیح است جلبك گراسیالریوپسیز انحصاری آبهای خلیج فارس می باشد که می تواند در آبهای کدر و سواحل 
ماسه ای بر روی بستر های غیر ثابت به خوبی رشد کند. ضمن اینکه از لحاظ میزان عملکرد و ویژگی های کمی و 
کیفی آگار قابل رقابت با گونه های غیر بومی می باشد. همچنین استفاده از این جلبك برای تولید کود های زیستی 

و نیز خوراك دام و طیور نتایج بسیار خوبی را نشان داده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
شناسایی رویشگاههای طبیعی گونه در طبیعت برای تامین نشاء و استوك جلبك  
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انتخاب محل های مناسب برای کشت جلبك با ارزیابی های نظری و عملی محل مورد نظر   
اماده سازی محل انتخاب شده برای ایجاد مزرعه و نصب دیرك های لنگر  

جمع آوری نشاء از رویشگاه طبیعی و انتقال آن به محل نشاکاری در شرایط مناسب  
انتخاب نشاء های سالم، تمیز کردن گل و الی و اپی فیت ها و بریدن آنها به قطعات کوچك  

بستن نشاء ها بر روی طناب های نشاء در فواصل 10 سانتی متری در شرایط دمایی و رطوبتی مناسب  
بستن طنابهای نشاء کاری شده به صورت کرت های 10 طنابه   

انتقال و بستن کرتهای واجد طنابهای نشاء به دیرك های لنگر به صورت نیمه شناور در عمق مناسب از   
سطح آب و بستر دریا

انجام عملیات مراقبت و نگهداری شامل واکاری و تنظیم شناوری کرت و تمییز کردن طنابهای نشاء  
برداشت محصول 45 روز پس از کاشت  

آفتاب خشك کردن محصول و بسته بندی کردن آن  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
این گونه یکی از گونه های بومی و  منحصر  به  فرد  خانواده  Gracilariaceae در آبهای خلیج فارس می باشد 
این  اقتصادی  از نظر ارزش  باشد.  از لحاظ زیست محیطی مطمئن می  به بومی بودن گونه  با توجه  که کشت آن 
گونه به عنوان یکی از خانواده های مهم مولد ماده آگار در جهان محسوب می شود که رشد طولی و وزنی به مراتب 
بیشتری نسبت به سایر گونه های این خانواده نظیر Gracilaria verrucosa داشته و رشد طولی آن به حدود2/5 
متر نیز می رسد از لحاظ زیست محیطی کشت در مناطق جزر و مدی بویژه مناطق شهری و صنعتی می تواند باعث 
جذب نوترینت های مازاد و تولید بیومس گردد. از لحاظ اقتصادی و اشتغال زایی با توجه به اینکه بخش عمده این 
کار از جمله آماده سازی و بستن نشاء ها بر روی طناب توسط بانوان و کودکان در محیط خانوادگی قابل انجام است. 
لذا گسترش این صنعت می تواند موجب ایجاد اشتغال ساحل نشینان )3 نفر در هکتار( و کاهش هزینه های کشت 
و پرورش و کسب درآمد بیشتر برای آنها گردد. همچنین با توسعه مزارع کشت جلبك بعلت ایجاد شرایط زیستگاهی 
مناسب شاهد افزایش تنوع زیستی و تکثیر بسیاری از آبزیان در اطراف مزرعه جلبك خواهیم بود. ضمن اینکه جلبك 
ها با اثر پاالیندگی می تواند موجب ایجاد یك اکوسیستم پایدار و پر تنوع در نواحی ساحلی گردند. تجارب کشت این 
گونه نشان داده است که این گونه در بخشهای دور از ساحل نیز به خوبی قادر به رشد بر روی سیستم های مصنوعی 
کشت بوده و می تواند به عنوان یك گونه اقتصادی ارزشمند توانایی ایجاد زمینه های اشتغال متعددی را در مناطق 
محروم سواحل جنوب کشور به خصوص برای روستائیان ساحل نشین فراهم نموده و در اقتصاد معیشتی آنها تاثیر 
چشم گیری داشته باشد چرا که تقاضای فراوانی نیز برای ماده خام این گونه جلبکی وجود دارد و پیش بینی می 
شود در صورت گسترش صنایع فرآوری آن در زمینه های تولید پلیمرهای زیستی همچون آگار و آگاروز و یا کودهای 

زیستی در کشور زمینه های شغلی بیشتری ایجاد گردد.
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عكس/عكس های شاخص از يافته:

كشت جلبک گراسيالريوپسيز در سواحل جزر و مدی بندرعباس )10 روزه(

ميزان رشد جلبک گراسيالريوپسيز در سواحل جزر و مدی بندرعباس پس از 45 روز

مراحل مراقبت و نگهداری و تميز كردن موجودات مزاحم و اپی فيت ها
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: گونه های جلبکی قابل کشت در کانالها و استخرهای پرورش میگو

یافته منتج از پروژه شماره: 88/1041                                         مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول: رضا ربیعی                                                       رتبه علمي:استادیار پژوهش

مجری: جلوه سهرابی پور، الله ضیائیان،شهره اشرف زاده
r.rabiei6746@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در سال های اخیر صنعت پرورش میگوی کشور در استان های جنوبی کشور گسترش قابل توجهی یافته است که 
طبق آمار سازمان شیالت ایران  مساحت کل 14 سایت فعال پرورش میگو در جنوب کشور 18419 هکتار گزارش 
گردیده است. عالوه بر مساحت مفید استخرها، مساحت تاسیسات جانبی از جمله کانال های زهکش و آبرسان2760 
هکتار آن )15 درصد( می باشد که این عرصه می تواند فضای امن و مناسب برای کشت و پرورش مستقل جلبك ها  
و نیز به صورت توام با سایر آبزیان در فصل پرورش و خارج از فصل پرورش میگو فراهم کند که متاسفانه در حال 
حاضر از این تاسیسات سازه ای و امکانات برای دوره زمانی خاص و محدود و فقط برای پرورش میگو استفاده می شود. 
در حالی که می توان از این امکانات بنحو موثرتر و چند منظوره استفاده نمود. استفاده بهینه از این پتانسیل بالقوه 
می تواند عالوه بر تولید زی توده جلبکی و فرآورده های جانبی آن، بهبود کیفیت آب، ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت 
اقتصادی ساحل نشینان استانهای جنوبی را به دنبال داشته باشد. با آموزش و ترویج نتایج این طرح  و طرح های 
مشابه به پرورش دهندگان میگو بی شك زمینه بهره وری از پتانسیل آبهای شور، بهبود کیفیت آب، بهبود اقتصاد 

ساحل نشینان و ایجاد اشتغال مستقیم فارغ التحصیل های  شیالتی فراهم می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
آماده سازی بستر  استخر و کانال های جانبی برای ایجاد مزرعه 
 نصب دیرك های لنگر در  استخر یا کانالها طبق نقشه کاشت

 جمع آوری جلبکهای والد از رویشگاه طبیعی و انتقال آنها در دما و رطوبت مناسب به محل نشاکاری
 انتخاب جلبك های شاداب و سالم، تمیز کردن گل والی و اپی فیت ها، و بریدن جلبکهای والد به قطعات کوچك
 بستن قطعات جلبك بر روی طناب های پالستیکی با تراکم و فواصل مشخص در شرایط دما و رطوبت مناسب
 انتقال طنابهای نشاء کاری شده به استخر و یا کانال های زهکش  و آبرسان در شرایط کنترل شده دما و رطوبت

 بستن طنابهای نشاء به صورت کرت های مشخص بر روی دیرك های از قبل نصب شده در عمق مناسب از 
سطح آب و بستر 
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 انجام عملیات مراقبت و نگهداری شامل واکاری و تنظیم شناوری کرتهای و تمیز کردن طنابهای نشاء
 برداشت به موقع محصول 45 روز پس از کاشت

 آفتاب خشك کردن محصول و بسته بندی کردن

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
گونه های جلبکی پیشنهادی ازگونه های بومی اقتصادی  و منحصر به فرد آبهای خلیج فارس می باشندکه کشت 
آن با توجه به بومی بودن گونه از لحاظ زیست محیطی مطمئن می باشد.با توجه به گسترش روزافزون سایت های 
پرورش میگو در کشور از لحاظ زیست محیطی کشت جلبك در دوره پرورش میگو درکانال های مزارع بویژه کانال 
های زهکش و نیز استخرها می تواند باعث جذب نوترینت های مازاد و تولید بیومس جلبکی گردد. ضمن اینکه در 
خارج از فصل پرورش میگو در شش ماهه دوم سال اغلب سایت های پرورش میگو غیر فعال بوده و تاسیسات جانبی 
مزارع حتی استخرها می تواند با انتخاب گونه های مناسب و مدیریت صحیح برای پرورش جلبك ها مورد استفاده 
قرار گیرد. از لحاظ اقتصادی و اشتغال زایی با توجه به اینکه بخش عمده این کار از جمله آماده سازی و بستن نشاء 
ها بر روی طناب توسط بانوان و کودکان در محیط خانوادگی قابل انجام است لذا گسترش این صنعت می تواند موجب 

ایجاد اشتغال ساحل و کاهش هزینه های کشت و پرورش و کسب درآمد بیشتر برای آنها گردد

عكس/عكس های شاخص از يافته:

بريدن جلبكهای والد گراسيالريوپسيز به قطعات كوچكتر برای بستن بر و طناب

بستن قطعات جلبک گراسيالريوپسيز بر روی طناب های پالستيكی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: روش کاشت آمیخته صنوبر و توسکای ییالقی 

یافته منتج از پروژه شماره: 05- 0310614000 -82    مدت اجراي پروژه: 5 سال  
مجری مسئول: جمشید مختاری                                       رتبه علمي:  مربی پژوهش

مجریان: کرمعلي ذبیحي، سید  احسان ساداتی،  محمدرضا بابایی، رضا مهدوی
Mokhtari_snbr86@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
اکثر گونه های جنگلکاری شده از جمله صنوبرها، بصورت خالص کاشته می شوند که این موضوع، پایداری رشد 
آنها را با مشکل مواجه می کند، بطوری که با برداشتهای مکرر از این جنگل کاری ها در دوره های کوتاه مدت ممکن 
است مواد غذایی رویشگاه کاهش یابد. عالوه بر این جنگل کاری خالص حساسیت بیشتری در مواجهه با عوامل غیر 
جوی داشته و به دالیل عدم استفاده از الیه های مختلف خاك، عدم برخوداری از تنوع محصول، اهمیت زیست 
محیطی و تفرجگاهی، نسبت به جنگل کاری های آمیخته از ارزش کمتری برخودار می باشد. آمیختگی گونه هایی 
که هر کدام نیاز غذایی و چرخه غذایی متفاوتی دارند ممکن است نیاز کمتری را به مواد غذایی رویشگاه نسبت به 
توده خالص نشان دهد. کاهش حاصلخیزی خاك و عدم استمرار تولید گونه های جنگل کاری شده در بلند مدت 
بویژه در گونه های سریع الرشد باعث شده است که از درختان تثبیت کننده ازت استفاده شود. گونه توسکای ییالقی 
یکی از گونه های تثبیت کننده ازت است  که از رشد سریعی برخوردار و دارای 8 درصد موجودی سرپا در جنگلهای 
مازندران می باشد و می توان جهت افزایش تولید و جبران کاهش نیتروژن خاك از کاشت آمیخته آن با گونه های 

مختلف صنوبر بهره برد.
با توجه با اهمیت کشت آمیخته، در طرح حاضر گونه های صنوبر دلتوئیدس و توسکای ییالقی با درجه آمیختگی 
مختلف کاشته شد ند. به دلیل اینکه بررسیها و مطالعات نشان داده که در شمال ایران، صنوبر های دلتوئیدس دارای 
بیشترین رویش قطری و ارتفاعی بوده و از تولید باالیی در واحد سطح برخوردار می باشند. بنابراین اهداف این تحقیق 

در موارد زیر خالصه می گردد:
1- مقایسه رویش و مشخصه های کمی گونه های صنوبر و توسکا در آمیختگی های مختلف و همچنین بررسی 
اثر آمیختگی بر روی ویژگیهای کیفی گونه ها و تعیین بهترین ترکیب کاشت. 2- بررسی میزان تاثیر توسکا در بهبود 

وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاك رویشگاه. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
براساس یافته حاصل از اجرای طرح، نهالهای یك ساله صنوبر دلتوئیدس به صورت مخلوط با نهالهای یك-ساله 



یافته های قابل ترویج سال 1388 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

263

توسکای ییالقی، با درجه آمیختگی 50 درصد صنوبر – 50 درصد توسکا در فاصله کاشت 3×3 متر و 4×4 متر و در 
اواخر زمستان )ماههای بهمن و اسفند( کاشته می شوند. قبل از کاشت علف تراشی و پاکسازی عرصه و در صورت 
لزوم شخم و دیسك آن ضرورت دارد. گودبرداری جهت کاشت نهال در ابعاد40 ×40 سانتی متر و عمق 50 سانتی متر 
مناسب است. توسکای ییالقی با تثبیت ازت بوسیله ریشه-های خود می تواند به رشد صنوبرها کمك نماید و در اراضی 
که سطح آب زیرزمینی باالست و خاك حالت هیدرومرفی دارد که باعث خفگی ریشه صنوبر می گردد توسکا می تواند 
با مصرف آب به تهویه خاك کمك نموده و شرایط مناسبی را برای رشد صنوبر فراهم سازد. پس از کاشت، الزم است 
در مناطقی که دوره خشکی در بهار و تابستان حادث می شود در سالهای نخست نهالکاری، آبیاری به نحو مطلوب  و 

سله شکنی بویژه در خاکهای نیمه سنگین انجام گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
گونه توسکای ییالقی به دلیل تثبیت ازت خاك بر رشد و تولید صنوبر دلتوئیدس تاثیر مثبت گذاشته، عالوه 
برآن باعث تنوع تولید می گردد. کاشت آمیخته دو گونه فوق بویژه آنکه گونه توسکا بومی شمال ایران است مقاومت 
رویشگاه را در مواجهه با عوامل جوی و غیرجوی از قبیل آفت و بیماری باال خواهد برد. با وجود درختان توسکا به 
عنوان همراه صنوبر دلتوئیدس محدودیت کاشت صنوبر را در رویشگاههای  نامناسب کاهش خواهد داد. با بکارگیری 
این یافته اراضی خالی در جنگل های جلگه ای را می توان در اسرع وقت به زیر کشت گونه های زودرشد برد و از این 

طریق مشکالت اجتماعی مبتالبه این اراضی را کاهش داد.

 عکس/عکس های شاخص از یافته:

                       تصوير1- نمايی از طرح                                           تصوير2– بخش ديگری از عرصه  طرح
                " كشت آميخته صنوبر و توسكا"                                              " آميخته صنوبر و توسكا "  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان : تعیین تولید متوسط مراتع مناطق مختلف  استان جهت تعیین ظرفیت

یافته منتج از پروژه شماره: 79-0310227000- 01                  مدت اجراي پروژه: 5سال
مجری مسئول:ماشااهلل محمدپور                                             رتبه علمي: مربی پژوهش 

مجریان: جعفر حسین زاده، ایاد اعظمی، منوچهر طهماسبی
mohammadpourr@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
اهمیت آگاهي از میزان تولید در مدیریت مرتع باعث شده که کارشناسان همواره در جست و جوي شیوه هاي 
مناسب اندازه گیري این عامل باشند. صرف وقت و هزینه زیاد و مخرب بودن روشهاي مستقیم باعث ایجاد انگیزه 
تحقیق بر روي روشهاي غیر مستقیم شده است. بنابراین با استفاده از دادهای این پروژه می توان با در نظر گرفتن 

شرایط مختلف اقلیمی و محیطی تولید مراتع را تعیین و میزان مجاز دام برای ورود به مرتع را مشخص نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بطور کلی دراین طرح مشخص گردیدکه تولید متوسط مراتع در سایتهای مورد بررسی 655/6کیلوگرم درهکتار 
است. حداقل متوسط تولید 182/9کیلوگرم درسایت ایستگاه آبخوان وحداکثر متوسط تولید 1115/2کیلو گرم در 
سایت سراب ایوان میباشد. متوسط درصد تاج پوشش سایتهای موردارزیابی 32 درصد میباشد که حداقل متوسط 
درصد تاج پوشش 13/02 درصد درسایت آبخوان و حداکثرمتوسط درصد تاج پوشش 50/55 درصد درسایت  لنه 
سرابله بوده است. در مناطق قشالقی استان متوسط تولید هفت سالة 197 کیلوگرم در هکتار و متوسط تاج پوشش 
گیاهي، 15/2 درصد بوده است. در مناطق میان بند استان متوسط تولید هفت ساله 723 کیلوگرم در هکتار و متوسط 
تاج پوشش گیاهی 32/8 درصد بوده است. در مناطق ییالقی استان متوسط تولید هفت ساله 740 کیلوگرم در هکتار 

و متوسط تاج پوشش گیاهی 39/3 درصد بوده است.
مناطق تا ارتفاع 500 متر از سطح دریا جزء مناطق قشالقی محسوب شده و از 500 تا 1400متر مناطق میانبند 

و از 1400 متر بیشتر مناطق ییالقی محسوب میشوند و میتوان از نتایج این پروژه استفاده نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با استفاده از این یافته نیاز به حضور کارشناس جهت تعیین تولید و ظرفیت مرتع درعرصه نیست و باتوجه به 
اینکه داده ها در طول سالیان خشکسالی و ترسالی جمع آوری گردیده است از بروزخطا در تعیین تولید جلوگیری 

شده و با ورود تعداد مناسب دام به عرصه از تخریب بیشتر مراتع جلوگیری می شود.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان : مدیریت اصولی و علمی عرصه های منابع طبیعی بر اساس شناسایی تیپهای مختلف گیاهی منطقه ایالم

یافته منتج از پروژه: 85025-0000-02-170000-068-4                   مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول:ماشااهلل محمدپور                                                     رتبه علمي: مربی پژوهش 

مجریان: فیاض، اکبرزاده، جعفری، نجفی فر، حسین زاده، اعظمی، عشوری
mohammadpourr@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
استان ایالم با مساحتی حدود دو میلیون هکتار در زاگرس مرکزی قرار گرفته است و از نظر وضعیت جغرافیایی 
در دو منطقه کاماٌل متفاوت قرار دارد. قسمتهای جنوبی دشتی و تپه ماهوری و سایر قسمتها کوهستانی می باشد. این 
عامل باعث ایجاد اقلیم های مختلفی در سطح  استان گردیده  است و به  همین دلیل تنوع گیاهی خوبی در سطح  
استان مشاهده می گردد، بطوریکه هزار گونه گیاهی توسط گیاه شناسان در سطح  استان جمع آوری و شناسایی 
شده است. دخالت انسان در منابع  طبیعی و تخریب آن است در طی سالیان اخیر وجود خشکسالی های شدید باعث 
تخریب بیشتر عرصه های طبیعی شده است. همچنین  وجود گرد و خاك شدید که از عربستان و عراق وارد منطقه 
می گردد، عامل دیگری در تخریب و از بین رفتن پوشش گیاهی است. با شناسایی تیپ های گیاهی و واحدهای 

اکولوژی میتوان زمینه را برای مدیریت بهتر منابع طبیعی آماده نمود 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
تیپ های گیاهی مرتعی با وسعت 281219/9 هکتار، 52/4 درصد کل منطقه مورد مطالعه را دربرگرفته اند و تیپ 
های گیاهی جنگلی با وسعت160698/1 هکتار، 29/9 درصد کل منطقه مورد مطالعه را دربرگرفته اندو مجموعه 
اراضی کشاورزی شامل اراضی دیم و آبی و زیر اشکوب و باغ با وسعت 89859/7 هکتار، 16/7 درصد کل منطقه 
اند و مناطق مسکونی باوسعت 2285/5 هکتار، 0/4 درصد کل منطقه مورد مطالعه را  مورد مطالعه را دربرگرفته 
اند.  دربرگرفته  را  مطالعه  مورد  منطقه  0/6 درصد کل  باوسعت3014/0 هکتار،  بیروزدگی سنگی  و  اند  دربرگرفته 
گستره مورد مطالعه از تعداد 10 گروه و 56 تیپ تشکیل شده است.گروه Quercus brantii با 9 تیپ بیشترین وسعت 
منطقه با وسعت 160698/1 هکتار را به خود اختصاص داده است که برابر 29/9درصد از مساحت کل منطقه مورد 
 Amygdalus و Hammadasalicornica مطالعه می باشد و گروه های بعدی به ترتیب عبارتند از تیپ مستقل و
 Ziziphus numularia و Astragalus fasciculifolius و Centaurea و Salsola و Noea mucronata و lycioides

و16935/5   19156/7 و39333/2و  و51743  و58560/4   68205/9 برابر  مساحتی  ترتیب  به  که   .Teucrium و 
و13617/7 و7160/1 و6207/5 هکتار دارند و به ترتیب  12/7 و11 و9/6 و7/3 و3/6 و3/2 و2/5 و1/3 و1/2 درصد 
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از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند.
تیپ گیاهی مستقل با 6 تیپ و مساحت 68205/9 هکتار 12/7درصد از کل منطقه را به خود اختصاص داده است و 
بزرگترین تیپ گیاهی دراین گروه تیپ گیاهی Annual grasses-Annual forbs با مساحت 36021/8 هکتار است 

که 6/7 درصد از منطقه را به خود اختصاص داده است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با مشخص شدن مساحت و محدوده هر تیپ گیاهی میتوان جهت مدیریت و بهره برداری مناسب آن برنامه ریزی 
نمود و از تخریب بیش از حد تیپهای گیاهی جلوگیری کرد. با مشخص شدن کاربری هر تیپ گیاهی که جهت چرای 
دام یا جنگلداری یا کشاورزی مناسب است، می توان بهره برداران را راهنمایی نمود تا با استفاده از کمك کارشناسان 

اداره کل منابع طبیعی و امور عشایری عملیات بهره برداری و احیا و اصالح را مناسب هر تیپ گیاهی انجام دهند.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان :کشت و تولید گیاه Secale montanum در مراتع ییالقي 

یافته منتج از پروژه شماره: 84015-0000-02-170000-016-4         مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: فرزانه بهادری                                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: مهدی فرحپور، نجاتعلی ساالر، غالمرضا صابریان، بیژن ایرانپور، منصور قدرتی، حیدر شرفیه
farbahadori@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مراتع در اقتصاد کشور چه از لحاظ تأمین علوفه مورد استفاده دام و چه از دیدگاه حفاظت آب و خاك جایگاه 
ویژه اي به خود اختصاص داده اند، در سطح وسیعي از مراتع کشور پوشش گیاهي طبیعي تخریب شده است. کشت 
گونه هاي کم توقع که بتوانند در بازگشت حاصلخیزي به خاك، طبیعت را کمك کنند یکي از راه حل هاي مناسب 
جهت فائق آمدن بر این مشکل است. بررسي و ارزیابي کشت گونه Secale montanum به منظور افزایش ظرفیت 
علوفه اي مراتع ییالقي استان، بررسی اثر کاربرد کود فسفره در میزان تولید این گیاه در شرایط مراتع مذکور، حفظ 
منابع پایه )آب و خاك منطقه( و بهبود وضعیت معیشتي دامداران و مرتعداران منطقه از مهم ترین اهداف پژوهش 

بوده و گویای اهمیت موضوع می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
گیاه Secael montanum یکي از علف گندمی های با ارزش مرتعي براي ایجاد چراگاه و تولید علوفه است. این گونه 
معموالً در دامنه هاي کوهستاني سلسله جبال البرز و زاگرس پراکنش داشته و در ارتفاعات 1200 تا 2700 متر از 
سطح دریا رشد مي کند. این گیاه براي کاشت در اراضي مناطق نیمه استپي با زمستان سرد بسیار مناسب مي باشد. 
این گیاه بهترین رشد را در مراتعی که به عنوان گیاه پیشگام کشت می شود، نشان داده است. به منظور استقرار و 
تجدید حیات Secale montanum تعویق چرا در یك دوره سه ساله الزامي است. این گیاه مقاومت خوبي در برابر 
سرما و چراي دام دارد و با استفاده از خاصیت آللوپاتي )دگر آسیبی( به خوبي مي تواند علف هاي هرز را کنترل نماید. 
برای کشت این گیاه انتخاب سایت مناسب، با توجه به میزان بارندگي پائیزه بسیار مهم است. این پژوهش از پائیز 
1384 تا زمستان 1386 در ایستگاه تحقیقات مدیریت دام و مرتع جاشلوبار استان سمنان و با همکاري مرتعداران و 
دامداران منطقه چاشم و جاشلوبار انجام شد. نوع اقلیم منطقه مورد بررسی استپي سرد و خشك با متوسط بارندگي 
 S. montanum 322 میلي متر بود. ارتفاع منطقه از سطح دریا در محدوده 2415 تا 3315 متر بود. کشت کپه ای بذر
با فاصله دو متر در دو متر در سه سایت با جهت های مختلف شیب انجام شد. در دو سطح کود فسفره )صفر )عدم 
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کاربرد( و 50 کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تریپل( همزمان با کشت بذر جایگذاري شد. شاخص هاي رشد 
رویشي، زایشي و تولید Secale montanum در سال اول و دوم یادداشت برداری شد. داده هاي حاصله در دوره هاي 

14 روزه ثبت گردید. در طول آزمایش از چراي سایت ها جلوگیري به عمل آمد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بومی و کاربرد  تراکم گیاهان  و  این پژوهش نشان داد، عواملی نظیر جهت شیب  از  مجموعه اطالعات حاصله 
کود فسفره می تواند بر درصد استقرار و رشد نهایی این گیاه اثر بگذارد. نتایج نشان داد که کاربرد کود فسفره سبب 
گسترش سطح جذب ریشه گیاه و متعاقب آن افزایش درصد استقرارآن ها شد. با توجه به یافته های این تحقیق کشت 
Secale montanum در مراتع نیمه استپي با بارندگي حدود 300 میلي متر در سال با پراکنش مناسب بارش بخصوص 
در پائیز و بهار، در شیب هاي رو به جنوب و به صورت کشت کپه اي و با کاربرد کود سوپرفسفات تریپل در صورتي که 
حداقل تا سه سال مورد چرا قرار نگیرد و بارندگي پائیزه نیز مناسب باشد، می تواند سبب افزایش علوفه، تولید پوشش 

گیاهي مناسب و مانعی جهت فرسایش خاك در مراتع فقیر ییالقي شود.

عكس/عكس های شاخص از يافته:

                   

 رشد رويشی گياه                                                 

ارزيابی توليد سايتهای مختلف با همكاری گروه مشاركت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان :خوابشکني، انبارداري و انتخاب بذر آویشن جهت کاشت

یافته منتج از پروژه شماره: 86023-8601-09-09-14             مدت اجراي پروژه:  2  سال  
مجری مسئول: ابراهیم شریفي عاشور آبادي                               رتبه علمی: دانشیار پژوهش  

مجري: محسن نصیري   
nasiri@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بر اساس گزارش مجریان زیر طرح جامع آویشن، بذر برخي گونه ها و نمونه هاي آویشن در عرصه رویش نیافته و 
یا مستقر نمي شدند و یا از بنیه مطلوبي برخوردار نبودند. جهت جلوگیري از کاشت بذر زوال یافته )داراي قوه نامیه 
پایین( و هدر رفتن نیرو و هزینه، الزم است روشهاي مناسب جوانه زني و کاشت بذر گونه هاي این جنس مشخص 
گردد تا دست اندرکاران توسعه گیاهان دارویي نسبت به اهلي نمودن و کشت کار این گونه مطلوب دارویي اقدام 
تا ذخایر توارثي آن در طبیت حفظ گردد. آزمون جوانه زني نمونه بذرهای آویشن در آزمایشگاه همواره با استقرار 
دانه رست در عرصه یا بنیه بذر )Vigor(، منطبق نبوده است و نگهداري طوالني مدت بذر جنس آویشن، منجر به افت 

قوه نامیه آنها شده و الزم است نمونه بذرهاي این جنس در دوره هاي معین احیا شوند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بذر آویشن داراي قدرت انبارداري باالیي نمي باشد و به منظور تکثیر آن از طریق بذر نباید از بذرهایي که بیش 

از 5 سال در انبار ذخیره شده اند، استفاده گردد.
با توجه به بنیه کم بذر آویشن الزم است در کاشت مستقیم دقت شود از کاشت عمیق در خاك سنگین خودداري 

نموده و در آبیاری آن دقت کافي جهت جلوگیري از سله بندي به عمل آید.
روش مطلوب تکثیر این گونه کاشت بذر در جي في پات یا گلدان با بافت خاك سبك و انتقال به مزرعه در زمان 
مناسب، )قبل از شروع فصل گرما(، آبیاري منظم و جلوگیري از شدت تابش خورشید تا استقرار کامل دانه رستها است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در مورد نمونه بذرهای آویشن، آزمون تترازولیوم تنها زنده بودن بذر را مشخص مي نماید و نتایج آن همواره با 

نتایج آزمون تعیین قوه نامیه روي کاغذ صافي منطبق نیست.
- حداکثر زمان الزم جهت سرمادهي بذر گونه هاي جنس آویشن به منظور تحریك جوانه زني، یك ماه است و 

افزایش زمان سرمادهي تأثیري بر تغییرات جوانه زني بذر گونه هاي این جنس ندارد.
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- انبارداري بذر جنس آویشن، با افت قوه نامیه آنها مواجه است و باید هر 5 سال در پروسه احیا  قرار گیرند.
- عدم جوانه زني و استقرار نمونه بذرهاي آویشن در عرصه به دالیلي چون ذخیره سازي طوالني مدت و به تبع 

آن زوال بذر و همچنین جمع آوري بذر در زمان نامناسب )قبل از رسیدگي کامل( مربوط مي شود.
- بذر جنس آویشن داراي رفتار انباري ارتودکس بوده و از گروه بذرهاي مزوبیوتیك )متوسط عمر( مي باشد.

- طول دوره جوانه زني بذر آویشن روی کاغذ صافی، زمان آغاز آزمون تا آ خرین بذر جوانه زده، 18 روز می باشد.

عكس/عكس های شاخص از يافته:

 شكل1- اعمال آزمون تترازوليوم جهت تشخيص قوه ناميه نمونه بذرهاي آويشن موجود در بانک ژن
 )دو رديف پايين بذر هاي زنده, دو رديف باال بذرهاي فاقد قوه ناميه( كد بانک ژن زير پتريها نوشته شده است

شكل 2- بررسي جوانه زني بذر نمونه هاي آويشن موجود در بانک ژن كه در شرايط مزرعه جوانه زني مطلوبي نداشتند
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: نقش و اهمیت قرق در اصالح و توسعه مراتع

یافته منتج از پروژه شماره: 05 – 0310216909 – 80            مدت اجراي پروژه: 5 سال 
مجری مسئول:   محمد شریفی یزدی                                     رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: مرتضی اکبرزاده،  غالمحسین رحمانی،  احمد پورمیرزایی، کاوه شهیدی زندی
m_sharifiyazdi@yahoo.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکی از راههای اصالح مراتع، قرق می باشد. قرق کردن در حقیقت ممنوعیت چرای دام به مدت معینی در مراتع 
می باشد. قرق کردن مرتع به روش صحیح و اصولی، اثرات مفید فراوانی در اصالح و تجدید حیات مراتع دارد که از 
جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد. با جلوگیری از ورود دام به قسمتی از مراتع، گیاه برای ذخیره مواد غذایی 
فرصت پیدا کرده و دوباره شادابی خود را به دست خواهد آورد. همچنین در اثر فراهم شدن سایر شرایط مناسب برای 
رشد گیاه مانند ایجاد فرصت الزم برای رسیدن بذر و افزایش بذردهی گیاه، بذرها پس از ورود دام به مرتع به زیر 
خاك رفته و بوته های جوان فرصت استقرار پیدا میکنند. در زمان قرق مرتع، گیاهان خوشخوراك جانشین گیاهان 
غیر خوشخوراك )کم ارزش از نظر غذایی( میشوند و نیز با جمع شدن الشبرگ و بقایای بوته ها در سطح مرتع، بر 
حاصلخیزی خاك و نفوذ پذیری آن افزوده می شود. این امر از فشردگی خاك که ناشی از حرکت زیاد دام است کاسته 

و نزوالت آسمانی به راحتی در زمین نفوذ پیدا میکنند

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
حصار کشی در امر اصالح و احیا ء مراتع نقش موثری دارد. بطوریکه میزان تولید علوفه را تا 25 درصد افزایش 
میدهد و با این روش اصالحی میتوان چرای دام در مرتع را با هزینه کم و حداقل کارگر کنترل نمود. انواع حصار 
و طریق احداث آن در مراتع با توجه به وضعیت پوشش گیاهی، نوع دام چراکننده و هدف از حصار کشی متغییر 
خواهد بود. به عنوان مثال اگر مرتعی با پوشش گیاهی غنی و دارای گونه های گیاهی مرغوب حصارکشی گردد، باید 
حصار مقاومی احداث شود تا دام ها نتوانند جهت دست یافتن به علوفه قسمت دیگر مرتع، حصار را پاره کرده و از 
آن عبور کنند در حالی که مقاومت حصار در مراتع فقیر اهمیت کمتری دارد و یا حصاری که برای کنترل گاو به 
کار می رود باید مقاومتر از گوسفند باشد. وسایل اصلی حصارکشی پایه و سیم است و دارای انواع مختلف می باشد. 
قبل از حصارکشی با توجه به شرایط محیط مخصوصاً وضعیت طبیعی منطقه باید نوع آن انتخاب گردد. پایه ها در 
حصارکشی معموالً از جنس چوب یا فوالد می باشد. لذا ضروری است ضمن استفاده از سیمهای مقاوم، در مورد پایه 
های چوبی، قطر 10 سانتی متر و فاصله از یکدیگر حداکثر 6 متر و در مورد پایه های فوالدی قطر مناسب پایه ها 4 
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متر در نظرگرفته شود. مدت زمان قرق به نوع قرق بستگی دارد. به عنوان مثال مدت زمان قرق بعد از کود پاشی در 
مراتع، باید حداقل سه ماه باشد تا کود داده شده توسط گیاه جذب شود و اثرات آن در افزایش علوفه و استحکام گیاه 
ظاهر گردد. قرق بعد از درختکاری باید تا رشد درخت به ارتفاعی که از دسترس دام خارج شود )یعنی ارتفاع درخت 
در مورد گوسفند به حدود یك متر و برای گاو دو متر و در مورد شتر به سه متر برسد( اما مدت زمان قرق برای بوته 
کاری و بذر کاری و بذر پاشی باید به ترتیبی باشد که در این فرصت، ریشه گیاه در خاك نفوذ کند و گیاه به حدی 
استقرار پیدا کند که چرای دام از خاك بیرون نیاید. برای این منظور باید ارتفاع بوته حداقل به 50 سانتیمتر برسد 

که حدود یکسال طول می کشد.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
برای بهبود و احیاء مراتعی که به طور مدام مورد چرای دام قرار می گیرد، ایجاد وقفه ای در چرا به منظور تقویت 
گیاهان و تولید علوفه کافی و مناسب، الزم و ضروری است. چنانچه چرای این گونه مراتع در بهار به طور موقت تعطیل 
شود، گیاهان در سال بعد عالوه بر تقویت، تجدید حیات نیز می نمایند. برای حفظ مراتع باید قرق در چرا مورد توجه 
خاص باشد. به این معنی که مراتع را به قطعات مختلف تقسیم کرده و هر قطعه را جداگانه و بطور متناوب مورد 
چرا قرار داد. خوبی و مزیت ایجاد قرق در چرا این است که اوالً گیاهان مراتع بطور یکنواخت رشد میکنند، ثانیاً در 
تمام مدت سال که دام میتواند به چرا فرستاده شود، علوفه مکفی در اختیار دارد. ثالثاً مراتع با فضوالت دام تقویت 
می شوند. در اثر ایجاد قرق در چرا و تقسیم مراتع به قطعات مختلف، ساقه های زیر زمینی و همچنین ریشه های 

گیاهان نیز تقویت می گردد. 

عكس/عكس های شاخص از يافته:

نمايی از مراتع قرق شده
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
 MDF عنوان: استفاده از چوب اکالیپتوس 5 ساله برای تولید

یافته منتج از پروژه شماره: 85019-8401-07-170000-016-2       مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مسعود رضا حبیبی                                                 رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجریان: حسین حسینخانی، سعید مهدوی، ابوافضل کارگرفرد، علی رضانژاد و حبیب اله عرب تبار 
masoudrezahabibi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تخته فیبر نیمه سنگین )MDF(  از جمله فرآورده های مرکب چوبی است که به سبب ویژگیهای تکنولوژیك 
منحصر به فرد، میزان مصرف آن در کشور به سرعت در حال افزایش می باشد. در این راستا نیز در سالهای اخیر،  
واحدهای تولیدی جدیدی در کشور احداث شده است و چندین واحد دیگر نیز در آینده نزدیك به بهره برداری 
خواهد رسید. این در حالی است که در سالهای اخیر میزان برداشت چوب از جنگلهای کشور کاهش یافته است. این 
امر سبب گردیده تا در حال حاضر اکثر کارخانجات تولیدی با کمبود ماده اولیه چوبی مواجه بوده و به همین دلیل 
نیز با کمتر از ظرفیت اسمی خویش، به تولید می-پردازند و ساالنه شاهد افزایش میزان واردات این محصول به کشور 
هستیم. با توجه موارد مطرح شده، همواره کارشناسان و محققان به دنبال معرفی منابع چوبی دیگری جهت نیازهای 
رو به رشد صنایع هستند. یکی از منابع جایگزین، زراعت چوب با گونه های سریع الرشد از جمله اکالپتوس است. از 
سوی دیگر با توجه به اینکه کیفیت چوب مورد مصرف تاثیر بسزایی بر کیقیت محصول ساخته شده دارد، لذا در این 

تحقیق سعی شده است که کیفیت MDF ساخته شده از چوب اکالیپتوس 5 ساله مورد بررسی قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای این منظور چوبهای اکالیپتوس 5 ساله خردشده و نسبت به پخت آنها اقدام کرده و به الیاف تبدیل می شوند. 
پس از آن، الیاف چسب زنی شده و با استفاده از پرس داغ، MDF ساخته خواهد شد. نکته قابل ذکر این است که 

برای پختن چوبها از زمانهای کوتاه باید استفاده کرد.

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

کاهش فشار بهره برداری از جنگلهای شمال کشور و حفاظت از منابع مذکور  -2
کاهش هزینه تولید محصول فوق به دلیل استفاده از چوب آالت با فیمت کم  -3

MDF ایجاد ارزش افزوده، از طریق استفاده از چوبهای با قیمت کم و تبدیل آنها به  -4
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ایجاد درآمد برای کشاورزان از طریق زراعت چوب و همچنین برگشت سرمایه سریع تر، به دلیل برداشت   -5
در دوره های بهره برداری 5 ساله 

عكس/عكس های شاخص از يافته:

MDF ساخته شده از چوب اكاليپتوس 5 ساله
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  )Cerasus microcarpa C.A.Mey.(عنوان: معرفی ویژگی های خاك و عوامل فیزیوگرافی مؤثر در استقرار گونه آلبالو وحشی

یافته منتج از پروژه شماره: 84002- 0000- 01- 170000- 100- 0    مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری  مسئول: معصومه خان حسنی                                                رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: یحیی خداکرمی، علی اصغر زهره وندی،  یحیی پرویزی
m.khanhasani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
قطع  اراضی،  کاربری  تغییر  مثل  متعددی  تهدیدات  معرض  در  شاخه زاد هستند  عمدتاً  که  زاگرس  جنگل های 
از  این ها  بیماری ها می باشند که همه ی  آفات و  درختان، چرای دام، آتش سوزی های عمدی و غیرعمدی، تهاجم 
از ذخایر  با اهمیت و  آلبالو وحشی جزء گونه های  عوامل تخریب در اکوسیستم جنگلی زاگرس به حساب می آیند. 
درختان و درختچه های ایران محسوب می شود. عدم شناخت کافی از این  گونه مانع جدی در احیای رویشگاههای 
تخریب یافته ی آن و برنامه ریزی به منظور مدیریت بهینه رویشگاههای موجود خواهد بود. بر این اساس آگاهی از 
نیاز رویشگاهی این گونه و تعیین مشخصه های کمی و کیفی آن می-تواند کمك شایانی برای استفاده مناسب از 
 Cerasus این  گونه به همراه داشته باشد. کمبود مطالعات و یافته های پژوهشی در رابطه با گونه های مختلف جنس
یکی از مشکالت محسوس در منطقه مورد مطالعه است. بین برخی از عوامل محیطی و خاکی با وضعیت رویشی 
درختچه های آلبالو وحشی ارتباط نزدیکی وجود دارد. شناسایی میزان این روابط می تواند در حفاظت از آب  و خاك 

و اصالح و احیای جنگل های تخریب شده ی زاگرس نقش مهمی ایفا کند.
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:

این گونه نقش مهمی دارد  استقرار  برای  انتخاب فرم زمین  این است که جهت جغرافیایی در  قابل توجه  نکته 
به طوري که در جهت های شمالی پراکنش بیشتر گونه در دره ها و یال ها مشاهده می شود. درحالي که در جهت های 
هدایت  و  کلسیم  کربنات  میزان رس،  افزایش  با  است.  مستقر شده  و دشت ها  دامنه ها  در  بیشتر  این گونه  جنوبی 
این درختان کاهش نشان می دهد و  تاج  افزایش و طول  تنه  الکتریکی خاك و کاهش درصد شیب منطقه، طول 
ارتفاع کامل درختان با افزایش ارتفاع از سطح دریا و افزایش میزان شن خاك، ارتباط مستقیمی دارد. نتایج همچنین 
نشان می دهد که ارتفاع کامل درختان در شیب های شمالی و یال ها، نسبت به شیب های جنوبی و دشت ها، از میزان 
بیشتری برخوردار است و این موضوع در مورد صفات؛ قطر برابرسینه و سطح تاج پوشش درختی، روند معکوسی 
داشته است یعنی افزایش ارتفاع از سطح دریا و میزان شن خاك باعث کاهش میزان این صفات گردیده است. بنابراین 
نتایج می توان گفت که شرایط محیطی حاکم بر جهت های جنوبی و دشت ها که همراه با افزایش میزان اسیدیته و 

سیلت خاك بوده است، افزایش سطح تاج و قطر برابرسینه این درختان را موجب گردیده است. 



276

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ارتباط بین صفات رویشی درختچه های آلبالو وحشی به عنوان یکی از مهمترین گونه های جنگلی زاگرس با عوامل 
خاکی و فیزیوگرافی تعیین گردید. برای احیای مناطق تخریب شده جنگلی که شرایط استقرار این گونه را دارا هستند 
می بایست بر اساس جهت شیب، فرم زمین و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك برای کاشت این گونه بر اساس 

نتایج کسب شده اقدام نمود تا بهترین بازده را برای استقرار گونه درپی داشته باشد. 
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  )Crataegus pontica( عنوان: معرفی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاك مؤثر در استقرار گونه زالزالك

یافته منتج از پروژه شماره: 84002- 0000- 01- 170000- 100- 0         مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری  مسئول: معصومه خان حسنی                                            رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: یحیی خداکرمی، علی اصغر زهره وندی،  یحیی پرویزی
m.khanhasani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
اصوالً شناخت توقع یك گونه جنگلی نسبت به شرایط رویشگاهی مسأله اي است که از دیر زمان مورد توجه قرار 
گرفته است. انتشار نباتات بر روي کره زمین همبستگی و ارتباط نزدیکی به شرایط و وضع محیط دارد به طوري که 
هر گونه براساس خواص و سرشت اکولوژیکی خود جاي مناسبی را انتخاب کرده است. نیاز رویشگاهی مشابه گیاهان 
موجب می شود که گروهی از گونه هاي گیاهی با سرشت بوم شناسی تقریباً یکسان در کنار یکدیگر قرار گیرند و 
محیط به نسبت یکنواختی را براي خود فراهم آورند. بنابراین در هر گروه گیاهی با ترکیب فلورستیك خاص برخی 
زیادي، همبستگی  از دیگر گروه ها متمایز کرد. مطالعات  را  بوم شناختی وجود دارد که موجب می شود آن  عوامل 
در  اطالعات چندانی  ایران  در  تأیید می کنند.  را  به ویژه خصوصیات خاك  عوامل محیطی  و  گیاهی  گونه هاي  بین 
رابطه با شرایط رویشگاهی درختان زالزالك در دست نیست بنابراین در این پژوهش رویشگاه های گونه زالزالك در 
مناطق رویشی استان کرمانشاه از نظر خصوصیات خاك شناسی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از تجزیه هاي 
و  تنوع  میزان  تعیین  و  بررسی  با  گردید.  ارزیابی  رویشگاه ها  این  در  شناسی  خاك  خصوصیات  تنوع  چندمتغیره، 

تغییرپذیري هر یك از این خصوصیات عوامل خاك شناسی مؤثر در حضور گونه تعیین گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نتایج حاصل از تجزیه به مولفه هاي اصلي، جهت مشخص نمودن مهمترین متغیرها و ارتباط آنها با پراکنش 
گونه و عوامل مختلف خاك شناسی نشان داد که این گونه تنها به میزان اسیدیته خاك وابستگی نشان می دهد و 
در خاکهایی با اسیدیته کمی باالتر از خنثی حضور دارد و سایر عوامل از قبیل: سیلت، شن، رس، درصد کربن آلی، 
هدایت الکتریکی و کربنات کلسیم خاك نقش تعیین کننده ای در پراکنش این گونه ندارند. در مجموع آنچه از بررسی 
به عمل آمده می توان استنباط کرد این است که اصوالً گونه مورد بررسی بردبار به شرایط متنوع براي ویژگی هاي 

خاك شناسی مورد بررسی بود.



27۸

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نیاز رویشگاهی مشابه گیاهان موجب می شود که گروهی از گونه هاي گیاهی با سرشت بوم شناسی تقریباً یکسان 
در کنار یکدیگر قرار گیرند و محیط به نسبت یکنواختی را براي خود فراهم آورند. بنابراین در هر گروه گیاهی با 
ترکیب فلورستیك خاص برخی عوامل بوم شناختی وجود دارد که موجب می شود آن را از دیگر گروه ها متمایز 
کرد. نکته قابل توجه این که تفکیك گروه هاي اکولوژیك گیاهی مختلف نوعی طبقه بندي رویشگاهی تلقی می شود 
که می توان هر یك از این گروه ها را یك واحد همگن در نظر گرفت و از نظر عوامل بوم شناختی با یکدیگر متفاوت 
خواهند بود. ضمن آنکه استفاده مناسب و بهینه از گونه ها در جنگل کاری و در رویشگاه های مناسب از اتالف سرمایه 

و زمان نیز می کاهد.
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Sageretia thea عنوان: معرفی گونه خوراکی شقال با نام علمی

مجری مسئول: مصطفی نعمتی پیکانی                           رتبه علمي: مربی پژوهش
 paykanim@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
امروزه افزایش جمعیت و کاهش منابعی از قبیل آبهای زیر زمینی، جنگلها و مراتع و گیاهان خودرو جامعه بشری 
را با مشکالتی مواجه نموده است. در شرایط کنونی تأمین غذای مورد نیاز انسان جز از طریق به کار بردن روشهای 
نوین کشاورزی و استفاده از کود شیمیایی و سم که گاهی از حد مجاز هم فراتر می رود، مقدور نیست. گر چه گرایش 
فراوانی در جهت استفاده از محصوالت رشد یافته در شرایط طبیعی )ارگانیك( وجود دارد اما همچنان نیاز فراوان 
جامعه به محصوالتی از قبیل میوه و سبزی، کشاورزان را به سمت افزایش تولید به هر شکل ممکن سوق می دهد. 
به همین جهت در بیشتر موارد، دسترسی به محصوالت طبیعی در واقع فقط در خارج از مزارع و در عرصه جنگلها و 
مراتع میسر می گردد. در استان کرمانشاه گونه های خوراکی متعددی می روید که بیشتر آنها کاربرد دارویی نیز دارند. 
یکی از این گونه ها درختچه ای به نام محلی شقال )Sageretia thea( است که در برخی نقاط به اشتباه باللوك نامیده 
می شود که برای آلبالوی وحشی )Cerasus microcarpa( به کار می رود. البته در گفتگویی که با افراد محلی به عمل 
آمد، برخی معتقد بودند که میوه شقال برای درمان ناراحتیهای قلبی بسیار مفید است و آن را تجربه کرده اند. البته 
تحقیق در مورد مواد مؤثره این گونه و جنبه های دارویی آن ممکن است اطالعات ارزشمندی را در بر داشته باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
شقال )Sageretia thea( درختچه ای است به ارتفاع 2 تا 2/5 متر با شاخه ها متقابل، نقره اي یا سفید میل به 
خاکستري، خار مانند. برگ های آن متقابل، بیضوي پهن تا دایره اي، نوك کند یا نوك گرد، به طول 2 تا 20 و عرض 
3 تا 5  میلي متر، به رنگ سبز روشن است.  گل آذین سنبله و گل های بدون دمگلدارد. میوه در حالت رسیده ارغواني 
ایران در  ایران می روید. عالوه بر  تیره مایل به سیاه و حاوي 2 تا 3 دانه است. این گیاه در غرب، مرکز و جنوب 
ترکیه، آسیاي مرکزي، افغانستان، پاکستان، شبه جزیره عربستان و شمال آفریقا نیز می روید.  به نظر می رسد که 
سطح پراکنش گسترده ای در نقاط مختلف نداشته باشد. پراکنش آن در استان کرمانشاه محدود به مناطق تاالندشت 
)ماهیدشت( و اسالم آبادغرب )کوه بهار آب  و کوه شقالي( است.  میوه های این گیاه که در فصل پاییز می رسد، قابل 

جمع آوری و استفاده می باشد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
   هر چند مستندات و شواهدی دال بر کاربرد دارویی میوه شقال در دسترس نیست، به هر حال استفاده از 
از  استفاده  نتیجه  بیماریهایی که در  از  پیشگیری  و  تغذیه سالم  این درختچه می تواند حداقل در زمینه  میوه های 
آفات گیاهی هستند،  یا سموم دفع  نیترات  از قبیل  از حد مجاز موادی  باالتر  ناسالم که حاوی مقادیر  محصوالت 

سودمند باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تصويری از گياه شقال در مرحله ميوه دهی در منطقه كوه بهار آب در استان كرمانشاه
 )عكس توسط نگارنده گرفته شده است.( 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: مبارزه بیولوژیکی با پروانه دم قهوه ای

یافته منتج از پروژه شماره: 84084-0000-09-170000-078-4           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: علی زرنگار                                                                رتبه علمي: مربی پژوهش

Alizarnegar@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از جمله چرای دام در عرصه  اکولوژیکی و زیست محیطی درختان جنگلی،عوامل مختلفی  به اهمیت  با توجه 
جنگل، قطع و بهره برداری بی رویه درختان و نیز آفات و عوامل بیماریزای گیاهی را می توان در زمره مهمترین عوامل 
تخریب به حساب آورد. پروانه دم قهوه اي).Euproctis chrysorrhoea L(، یکی از آفات مهم بلوط و دیگر پهن برگان 
جنگلی بوده و در اثر فعالیت برگ خواری، درختان میزبان عاری از برگ گردیده و با از بین رفتن منابع تأمین کننده 
انرژی،درختان به تدریج ضعیف شده و مستعد حمله سری جدید آفات )عمداً چوبخواران و پوستخواران( مي گردند. 
همچنین به علت حساسیت زا بودن موهاي آن در بدن انسان از نظر بهداشتي نیز مهم می باشد. پروانه دم قهوه ای 
باعث خسارت شدید بر روی درختان جنگلی می گردد، بطوریکه در برخی مناطق الروهای آفت باعث ایجاد خسارت 
صد درصد بر روی درختان می شوند. علت طغیان این آفت در برخی سالها هنوز مشخص نگردیده است. ولي آنچه 

مسلم است رد انسان را در این مسئله مي توان مشاهده نمود )قطع درختان، چراي بي رویه(.
به علت اکوسیستم خاص جنگل، معرفي عامل بیولوژیك مناسب همراه با سایر روش هاي موجود براي کنترل این 
آفت در سال هاي طغیاني دارای اهمیت می باشد. یکی از روشهاي  مبارزه که در سالهاي اخیر مورد توجه قرار گرفته 

است استفاده از عوامل بیماریزایي حشرات مانند باکتری Bacillus thuringiensis  Berliner  یا )B.T( مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در این تحقیق 7 سوش مختلف. B.thuringiensis  Berliner  از تولیدات شرکت تلفیق دانه بر علیه این آفت 
انتخاب گردید.براساس نتایج بدست آمده از این طرح تحقیقاتی، مشخص گردید بهترین دز توصیه شده از B.T جهت 

مبارزه با پروانه دم قهوه ای دز 1/5 در هزار از سوش D می باشد و می توان آنرا توصیه نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- نداشتن عوارض زیست محیطی ناشی از استفاده از حشره کش های شیمیایی
2- ختصاصی عمل کردن  B.T  و عدم تاثیر بر سایر حشرات و عوامل بیولوژیك 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

عكس شماره 1 - حشره ماده پروانه دم قهوه ای

   

عكس شماره 2 - دسته تخم پروانه دم قهوه ای

عكس شماره 3 - الروهای جوان پروانه دم قهوه ای
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عكس شماره  4 - الرو كامل پروانه دم قهوه ای

عكس شماره  5 - تغذيه شديد الرو از برگ

B.T عكس شماره 6- از بين رفتن الرو پروانه دم قهوه ای در اثر تماس با

عكس شماره 7- حساسيت پوست در اثر تماس با الرو پروانه دم قهوه ای
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: چگونگی برآورد میزان علوفه قابل استفاده  و تعیین ظرفیت چرای بز بومی یزدی در مراتع  منطقه استپي  

استان یزد
یافته منتج از پروژه شماره: 83022 -0000 – 02 – 170000– 091-2    مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول:  ناصر باغستانی میبدی                                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجری: محمد تقی زارع
   N_baghestani@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گزارشات موجود حاکي از آن است که مراتع کشور سیر قهقرایي را طي مي کنند. این امر در درجه اول مربوط 
به باال بودن تراکم دام و فقدان مدیریت چراي مناسب در مراتع مي باشد. براي استفاده مداوم و اقتصادي از مرتع 
الزم است در تعیین تعداد دام  مورد استفاده در مرتع دقت کافي بعمل آید. اگر تعداد  دام در مرتع بیش از ظرفیت 
آن باشد، دام قادر نخواهد بود محصول متناسب تولید کند و عالوه بر آنکه مقدار تولید محصول دامي کاهش خواهد 
یافت، بعلت بهم خوردن تعادل فیزیولوژیك گیاهان مرتعي، ارزش مرتع تنزل مي نماید. بنابراین اولین گام در اجراي 
تعادل دام و مرتع، دستیابي به مناسب ترین شدت دام گذاري در هر رویشگاه مرتعي  است  که این مهم با آگاهی از 
میزان علوفه قابل استفاده دام در آن عرصه میسر خواهد شد. دستیابي به شرایط مطلوبی که ضمن استفاده حداکثر 
از مرتع، پایداري آن نیز تضمین یابد امري  ضروري در مدیریت مرتع تلقي مي گردد. در این دستاورد علمی به معرفی 
شدت چرای مناسب با اتکاء به میزان علوفه قابل استفاده دام در مراتع  منطقه استپي  استان یزد پرداخته شده است. 

دستورالعمل ارائه شده در این دستاورد برای مراتع مناطق استپی مشابه در سطح ملی نیز قابل توصیه می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
چگونگـی بـرآورد میـزان علوفـه قابـل اسـتفاده سـاالنه وتعییـن ظرفیـت چـرای بـز بومـی یـزدی در مراتـع 
اسـتپی اسـتان یـزد  و عرصـه هـای مشـابه آن، در ایـن دسـتورالعمل مـد نظـر مـی باشـد. در ابتـدا کالس هـای 
خوشـخوراکی گیاهـان موجـود در عرصـه بـا اسـتفاده از دانـش بومـی، تجـارب کارشناسـی و انـدازه گیـری رفتـار 
چـرای بـز  بـر روی گیاهـان موجـود در عرصـه مشـخص مـی گـردد. سـپس میـزان علوفه خشـك تولیـدی حاصل 
از رویـش گیاهـان چنـد سـاله بـه تفکیـك کالس II, I و III  و  مجمـوع  گیاهـان یکسـاله مقـارن بـا زمـان ورود 
دام بـه مرتـع در اواسـط اردیبهشـت مـاه  بـا روش قطـع و توزیـن بـرآورد مي گـردد.  در نهایـت جهـت تعییـن 
 II,میـزان علوفـه  قابـل اسـتفاده بـرای دام چراکننـده بـز بومـی یـزدی میـزان علوفـه گیاهـان چنـد سـاله کالس
I و III  بـه  ترتیـب  در ضرایـب 50، 30 و 10 درصـد  و بـرای  مجمـوع گیاهـان یکسـاله  ضریـب 70درصـد 
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 منظـور مـی شـود. بـا در نظـر گرفتـن ایـن میـزان علوفـه، شـدت دامگـذاری بهینـه )متعـادل( در مرتـع تعییـن
می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
چراي متعادل تعریف شده در این پژوهش نسبت به دو شدت چرایي دیگر برتري نشان داده است. زیرا در شدت 
چراي بیشتر، ترکیب پوشش گیاهي روند قهقرایي پیدا مي نماید و در مقابل با اعمال  شدت چراي کمتر، ضمن آن که 
راندمان تولید و سود حاصله در واحد سطح مرتع نیز کاهش مي یابد، ارتقاي کمي و کیفي در پوشش گیاهي مرتع 
حاصل نمي شود،. بنابراین تعیین ظرفیت چراي ساالنه بر اساس الگوي چراي متعادل پیشنهادي در این پژوهش در 
سطح اجرایي قابل توصیه مي باشد. رعایت این دستورالعمل بهره برداری بهینه  و پایداری اکوسیتم مرتع  مورد نظررا 

تضمین می نماید.    

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

 

ماده بز بومی یزدی)ندوشن( بالغ سه ساله    

     عرصه تحت چرای متعادل بز بومی یزدی در مرتع استپی نیر استان یزد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی آویشن خراسانی به منظور توسعه کشت آن در استان خراسان رضوی

یافته منتج از پروژه شماره: 83067-0000-10-170000-069-2          مدت اجراي پروژه: 3 سال
 مجری مسئول: براتعلی غالمی                                                                رتبه علمي: مربی پژوهش

 مجریان: محمد علی عسکرزاده، حامد ظریف کتابی           
gholamiam@yahoo.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
آویشـن خراسـاني)Thymus transcaspicus(  گیاهـی چنـد سـاله و یکـي از گونـه هاي بومی و مهم آویشـن اسـت 
کـه در دامنـه هـاي ارتفاعـات بینالـود و هزار مسـجد در اسـتان خراسـان رضوی پراکنـش دارد. بررسـی خصوصیات 
رویشـگاهی و اسـتفاده از اطالعـات بدسـت آمـده در کشـت زراعـی گونـه هـای بومـی آویشـن از اهمیـت خاصی به 
منظـور کشـت و اهلـی کـردن آن برخوردار اسـت. تیمـول و کارواکرول موجـود در گونه های آویشـن اهمیت دارویی 
زیـادی دارنـد و اسـتفاده از گونـه هـای آویشـن در صنعـت دارو سـازی کـه مقادیـر تیمـول باالیـی دارنـد در الویت 
شـرکت هـای داروسـازی قـرار دارد. از طرفـی کشـت و زراعـت گونـه هـای دارویـی کـم نهاده بـه منظور تولیـد آنها 
بـا هزینـه کمتـر از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. معمـوال اغلـب گونه هـای بومی نسـبت بـه گونه هـای وارداتی 
نهـاده کمتـری نیـاز دارنـد کـه باید مـورد توجه قرار گیـرد و از گونه های بومی اسـتفاده شـود. تعییـن روش و زمان 
کشـت مناسـب گونـه هـای بومـی و همچنیـن ترکیبـات و مواد موثـره به منظـور تولید زراعـی آنها باید مـورد توجه 

قـرار گیـرد تا عملکـرد اقتصادی مناسـبی تولیـد گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ایـن گونـه در اقلیـم هاي نیمه خشـك فرا سـرد، مدیترانه اي فرا سـرد، نیمه خشـك سـرد و نیمه مرطوب سـرد 
بـا میانگیـن بارندگـي سـاالنه بیش از300 میلیمتر براحتي سـازگار شـده اسـت آویشـن خراسـانی گیاهـی کم توقع 
بـوده و در خـاك هـای بـا بافت لومي و لومي سـیلتي و PH محـدوده خنثي 6/5 – 7/8 و خاکهـاي بدون گچ و داراي 
مـواد آلـي پراکنـش دارد، از طریـق بـذر براحتـي تکثیر مـي یابد و بذر گیـاه در محـدوده حرارتي 30-5 سلسـیوس 
جوانـه مـي زنـد ولـي بهترین درجـه حرارت جهت جوانـه زني بذر 20 درجه سـانتیگراد اسـت. این گیـاه را می توان 
از بصورت کشـت مسـتقیم بذر در زمین اصلی و یا از طریق کشـت نشـاء زراعت نمود. زمان مناسـب کشـت بذر در 
پاییـز )آذر مـاه( مـی باشـد. با تأخیر در کاشـت درصد سـبز شـدن و اسـتقرار ایـن گونه کاهـش می یابد. بـه منظور 
تولیـد نشـاء بـذر گیـاه در بهمـن ماه در شاسـی و یا گلخانه بصورت خزانه کشـت شـده شـده و در اوایل اردیبهشـت 
مـاه بـا فواصـل ردیـف 50 و فواصـل بوتـه 25 سـانتی متـر بـه زمین اصلـی انتقال مـی یابد. بـه دلیل ریز بـودن بذر 
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گیـاه کشـت نشـاء گیـاه توصیه مـی گردد.  برداشـت گیاه در شـروع گلدهـی انجام می گیـرد و در صـورت مدیریت 
مناسـب در سـال دوم رشـد گیاه، دو بار برداشـت محصول امکان پذیر اسـت. پس از برداشـت جهت خشـك کردن 
حتمـا در محیـط سـایه و یـا بـا خشـك هـای مکانیکـی و صنعتی ایـن کار صورت گیـرد تا کیفیـت و بازار پسـندی 
محصـول افزایـش یابـد. متوسـط عملکرد محصول گیـاه 1700  – 1500 کیلوگـرم در هکتار اندام هوایی خشـك در 

هر بار برداشـت می باشـد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به کم توقع بودن این گیاه و از طرفی باال بودن میزان اسانس آن در کشت زراعی )3/5 درصد( و همچنین 
باال بودن ماده موثره تیمول )بیش از 67 درصد( از جمله گونه های مهم آویشن است که می تواند بصورت کشت 
زراعی تولید و به بازار عرضه گردد. کشت این گونه در مناطق نیمه خشك استان امکان پذیر است لذا امکان جایگزینی 
با سایر گونه های رایج که گیاهان پر مصرف می باشند وجود دارد. کشت و تولید زراعی این گیاه باعث کاهش فشار 
برداشت از طبیعت و در نهایت احیای رویشگاه ها خواهد شد و از طرفی باعث تامین مطمئن نیاز های شرکت های 

مختلف فرآوری محصوالت دارویی می گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

شكل 1- مرحله رشد رويشی آويشن خراسانی در سال اول رشد گياه   

شكل2-  گلدهی كامل آويشن خراسانس در سال دوم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: کشت و زراعت کما کندل و آنغوزه در شرایط دیم

یافته منتج از پروژه شماره: 04-0311009909 -80                       مدت اجراي پروژه: 5 سال
 مجری مسئول: براتعلی غالمی                                                                رتبه علمي: مربی پژوهش

 مجریان: محمد علی عسکرزاده، فریده ثقفی خادم، غالمرضا حسینی بمرود                     
gholamiam@yahoo.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کما کندل )Dorema ammoniacum( و آنغوزه )Ferula assa foetida( از گونه هاي شاخص و مهم دارویي و 
صنعتي استان خراسان رضوی محسوب می شوند که ارزش اقتصادي و صادراتی بسیار مناسبی دارند. برداشت سنتی، 
غیر علمی و بیش از توان گونه های فوق زمینه تخریب و نابودي و کاهش سطح رویشگاه آنها را فراهم نموده است. 
امکان کشت و احیای رویشگاه های تخریب شده و تعیین روش مناسب بهره برداري پایدار و جلو گیری از انقراض 
گونه ها اهمیت زیادی دارد. کندل )وشا( و آنغوزه از جمله گیاهان کم نهاده محسوب می شوند که امکان کشت آنها در 
بسیاری از دیمزارهای رها شده و همچنین رویشگاه های تخریب شده در صورت وجود بارندگی زمستانه وجود دارد. 
با توجه به قیمت مناسب صمغ حاصله از گیاهان مورد نظر کشت گونه ها می تواند باعث ایجاد اشتغال و درآمدزایی 
مناسبی در مناطق روستایی گردد. کشت و تولید زراعی آنها در شرایط دیم باعث کاهش فشار برداشت از مناطق 

پراکنش و رویشگاه گونه ها می گردد که در نهایت باعث احیای مناطق تخریب شده خواهد شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
مهمتریـن مسـئله در خصـوص کشـت ایـن گونـه ها تامین و تهیه بذر مناسـب و باکیفیت اسـت که از سـالمت و 
درصـد جوانـه زنـی منایبـی برخـوردار باشـد. بـا توجه بـه اینکه ریشـه گونه های مـورد نظر مـورد بهره بـرداری قرار 
مـی گیـرد. لـذا انجـام عملیـات خـاك ورزی جهـت رشـد بهتر ریشـه هـا الزم اسـت. عملیات آمـاده سـازی و خاك 
ورزی در اوایـل فصـل پاییـز انجـام مـی گیـرد و بهتریـن زمـان کشـت گیاهـان در فاصله زمانـی اواخر آبان تـا اواخر 
دیمـاه بسـته بـه شـرایط اقلیمـی منطقـه متفـاوت اسـت. )بطـور کلـی قبـل از شـروع سـرما و بارندگی هـای پاییزه 
مناسـب اسـت(. تاخیـر در زمـان کشـت گونه ها باعث کاهش درصد سـبز شـدن و اسـتقرار آنها می گـردد. خاکهای 
غیـر شـور بـا بافـت لـوی و سـبك مناسـب کشـت ایـن گیاهان مـی باشـد. بسـیاری از ارضـی دیـم زار رها شـده با 
میـزان بارندگـی 150 تـا 250 میلـی متـر را مـی توان به کشـت کنـدل اختصاص داد و کشـت آنغوزه بهتر اسـت در 
مناطـق بـا بارندگـی 200 تـا 300 میلیمتـر در سـال صورت گیرد. کشـت هر دو گونـه را می توان بـا تراکم 50000 
بوتـه در هکتـار و بـا فواصـل 50×50 سـانتیمتر انجام داد. عمق کشـت بذر 2-3 سـانتیمتر و برای کشـت یك هکتار 
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8-7 کیلـو گـرم بـذر الزم اسـت. برداشـت صمغ از ریشـه گیاه در سـن 4  )کندل( تا 5 سـالگی )آنغـوزه( امکان پذیر 
اسـت و برداشـت صمـغ )شـیرابه( حتمـا بایـد پس از خشـك شـدن کامل انـدام هابی هوایـی گیاه و بـه روش علمی 

)برداشـت پلـه ایی( صـورت گیرد

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه گیاهان انتخابی چند ساله هستند و از سال 4 یا 5 تولید محصول اقتصادی می نمایند و از طرفی 
پس از استقرار و در صورت استفاده از روشهای علمی می توان برداشت پایداری از گونه ها داشت، بنابر این یکی از 
روشهای احیای مناطق تخریب شده و رها شده کشت این گونه ها می باشد. از نظر اقتصادی نیز کشت دیم این گونه 
ها می تواند قابل توجه باشد و در شرایط کشت دیم بطور متوسط هر بوته بین 6-8 گرم محصول تولید می نماید 
که با توجه به قیمت مناسب صمغ گونه های مورد نظر اقتصادی خواهد بود. از طرف دیگر کشت و تولید زراعی گونه 
های مورد نظر باعث کاهش فشار برداشت از طبیعت شده و به احیای رویشگاه گونه ها کمك نموده و از تخریب 

رویشگاه ها جلوگیری می نماید. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

شکل 1- مزرعه آنغوزه دیم  در شرایط مشهد      

شکل2-  مزرعه کندل دیم )وشا( در شرایط مشهد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: مدیریت سیل با تاکید بر نقش پوشش گیاهي در استان هرمزگان

یافته منتج از پروژه شماره: 83023-0000-04-170000-100-0         مدت اجراي پروژه:4 سال
مجری مسئول: جالل برخورداری                                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجری: سعید چوپانی
yahoo.com  @ jbarkhordary :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
آب  گرانبهاترین  منبع  ملي  یك  کشور است. این  ارزش  اساسا از آن  جهت  است  که  منبعي  تجدیدشونده  است  و 
منافع  اقتصادي  واجتماعي  حاصل  از کاربري  درست  آن  اهمیت  بسیار زیادي  دارد. افزایش  جمعیت ، همراه  با ضعف  
برنامه ریزي  براي  بهره وري  از زمین  سبب  شده  است  تا جنگلها و  مراتع تخریب شده یا به زمین  زراعتي  تبدیل  شوند، 
در نتیجه  آب  کمتري  در باالدست  رودخانه ها به  زمین  نفوذ کرده  و سریعتر به  طرف  دشت  جریان پیدا کند. به  این  
ترتیب  سیل ها فراوانتر، شدیدتر و ناگهاني تر شده  و مردم  بیشتري  از سیل هاي  شدیدتري  آسیب  مي بینند. لذا بررسي 
تغییرات اقلیمی و تاثیر تخریب پوشش گیاهي و تغییرات کاربري اراضي در روند افزایشي و تشدید سیالب در چند 

دهه اخیر جهت مدیریت دقیق سیالب از ضروریات می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
توجه به پیشنهادات ذیل می تواند نقش موثری در مدیریت سیالب در مناطق جنوبی کشور داشته باشد.

1-اگرچه عملیات مکانیکي آبخیزداري یك فعالیت سریع براي کاهش اثرات سیل بوده  و لي عمر مفید آنها کوتاه 
بوده و پس از چند سال کارایي خود را از دست خواهند داد. لذا الزم است با اجراي عملیات بیولوژیك در سطح عرصه 
هاي حوزه عالوه بر باال بردن عمر مفید سازه هاي مکانیکي شرایط زیست محیطي حوزه را که دچار مخاطره شده 

بسوي ثبات و پایداري هدایت نمود.
2- روند کاهش نسبت رواناب به بارش  رودخانه میناب  که مي تواند متاثر از کاهش جریان آب پایه رودخانه 
بویژه در ماه هاي خشك سال باشد، ارتباط نزدیکي با تغییرات پوشش اراضي حوزه داشته است.لذا اهمیت پوشش 
طبیعي اراضي مرتعي  و بیشه زار هاي جنگلي را  هم جهت از جهت افزایش سیل در فصول بارندگي و هم از جهت 

کاهش آب پایه رودخانه در ماههاي خشك سال مي توان دید.
3-بیشترین تخریب پوشش اراضي حوضه میناب در سال هاي حدود 1367 که شدید ترین خشکسالیها نیز وقوع 
یافته بوده است و در سالهاي بعد علیرغم پایان دوره خشکسالي پوشش اراضي بهبود چنداني نیافته است. لذا مي 
تواند هشدار مهمي به مدیران و متولیان حفاظت و احیا منابع طبیعي در استان، براي توجه  بیشتر در دوره هاي 
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خشکسالي باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بطور کلي مي توان عوامل موثر در وقوع و تشدید سیل در حوزه آبخیز میناب را به شرح ذیل بیان نمود: 

1- هرچه مقدار و بزرگي بارش ها افزایش مي یابد، نقش آنها در ایجاد و تشدید سیل بیشتر مي شود.
2- در مورد سیلهاي بزرگ که معموال دوره بازگشتي بیش از 10 سال دارند مثل سیل بهمن ماه 71  نقش مقدار 
و شدت بارش بقدري بزرگ و نمایان است که حتي مي توان از نقش سایر فاکتور ها در ایجاد و تشدید آن صرف 

نظر کرد .
3- تغییر پوشش اراضي در افزایش پیك سیلها  و بر روي سیل هاي کوچکتر موثر بوده است. بطوري که نتایج 
شبیه سازي سیلها نشان داده است، افزایش پیك سیل ها در اثر تغییر پوشش اراضي حوزه حدود 10 درصد بوده 

است که به نوبه خود مي تواند قابل اهمیت باشد.
4- همچنین ایجاد عملیات آبخیزداري در سطح حوزه نیز تا حدودي در کاهش پیك سیل ها موثر بوده است. 
بطوري که کاهش زیاد تعداد و تداوم سیل ها در دهه اخیر )84-75( عالوه بر عامل کاهش بارندگي و مي تواند متاثر 

از آن باشد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

روند تغییرات ساالنه نسبت رواناب به بارش در حوزه آبخیز میناب

تغيير پوشش اراضي حوزه آبخيز ميناب در سالهاي 1355 و1367 و1381
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: کشت گونه ای جعفری کوهی )Pimpinella affinis Ledeb.( به منظور تولید آلفا-ترانس برگاموتن

یافته منتج از پروژه شماره: 84049-0000-10-170000-016-2      مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری  مسئول: فاطمه عسکری                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: فاطمه سفیدکن، ابراهیم شریفي عاشورآبادي، بهلول عباس زاده، سعیده مشکي زاده، مصطفي گلي پور
Fatemeh_askari2002@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
.Pimpinella affinis یکی از گونه هاي بومي ایران است که پراکندگي وسیعي در شمال، شمال غرب، مرکز، شرق 
و شمال شرق ایران دارد. در این تحقیق اندام هوائي و بذر گیاه در سال هاي 1382 و 1383 در  مرحله گلدهي و 
بذردهي از استان مازندران جمع آوري گردید. در این گیاه عالوه بر اینکه بازده اسانس درصد باالیی دارد )بیش از 
2/5 درصد(، ترکیب باارزش  آلفا-ترانس-برگاموتن به فراواني )بیش از 90 درصد( در تمام اندام های آن یافت می 
شود. آلفا-ترانس- برگاموتن ترکیب معطري است که بعنوان ماده  اولیه جهت سنتز بسیاري از ترکیب هاي معطر بکار 
مي رود. بنابراین، اسانس این گیاه مي تواند بعنوان منبعي براي تولید و استخراج ترانس-آلفا-برگاموتن معرفي شود. از 
آنجاییکه این گیاه یك ساله است و عملکرد بذر در هکتار، عملکرد روغن اسانسی و درصد ترکیب شاخص قابل توجه 

است، کشت این کموتیپ توصیه می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بذر  P.  affinis از ایستگاه تحقیقات جنگل ومرتع ساري-نوشهر )واقع در استان مازندران( یا از منطقه نوشهر جمع 
آوري شود. بذرها در انتهای فصل پاییز در مزرعه گیاهان دارویی البرز بطور مستقیم کشت گردند. ابعاد کرت ها 4×4 
متر، فاصله بین ردیف ها 50 سانتیمتر، فاصله روي ردیف 25 سانتیمتر و عمق کشت 0/5 سانتیمتر در نظر گرفته 
شود. در پایان اسفندماه و شروع فروردین با افزایش دما، آبیاری مزرعه دوبار در هفته شروع شود. در فروردین بذرها 
جوانه زده و رشد رویشی شروع می شود. پایان خرداد و تیرماه بوته ها به گل می روند و بذرها در پایان مرداد کامال 

رسیده و آماده ی جمع آوری هستند. عملکرد بذر در حدود 175 کیلوگرم در هکتار بدست آمد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

      تصویر1- کشت مستقیم بذر در مزرعه                              تصویر 2-  رشد رویشي بوته ها           
                   در انتهای فصل پاییز                                                   )اواسط اردیبهشت(

             تصویر 3-  بوته ها در مرحله                            تصویر 4-  مزرعه جعفری کوهی در مرحله 
                      گلدهي )خرداد(                                                             گلدهي )خرداد(

تصویر 5- مرحله بذردهي )اوایل مرداد تااواسط شهریور(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: بررسي نیاز آبي اکالیپتوس )Eucalyptus camaldulensis( با استفاده از آزمایش هاي الیسیمتري

یافته منتج از پروژه شماره: 85028-8401-01-170000-091-01              مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  محمد هادی راد                                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش

  Mohammadhadirad@ gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نزدیك به 65 میلیون هکتار از گونه هاي مختلف اوکالیپتوس در بیش از 85 کشور در سطح وسیع و با اهداف 
مختلف کشت شده است. از گونه های اکالیپتوس که در چند دهه اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و اکنون 
نیاز  است.   Eucalyptus camaldulensis دارد  اختصاص  آن  به  از عرصه های جنگلکاری شده  ای  سطح گسترده 
آبي E. camaldulensis  و تعیین ضریب گیاهی )Kc(، اثرات کوتاه مدت و دراز مدت تنش خشکي بر رفتار هاي 

مورفولوژیکي و فیزیولوژیکي گیاه در شرایط اقلیمي خشك مورد توجه قرار گرفته است.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به باال بودن ضریب گیاهی بدست آمده در تیمار ظرفیت زراعی و وجود اختالف قابل توجه آن با تیمار 
70 درصد ظرفیت زراعی، می توان اذعان نمود که E.camaldulensis ازگونه های اسراف کننده در مصرف آب می 
یا منابع آب زیرزمینی( در صورت عدم وجود سایر  ازآبیاری و   ناشی  به آب کافی )آب  این گیاه  باشد. دسترسی 
موانع اکولوژیکی موجب بهبود تمام فاکتورهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی می گردد، به گونه ای که حداکثر تولید 
را به همراه خواهد داشت. به عبارتی هنگامی که انتظار تولید چوب از این گیاه می رود، می بایست به اندازه کافی 
)قرار داشتن خاك در ظرفیت زراعی( در اختیار آن قرار گیرد. با احتساب چنین شرایطی این گیاه قادر است ضریب 
گیاهی خود را تا 1/7 افزایش داده و میزان چوب بیشتر و با کیفیت بهتر تولید کند.  اعمال بیش از حد تنش خشکی 
سبب بروز اختالالتی از جمله کاهش نسبت ریشه به شاخه، پیچیدگی برگ ها، ریزش برگ ها، غیر یکنواختی رشد 
شاخه ها، کند شدن رشد و در نهایت کاهش چشمگیر عملکرد می گردد. در پایان می توان به این نکته اشاره نمود 
که E.camaldulensis به دلیل دارا بودن برخی ویژگی های فیزیولوژیك و مورفولوژیك، توانایی برداشت آب سهل 
الوصول را در کوتاه ترین زمان از خاك داشته و می تواند رقیب سرسختی برای گونه های گیاهی مجاور باشد. رشد 
سریع و تولید بیوماس زیاد )بویژه برگ( از یك سو و از سوی دیگر تعرق بسیار باال عواملی هستند که مصرف آب را 
در گیاه تشدید می نمایند. توانایی های ذکر شده به همراه توسعه سیستم ریشه بسیار قوی و کارامد، گیاه را برای 
استفاده در مناطق با زهکش باال مستعد نموده است. پراکنش بسیار گسترده ریشه، شرایط را برای نفوذ آب بیشتر 
به داخل خاك در زمان آبیاری و یا بارندگی فراهم می نماید که این خود می تواند عاملی جهت ذخیره آب به داخل 
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خاك و برداشت سریع آن باشد.    

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- برآورد نیاز آبی گیاه و تخمین تابع تولید چوب به ازای مصرف آب برای مدیریت بر منابع آبی قابل استفاده 

برای گیاه. 
- معرفی مکانیسم های برداشت آب از خاك جهت مدیریت منابع آبی در دسترس )زهکش اراضی کشاورزی، 
مناطق ماندابی با سطح سفره باال، بهره برداری اقتصادی از فاضالب ها و پساب ها، کشت دیم و امکان رقابت با سایر 

گونه ها، اثرات سوء کشت آن در مجاور سایر گونه ها و یا در مجاور تاسیسات شهری و....
- توجه به اطالعات و داده های بدست آمده برای برنامه ریزی و کاربرد این گیاه با اهداف مختلف )استفاده به 

عنوان فضای سبز، تولید چوب، با هدف استفاده های چند منظوره(.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

وضعيت استقرار درختان Eucalyptus camaldulensis در شرايط اليسمتر
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی گونه های بومی مناسب استفاده در فضای سبز شهری 

یافته منتج از پروژه شماره: 84082- 000 - 05 - 170000 - 067 –4      مدت اجراي پروژه: 7 سال
مجری مسئول:  مسعود اسماعیلی شریف                                              رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجری: علی اشرف جعفری  
m.esmaeilisharif@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در دنیاي امروز توجه زیادي به ذخایر توارثي و ژرم پالسم گونه هاي گیاهي مي شود. ایران با دارا بودن تنوع آب 
و هوایي گسترده و ذخایر ژنتیکي گیاهي فراوان به عنوان یکي از غني ترین کشورها از نظر فلورستیك بشمار مي 
رود. در بین این ذخائر عظیم ژنتیکي، گونه هائي وجود دارند که در صورت شناسائي کاربردهاي ویژه، هریك میتوانند 
نقش منحصر به فردي در منظرسازي فضاي سبز شهري ایفا کنند. گونه هائي که هم اکنون در فضاي سبز کاشته مي 
شوند، اغلب داراي نیاز آبي بسیار باالئي هستند، نسبت به تنش هاي محیطي حساس مي باشند و به لحاظ یکساله 
بودن یا حساسیت به شرایط سرد زمستان یا گرم تابستان هزینه هاي نگهداري آنها باال مي باشد. لذا با توجه به نتایج 
حاصل شده از اجراي این طرح امکان کاشت و کاربرد 20 گونه گیاه علفي کاشته شده در گلخانه، 10 گونه پیازي و 

2 گونه خشبي کاشته شده در مزرعه جروکان، جهت فضاي سبز فراهم گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
تکثیر گونه هاي جنس زنبق : زمان انتقال ریزوم یا ساقه زیرزمیني نیمه اول خرداد ماه با کاشت افقي قسمتي از 
ساقه زیرزمیني در زمیني با خاك سبك، زهکش دار و آفتابگیر انجام مي شود آبیاري باید سبك باشد. در ایستگاه 

جروکان شروع رشد اوایل اسفند و گلها اواخر فروردین شکفته، اوج گلدهي 20 تا 25 فروردین بود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با حداقل  ایام سال سرسبزي و گل،  اکثر  به گونه اي عمل نمود که در  توان  با کاشت گونه هاي مناسب مي 
 ،Thymus daenensis آبیاري در زمان هاي اولیه استقرار گونه ها وجود داشته باشد. تعدادي از گونه ها مانند آویشن
بومادران .Achillea spp و مینا .Tanacetum spp به علت قدرت ترمیم باال، در صورت پاخوري شدید قادر به ترمیم 
محل صدمه دیده بوده، بنابراین، قابل استفاده به عنوان گیاه پوششي مي باشند. کاشت بذور گیاهان پیازي زنبق 
صحرائي Iris songarica، سریش ایراني Eremurus persicus و الله واژگون Fritillaria imperialis در هواي آزاد 
ناموفق بود، اّما تکثیر غیرجنسي با اندام هاي زیرزمیني بهترین نتیجه را داشت. اغلب گیاهان لیست شده در این پروژه 
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داراي قابلیت کاربرد در فضاي سبز مي باشند. برخي از گیاهان نظیر الله واژگون، انواع الله، کتان، آتشین اصفهاني و... 
داراي زیبائي منحصربه فرد هستند، به عنوان گیاهان زینتي به شدت قابل توجه هستند. گیاهاني نظیر گونه هاي تیره 
گندم از نظر جنبه هاي زیبا شناختي کمتر مورد توجه بوده اّما داراي ویژگیهاي دیگر مانند ایجاد چمنزارهاي انبوه، 
متراکم و زیبا هستند. تعدادي نیز به دلیل دارا بودن شاخه هاي انبوه و متراکم در ایجاد پوشش گیاهي براي پارکها 
و بلوارها، عمدتا براي ایجاد سایه ارزش زینتي دارند. گیاهاني مانند بومادران، درمنه کوهي و...  به عنوان گیاهان 

صخره رست براي پوشاندن دیواره صخره اي صخره ها در مناطق کوهستاني شهر کاربرد دارند.

عکس/عکس های شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع موجود به منظور جلوگیری از گسترش بیابان  

یافته منتج از پروژه شماره: 03-0310416000-78             مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: منصور قدرتی                                           رتبه علمي: مربی پژوهش 

ghodrati.man@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مسئله بیابان زایي و هجوم شنهاي روان در مناطق خشکي چون ایران گاهي بعلت خسارات و صدماتي جبران 
ناپذیر که به منابع آب و خاك، محیط زیست و فعالیت هاي اقتصادي وارد مي سازد همواره مشکل حاد و در اکثر 
مواقع مانعي بزرگ در راه اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده است. در بوجود آمدن این شرایط عوامل 
مختلف اقلیمي، زمین شناسي، پوشش گیاهي، خاك شناسي، هیدرولوژي و ژئوموفولوژي نقش خاص خود را ایفا 
نموده و بر یکدیگر تاثیر مي گذارند.تعیین محدوده بیابانها و داشتن اطالعات کامل از آنها جهت برنامه ریزي بمنظور 
جلوگیري از گسترش و استفاده بهینه از پتانسلیهاي موجود در آنها امری ضروری است. جهت شناسایي مناطق بیاباني 
و تعیین محدوده آنها، نیاز به بررسي دقیق عوامل فوق الذکر در هر منطقه و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر در قالب 

یك طرح مدون مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به ماهیت و اهداف پیش بینی شده در طرح پژوهشی، نتایج بدست آمده قابل توجه کارشناسان و مدیران 

دستگاه اجرایی مربوطه و به شرح ذیل می باشد.
عامل  به  مربوط  مساحت  کمترین  و  گیاهي  پوشش  عامل  به  مربوط  عوامل،  غیرمشترك  مساحت  بیشترین 
لحاظ کمي دخالت  از  دارد  عوامل  با سایر  بیشتري  عاملي که فصل مشترك  آنجاکه هر  از  زمین شناسي مي باشد. 
بیشتري نیز در بیاباني شدن استان دارد. لذا بر این اساس از لحاظ کمی به ترتیب عوامل زمین شناسي، خاکشناسي، 
اقلیم، ژئومرفولوژي و پوشش گیاهي و از لحاظ کیفي عوامل پوشش گیاهي، ژئومرفولوژي، اقلیم، خاك و زمین شناسي 

به ترتیب در بیاباني شدن اراضي موثر مي باشند. 
با توجه به نتایج ، گرچه تغییرات و تاثیر عوامل مورد اشاره در طي ادوار مختلف و همچنین دگرگونیهاي ایجاد 
شده در گذشته هاي بسیار دور سبب ایجاد بیابان شده است، اما با توجه به میزان تاثیر عامل پوشش گیاهی از لحاظ 
کیفی و نقش انسان در بر هم زدن تعادل اکولوژیك بدلیل بهره برداری های نادرست، تشدید روند بیابان زایي و 
سرانجام انهدام منابع طبیعي را رقم زده است. لذا  برنامه ریزی و اعمال مدیریت بهینه و اصولی حفظ، نگهداری و 

بهره برداری از منابع موجود)آب، خاك،گیاه( راهکاری قابل حصول برای کنترل بیابان زایی خواهد بود. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- جلوگیری از توسعه و گسترش مناطق بیابانی 

- حفظ منابع موجود در راستای دستیابی به توسعه پایدار و امنیت غذایی

عکس/عکس های شاخص از یافته:

نقشه محدوده بيابانهای استان سمنان
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی بهترین پیوندك برای پسته در استان خراسان

یافته منتج از پروژه شماره: 4109 شوراي علمي و پژوهشي کشور       مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول:  عباس صفرنژاد                                                   رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

 sebre14@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به گسترش سطح زیر کشت پسته در مناطق جنوبی استان خراسان در دو دهه اخیر و اهمیت اقتصادی 
آن در این منطقه، رفع مشکالت مربوط به تولید این گیاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در فاز اول طرح، به 
منظور تعیین بهترین پیوندك پسته جهت استفاده در استان خراسان از شش رقم پسته شامل رقم سفید فیض آباد، 
احمدآقایی، کله قوچی، ممتاز، اکبری و فندقی استفاده شد که همگی بر روی پایه اهلی بنه به طور جداگانه پیوند 
شدند. صفات مورد ارزیابی شامل وزن تر خوشه، وزن تر دانه، وزن خشك دانه، درصد خندانی، وزن پوك و انس دانه 
برحسب گرم، قطر شمال به جنوب و قطر شرق به غرب، تاج پوشش، ارتفاع کل درخت، ارتفاع پیوند و محیط تنه 

درخت 5 سانتي متر قبل و بعد از محل پیوند بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در بین پیوندکهای رقم سفید فیض آباد، احمدآقایی، کله قوچی، ممتاز، اکبری و فندقی که آزمایش گردیدند 
آباد،  فیض  سفید  پیوندکهای  ترتیب  به  آن  از  پس  بود.  پیوندك  موفق ترین  و  بهترین  عنوان  به  اکبری  پیوندك 
احمدآقایی و کله قوچی پیوندکهایی مناسب برای منطقه آب و هوایی جنوب خراسان تعیین شدند. رقم ممتاز در 
مقایسه با سایرین محصول کمی تولید کرده و از میزان پوکی نسبتا باالیي برخوردار بود و لذا مناسب کشت و کار در 

منطقه خراسان نمی باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
-در صورت استفاده از پیوندك اکبری به عنوان بهترین و موفق ترین پیوندك در استان خراسان و پس از آن 

پیوندکهای سفید فیض آباد، احمدآقایی و کله قوچی عملکرد کمی و کیفی پسته در خراسان افزایش خواهد یافت.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

        تصويرخوشه های پسته رقم اكبری بر روی پايه بنه       تصويرخوشه های پسته رقم سفيد فيض آباد بر روی پايه بنه

تصويرخوشه های پسته رقم كله قوچی بر روی پايه بنه         تصويرخوشه های پسته رقم احمدآقايی بر روی پايه بنه
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پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری                                                                                
عنوان: برآورد رسوب دهي و تهیه نقشه تولید رسوب براي ایران

یافته منتج از پروژه شماره :  09-0510317000-74                 مدت اجراي پروژه: 7 سال و7 ماه
مجری مسئول: محمود عرب خدري                                         رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
فرسایش تشدیدی یکی از معضالت حوزه های آبخیز کشور است که اثرات سوء زیادی در محل )نظیر کاهش 
محصول دیمزارها و مراتع( و خارج از محل )نظیر آلوده شدن منابع آب و پر شدن مخازن سدها( دارد. تا زمان اجرای 
این طرح، اکثر برآوردهای انجام شده  از مقدار فرسایش و تولید رسوب کشور به صورت کارشناسی بوده و پشتوانه 

قابل اعتمادی نداشته اند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 در برآورد رسوبدهي از فناوري هاي آماري جدید براي کاهش خطاي برآورد رسوبدهي موسوم به روش منحني 
سنجه حد وسط دسته ها استفاده شده است. در قالب این پژوهش ملي دستاوردها و یافته هاي زیر حاصل شده  است. 

ضمناً، بخش هایي از نتایج این تحقیق در قالب بالغ بر 10 مقاله ارائه و چاپ شده است.
– تهیه اطلس نقشه هاي تولید رسوب ایران به تفکیك حوزه های آبخیز درجه 2 کشور در مقیاس 1/1000000

– برآورد مقدار تولید رسوب ساالنه کشور حدود 350 میلیون تن
– برآورد مقدار فرسایش خاك ساالنه در حدود یك میلیارد تن 

– طبقه بندی حوزه های آبخیز  اصلی از نظر تولید رسوب

– امکان اولویت بندی برنامه های اجرایی حفاظت خاك و آبخیزداری در سطح کشور 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این تحقیق براي بخش اجرا یعني سازمان جنگل ها،  مراتع و آبخیزداري کشور قابل استفاده است. چه، اصوال 
برنامه ریزي صحیح با اتکا به برآوردهاي مبتنی بر اطالعات و آمار و اندازه گیري ها امکان پذیر است. اهمیت این مسئله 
با توجه به ضرورت ارائه آمار و ارقام یکسان از فرسایش و رسوب کشور در مجامع ملي و بین المللي و همچنین اسناد 
ملی نیز دو چندان می شود. توضیح آن که در گزارش هاي رسمي قبلي نرخ فرسایش کشور بین 3/5 تا 4 میلیارد تن در 
سال اعالم مي شد که عالوه تاثیر بر برنامه ریزي غلط، از نظر وجهه بین المللي نیز ایران را در موقعیت بدي قرار مي داد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

شكل 1: بخشي از نقشه رسوبدهي و گل آلودگي به همراه راهنماي نقشه

شكل 2: بخشي از نقشه رسوبدهي ويژه به همراه راهنماي نقشه

شكل 3: توزيع حوزه هاي آبخيز ايران از نظر رسوبدهي ويژه
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مرکز ملی تحقیقات شوری 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                                 
عنوان: انتخاب ارقام مناسب سورگوم دانه ای و علوفه ای برای اراضی شور کشور

یافته منتج از پروژه شماره:85086-0000-00-08120-007             مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: امین آناقلی                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري: سید علی طباطبائی
anagholi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مسئله تنش شوری در اکثر مناطق مورد کشت سورگوم مطرح است. بیشتر مناطق مورد کشت سورگوم علوفه ای 
در ایران در نواحی گرم و خشك جنوبی مانند خوزستان، سیستان و بلوچستان و سواحل جنوبی می باشد. اما با توجه 
به اهمیت کشت این گیاه، در سایر مناطق مانند مازندران، گلستان، خراسان، فارس و آذربایجان نیز توسعه یافته است 
که بسیاری از این مناطق دارای مشکالت شوری آب و خاك نیز می باشند. با توجه به وسعت مناطق شور در کشور 
و بهره گیری صحیح از منابع در دسترس لذا یافتن ارقام متحمل به تنش شوری سورگوم علوفه ای و دانه ای می تواند 
به عنوان یك راهکار ساده و قابل قبول برای کشاورزان بسیار مفید واقع گردد. مصارف سورگوم دانه ای به موازات 
مصارف ذرت و جو می باشد و به صور مختلف در تغذیه دام و طیور و همچنین در صنایع الکل سازی مورد استفاده قرار 
می گیرد. ضمن اینکه با افزایش گرمای جهانی و افزایش دی اکسید کربن گیاهانی مثل سورگوم اهمیت بیشتری در 
آینده خواهند داشت. بنابراین یافتن واریته های جدید که سازگار با شرایط اقلیمی و تنش های محیطی کشور هستند 

می تواند از اولویت های تحقیقاتی کشور باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ارقام داخلی مانند رقم پگاه که مخصوص  یا  از هیبریدهای سورگوم علوفه ای جامبو، اسپیدفید و نکتار و  استفاده 
مناطق معتدل، گرم و نیمه خشك می باشد، می تواند عملکرد زارعین را بسیار افزایش دهد. این ارقام در شوری های 
متوسط 8 دسی زیمنس بر متر دارای عملکرد بسیار خوبی هستند و در شوری های باال )15 دسی زیمنس بر متر( در 
حدود 50 درصد کاهش عملکرد خواهند داشت. رقم متحمل به شوری سورگوم دانه ای که در حال حاضر می توان 
 U.Thong، ،20/1380 ،21-1/1375 ،KGS17، KGS23، KGS12 استفاده کرد رقم کیمیا می باشد. از الین های
ICSV-11، ICSV-247 و IS-10-371/1376 نیز می توان به عنوان الین های امید بخش و متحمل به شوری در آینده 

استفاده کرد. این الین ها در شوری آب آبیاری 11 دسی زیمنس بر متر نسبت به رقم کیمیا دارای برتری 10 تا 20 
درصد بودند.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کشاورزان  رضایت  باعث  می تواند  اقلیمی،  متنوع  شرایط  با  سازگار  و  تنش شوری  به  متحمل  ارقام  از  استفاده 
از کشت گردد. با توجه به عملکرد باالی سورگوم علوفه ای و چند چینه بودن آن، این گیاه می تواند کمبود علوفه 
دامداران را بطور کامل در فصول گرم و خشك کاهش دهد. همچنین در سورگوم دانه ای، استفاده از رقم کیمیا برای 

مناطق شور می تواند عملکرد کشاورزان را در این اراضی بطور متوسط 15 )10 تا 20 درصد( درصد بهبود بخشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

تصويری از الين های متحمل به شوری سورگوم دانه ای در آزمايش مزرعه ای )سمت راست( و ارقام داخلی سورگوم 
علوفه ای در شرايط شوری آب 11 دسی زيمنس بر متر )سمت چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                                 
عنوان: مناسب ترین تراکم کاشت یونجه یزدی در اراضی شور استان یزد

یافته منتج از پروژه شماره: 83009-0000-03-080000-007-4           مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: امین آناقلی                                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش 

anagholi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گیاه یونجه به عنوان خوراك دام در بسیاری از اراضی استان یزد کشت می گردد. این گیاه حتی در باغات پسته و 
انار نیز در بین ردیف های درختان کشت می شود تا حداکثر استفاده از سطح مزارع بدست آید. اما میزان بذر مناسب 
برای تهیه علوفه برای بیشتر کشاورزان همواره یك دغدغه بوده است چراکه بذر این گیاه بسیار ریز می باشد و تهیه 
مقادیر زیاد آن برای کشاورزان با توجه به قیمت آن دشوار است. با توجه به اینکه اکثر مطالعات انجام شده برای 
تعیین میزان بذر یونجه برای شرایط غیرشور انجام شده است لذا تعیین مناسب بذر یونجه یزدی می تواند جوابگوی 

بسیاری از کشاورزان در اراضی شور استان یزد گردد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در صورت استفاده از آب های غیرشور و کم شور می توان از میزان بذر 25 تا 30 کیلوگرم در هکتار برای حصول 
حداکثر عملکرد یونجه یزدی استفاده کرد. با افزایش شوری آب )8 تا 11 دسی زیمنس بر متر(، بهترین تراکم کاشت 

یونجه یزدی 30 تا 35 کیلوگرم در هکتار می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از میزان بذر مناسب یونجه یزدی در اراضی شور، می تواند در حدود 5 تا 20 درصد باعث افزایش عملکرد 

علوفه تر گردد. 



یافته های قابل ترویج سال 1388 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

311

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از يونجه يزدی بومی در مرحله شروع گلدهی 
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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
عنوان: برخی ویژگیهای زیستی کفال طالیی در سواحل ایرانی دریای خزر 

مجری مسئول: داود غنی نژاد                                                رتبه علمي: محقق
  dghaninejad@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
عدم دیدگاه اصولی بهره برداران از یك ذخیره آبزی موجود در یك منبع آبی و میل به دسترسی به صید و درآمد 
بهتر و بیشتر باعث می گردد که ذخایر یك آبزی براحتی در معرض کاهش، تغییرات غیرمناسب و نهایتا نابودی قرار 
گیرد. لذا 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 بررسی قرار گرفته و خصوصیات زیستی و رفتاری آنها تا حد ممکن شناخته 
گردد. از زمان معرفي کفال ماهیان به دریاي خزر و سازش جالب آنها با شرایط این دریا تا کنون تغییراتي در برخي 
از ویژگیهاي زیستي آنها به وجود آمده است. براي مثال در کفال ماهیان دریاي خزر در مقایسه با جمعیتهاي موجود 
در دریاي سیاه، تنوع گروههاي سني بیشتر شده است. در حال حاضر کفال ماهیان به همراه ماهی سفید بیش از 85 
درصد صید ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر را بخود اختصاص می دهند. در طی 20  سال اخیر بیش 
از 335  میلیارد تومان از محل صید و فروش ماهیان استخوانی عاید صیادان این ماهیان شده است. صید و صیادی 

ماهیان استخوانی و از جمله کفال ماهیان در اشتغال بکار نیز تاثیر مثبتی داشته است
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
صید پیش از موعد )دهه اول و یا دهه دوم مهرماه( در منطقه آستارا - تالش بدلیل مقدار صید اندك، تعداد زیاد 
مولدین تخمریزی کننده در دریا و هماوری بسیار زیاد، تاثیری بر روند تکثیر طبیعی و بازسازی ذخایر کفال طالئی 
نداشته و تا زمانی که پره های صیادی این منطقه تعطیل و یا به مناطق دیگر منتقل نشده اند، میتوان به صید پیش از 

موعد در این منطقه ادامه داد.
در صورت تداوم برودت تا دهه دوم فروردین ماه )پایین تر از 13 درجه سلسیوس( می توان بر خالف سال های عادی 
برای صید انبوه کفال طالئی در این ماه برنامه ریزی نمود. همچنین در برودت غیر عادی و شدید در ماه های دی و بهمن 
کفال طالئی در آبهای استان گیالن و نیز در ناحیه نوشهر به تشکیل گله های بزرگ چند ده تنی و بطور استثنا چند 
صد تنی، اقدام می کند. شناسائی این گله ها و زمان نزدیك شدن آنها به منطقه ساحلی فرصت بسیار خوبی برای صید 
انبوه این ماهی در اختیار قرار می دهد. برودت زمستان باعث سستی و کرختی کفال طالئی گردیده و امکان فرار ماهیان 
کوچك از چشمه تور پره را به حداقل می رساند. لذا افزایش اندازه چشمه پره در قسمت کیسه آن در فصل زمستان می 

تواند باعث کاهش سهم ماهیان غیراستاندارد در صید گردیده، کیفیت و اندازه ماهیان صید شده را افزایش دهد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با بکارگیری نتایج بدست آمده از پروژه  صید و صیادی کفال ماهیان در  سواحل ایرانی دریای خزر در طی سال 
های اخیر بخوبی تداوم یافته و هر ساله 5-4 هزار تن از ماهیان صید می گردد. تکثیر طبیعی کفال طالئی در آبهای 
آزاد باعث می گردد مولدین آن با خطر صید کمتری نسبت به ماهیان رودکوچ مواجه بوده و موفقیت تخمریزی آن 
در حد بیشتری باشد. در نتیجه صید و صیادی آن با فراغ بال بیشتری انجام گرفته و حساسیت و نگرانی  کمتری 
در خصوص کاهش ذخایر آن بوجود آید. همچنین همآوری فوق العاده زیاد این ماهی به ادامه بقاء و نیز ادامه صید 
در حد زیاد و حتی افزایش صید آن کمك موثری می کند. همچنین زمستان گذرانی کفال ماهیان در آبهای ایرانی 
دریای خزر، عدم کارایی ابزار صید کفال ماهیان در دیگر کشورهای حاشیه این دریا، فرصت و امکان خوبی برای 
افزایش سهمیه صید و بهره برداری از ذخایر کفال طالیی را بوجود آورده است. الزم به یادآوریست که دوکی شکل 
بودن بدن کفال طالئسی باعث گردیده که این ماهی به سختی در دام های گوشگیر صیادان قاچاق گیر افتاده و 
قسمت اساسی و عمده آن توسط پره های ساحلی صید گردیده و نصیب صیادان تعاونی پره گردد. تنوع تغذیه ای 
این ماهی، سازگاری آن با محیط های متفاوت، مهاجرت زمستان گذرانی و ادامه تغذیه و رشد در زمستان باعث می 
گردد که این ماهی امکان رقابت بیشتری با بقیه ماهیان استخوانی داشته و این نیز فرصتی است برای انسان تا بتواند 

از ذخایر آن حداکثر استفاده را بنماید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

كفال طاليی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
عنوان: ارزش غذایي ماهیان قزل آالي رنگین کمان O. mykiss پرورشي در شرایط آبهاي لب شور و شیرین استان 

یزد و تراکم برخي فلزات سنگین براساس تجزیه بافت عضله
یافته منتج از پروژه شماره: 86077-12-12-2                         مدت اجراي پروژه: 1 سال و 7 ماه

مجری مسئول:  نسرین مشائی                                                     رتبه علمي: استادیارپژوهش 
Nassrinmashaii@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تأکید بر جنبه های مفید و بهداشتی مصرف ماهی بویژه ازنظر چربی ها، همچنین وجود برخی ابهامات عمومی در 
زمینه مصرف آبزیان پرورشی در بین عامه مردم از ضروریات انجام مطالعه حاضر محسوب می شود. در این خصوص، 
استفاده از آب های زیرزمینی به منظورآبزی پروری در استان یزد در کنار پراکنش قابل مالحظه معادن مختلف در 
سطح استان، بر اهمیت بررسی عناصر پرمقدار )ماکروالمان( و کم مقدار )میکروالمان( موجود در گوشت این ماهیان 

می افزاید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
مطلوبی قرار  ازنظر ترکیب کلی و برخی ماکروالمان ها در شرایط نسبتاً  ماهیان پرورشی مناطق مورد مطالعه 
داشته، غنی از سدیم و پتاسیم و آهن بوده و آلودگی به فلزات سنگین مورد بررسی در آنها وجود نداشت. اما ازنظر 
ω3ها و عناصر معدنی کلسیم،  روی و مس نسبتاً فقیر بودند. به منظور باالبردن کیفیت ماهیان پرورشی با تأکید 

بر ترکیب اسیدهای چرب بویژه ω3ها و موادمعدنی ضروری، تولید و کاربرد خوراك مطلوب تر برای پرورش ماهیان 
ضرورت دارد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ضمن رفع ابهام در زمینه کیفیت ماهیان قزل آالی پرورشی از نظر آلودگی به فلزات سنگین، نتایج این پژوهش 
مورد استفاده کارشناسان علوم شیالتی، آبزی پروران، تولیدکنندگان خوراك ماهی، کارشناسان بهداشت و تغذیه 

خواهد بود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تصاويری از مراحل بررسی كيفيت ماهيان قزل آالي رنگين كمان
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
عنوان: نوبت های غذا دهی و اندازه رهاسازی ماهی قزل آالی رنگین کمان در آب لب شور 

یافته منتج از پروژه شماره: 86011 - 0000 - 01 - 200000 - 019- 2      مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول: حبیب سرسنگي علي آباد                                                رتبه علمي: محقق

h.sarsangi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در فعالیتهای آبزی پروری هزینه غذا چیزی حدود 40- 70 درصد کل هزینه های پرورش را شامل می شود. 
بنابراین در آبزی پروری یك نیاز همیشگی برای دانستن بهترین تناوب غذایی وجود داشته است زیرا تعیین بهترین 
تناوب غذایی برای رسیدن به باالترین عملکرد رشد و ضریب تبدیل غذایی میتواند باعث کاهش هزینه های پرورش 
گردد. از طرف دیگر در مناطق مختلف کشور فصل مناسب پرورش بسته به منطقه جغرافیایی و اقلیمی متفاوت بوده 
و به همین دلیل توجه به وزن اولیه در هنگام رهاسازی بچه ماهی اهمیت زیادی در موفقیت پرورش دارد لذا تعیین 
سایز مناسب رها سازي بچه ماهیان به منظور دستیابي به باالترین میزان بقاء و رشد  در فصل مناسب پرورش حائز 

اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1- در پرورش قزل آال در دوره ابتدایی رشد در وزن های پایین تر از 25 گرم، برای رشد بهینه حداقل 3 نوبت غذا 
دهی در روز الزم است.اما برای وزن های باالتر از 25 گرم 2 بار غذا دهی در روز کافی است.البته برای رشد مطلوب 

کیفیت غذا نیز بسیار مهم است.
2- برای شروع دوره پرورش وزن اولیه 25 گرم مناسب تر است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به اهمیت ضریب تبدیل غذایی و میزان بازماندگی در اقتصاد پرورش و نیز هزینه های کارگری جهت انجام 
غذا دهی در نوبت های بیشتر و نیز رسیدن به وزن بازاری در زمان مناسب با در نظر گرفتن وزن اولیه ذخیره سازی، 

پرورش دهندگان قزل آال در مناطق مختلف کشور با مدیریت نمودن این موارد تولید اقتصادی را رقم خواهند زد.
اهداف پرورش و کیفیت غذا در تعیین دفعات غذا دهی بسیار موثر است، بطوریکه اگر )به دلیل محدودیت های 
بازار و شرایط پرورش و...( صرفا رشد سریع مد نظر پرورش دهنده باشد، دستیابی سریع تر به محصول با افزایش 
دفعات غذا دهی امکان پذیر است. اما اگر هدف از پرورش سود بیشتر اقتصادی باشد کاهش دفعات غذا دهی بازدهی 

بهتر غذا را در پی داشته و باعث افزایش سود خواهد شد.      
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
عنوان: تولید بچه ماهی انگشت قد قزل آال با استفاده از منابع آب لب شور زیرزمینی

یافته منتج از پروژه شماره: 86018-0000-01-200000-019-2            مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمد محمدی                                                          رتبه علمي: محقق

mohammaditabasy@ifro.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
استفاده از آبهای شور داخلی جهت پرورش گونه های دریایی بطور گسترده در کشورهاي مختلف دنیا مد نظر 
است. منابع وسیعي از آبهاي سطحي با شوري 10-20 گرم در لیتر در بسیاري از مناطق کویري ایران وجود دارد که 
پتانسیل مناسبي براي پرورش آبزیان ایجاد کرده است. در این بررسي اثر آب لب شور بر بازده تولیدمثلی مولدین و 
نتایج آنها بررسی شده تا جهت تامین بچه ماهي به موقع و مناسب،کاهش هزینه هاي تولید تخم و بچه ماهی گامی 

برداشته شود.
در این تحقیق مولدین به مدت 6 ماه در آب لب شور )9 تا 13 گرم در لیتر( نگهداری شدند. سپس تخمك و 
اسپرم از آنها استحصال گردید و کیفیت عناصر تناسلي مورد سنجش قرار گرفت. مراحل انکوباسیون و پرورش الرو 
تا وزن 200 تا300 میلی گرم در آب شیرین انجام شد و با انتقال بچه ماهیان 200 میلي گرمي حاصل از مولدین 
نگهداري شده در آب شیرین از مرکز تحقیقات ژنتیك و اصالح نژاد ماهیان سردابي شهید مطهري یاسوج، همگي در 
تیمارهاي مختلف شوری )1، 4، 7 و 10 گرم در لیتر( قرار گرفتند و طي یك دوره پرورش 40 روزه شاخصهاي رشد 

بین دو گروه بچه ماهیان مقایسه گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
پرورش دهندگان می توانند بجای خرید ماهی انگشت قد قزل آال به قیمت گران در ابتدای فصل پرورش )ابتدای 
پاییز(، با استفاده از یك آبسردکن ساده )پاشش آب به صورت قطره ای در یك محفظه عمودی و دمیدن هوای بیرون 
به داخل محفظه به کمك یك فن( آب را در طول تابستان سرد کرده و الرو ماهیان قزل آال را در اندازه 0/2 گرمی 
خریداری و با استفاده از منابع آب لب شور در اختیار خود پرورش دهند تا سود اقتصادی بیشتری ایجاد گردد و از 

سالمت بچه ماهیان نیز اطمینان خاطر داشته باشند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
سود اقتصادی بیشتر برای پرورش دهنده ماهی قزل آال در مناطق کویر مرکزی با کمك آب لب شور زیرزمینی.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

بچه ماهی انگشت قد قزل آال رشد يافته با استفاده از منابع آب لب شور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
عنوان: ردیابی و شناسایی حاملین و میزبانهای واسط ویروس لکه سفید )White spot virus ( در میگوهای خلیج 

فارس و دریای عمان
یافته منتج از پروژه شماره  88/934                                           مدت اجراي پروژه: 18 ماه

مجری مسئول: بهروز قره وی                                                       رتبه علمي: محقق 
behroozgharavy@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بیماری لکه سفید اولین بار در سال 1991 در مزرعه ای در تایوان ظاهر و سپس در سال 1992 از چین گزارش 
شد. پس از آن بیماری به سرعت در سواحل چین گسترش و به کشورهای کره و هندوستان منتقل شد. در سال 
1994 بیماری در تایلند ظاهر و بسیاری از مزارع پرورش میگوی این کشور را مبتال نمود. از آن زمان تاکنون بیماری 
از بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله بنگالدش، هند، اندونزی، ژاپن، مالزی، فیلیپین، سری النکا، تایوان و ویتنام 
گزارش شده است. با گزارش بیماری از برخی کشورهای سواحل خلیج فارس این بیماری فعالیت تکثیر و پرورش 
ایران را نیز بی نصیب نگذاشت و در سالهای 1381 و 1384 در دو استان خوزستان و بوشهر باعث ایجاد خساراتی به 
پرورش دهندگان گردید. در حال حاضر تمام فعالیت های تکثیر و پرورش میگوی کشور وابسته به صید و برداشت 
میگوی مولد مورد نیاز از دریا می باشد و توجه کمتری به فعالیت مولد سازی شده است. در این راستا استان هرمزگان 
تنها محل اصلی تامین میگوی مولد کشور )میگوی سفید هندی(در آبهای ساحلی بندر جاسك و اطراف آن می باشد. 

بدین لحاظ اطمینان از سالمتی مولدین وحشی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1- صید مولدین با نظارت و کنترل کارشناسان اداره کل دامپزشکی

2- در قرنطینه نگهداشتن مولدین قبل از بکارگیری در تکثیر
3- انجام آزمایشات PCR و اطمینان از سالمتی مولدین وحشی

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مزایای استفاده از مولدین سالم باعث پایداری صنعت پرورش میگوی کشور و جلوگیری از خسارت های هنگفت 

سرمایه پرورش دهنده گان می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

          

    
ويروس لكه سفيد  در ميگوها
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
عنوان: شناسایی خورهای منطقه ماهشهر به عنوان مناطق حفاظت شده 1385-86

یافته منتج از پروژه شماره:  85010-0000-04-200000-028-4          مدت اجراي پروژه:  18 ماه       
مجری مسئول: سیمین دهقان مدیسه                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

s_dehghan2002@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در حد قابل قبولی از بهره برداری، مشروط بر اینکه سالمت محیط دریاها حفظ گردد، سالمت ذخایر طبیعی 
دریاها می تواند حفظ گردد. آلودگی دریاها تنها مهمترین عامل موثر در صنعت ماهیگیری جهان نیست، بلکه میتواند 
بر ذخایری که تحت  فشارهایی همچون صید بی رویه و تخریب زیستگاههای طبیعی خود هستند، اثر معنی داری 
مدیریتهاي  دیدگاه  و  هستند  کاهش  و  به سقوط  رو  هایشان  زیستگاه  همراه  به  جهان  ذخایرآبزیان  باشند.  داشته 
شیالتي به جاي حفاظت از سالمت اکوسیستم دریا  بر روي حفظ تك گونه ها متمرکز بوده است. در سالهاي اخیر 
مناطق حفاظت شده به عنوان ابزاري براي حصول یك دیدگاه اکوسیستمي در مدیریتهاي شیالت بسیار  مورد توجه 
قرار گرفته اند. مناطق حفاظت شده به منظور باالبردن ذخایر و تولیدات  شیالتي و حفظ تنوع زیستي ایجاد مي 
با ارزش شیالتی و در عین حال شناسایی مناطق تحت  گردند. این مطالعه به منظور شناسایی مناطق حساس و 
فشار استرس های محیطی و شناسایی مناطق حفاظت شده در خورهای منطقه ماهشهر از مهر ماه 1384 تا شهریور 

1385 انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در این ارزیابی با استفاده از شاخص ریسك و به استناد بر آیند  نتایج داده های بخشهای زیستی و غیر زیستی، 
بر اساس معیارهای مختلف اکولوژیکی، ارزشها و تهدیدات زیست محیطی همزمان مورد بررسی قرر گرفت. با استفاده 

از این یافته می توان در تعیین سطح حفاظت مناطق ساحلی خلیج فارس تصمیم گیری کرد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
  امروزه مهمترین دیدگاه شناسایی و ایجاد مناطق حفاظت شده حفظ تنوع زیستی و زیستگاه است و عالقه 
افزایش یافته است. مفهوم زیستگاه  ابزاری درمدیریتهای شیالتی  مندی به احداث مناطق حفاظت شده به عنوان 
بحراني براي یك گونه در معرض خطر فقط براي پستانداران دریایي، الك پشتان دریایي، پرندگان دریایي و گاها گونه 
هاي بومي است. بنابراین دیدگاه اکولوژیکي در شناسایي مناطق حفاظت شده، کمتر بر اساس حفاظت از زیستگاههاي 
بحراني براي گونه هاي در معرض خطر و  انقراض است و بیشتر  بر اساس نیاز به حفاظت از زیستگاههاي مهم براي 
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گونه هاي تجاري و با ارزش، تفرجگاهها و یا زیستگاه خاص با تنوع ژنتیکي جوامعي خاص است. تشخیص ارزشهای 
از  استفاده  با  تهدیدات  و  بیان شدت خطرات  و همچنین  ماهشهر  زیستگاه ساحلي خوریات  و حساسیت   زیستی 
معیارهایی صورت پذیرفت. معیارهاي مثبت )پتانسیلهاي زیستگاهي( و منفي )فاکتورها و شاخصهاي تهدید و خطر( 
در سه رتبه 1‘ 3و 5  بترتیب در سه سطح ضعیف ‘ متوسط و خوب دسته بندي شده اند. نهایتا بیشترین امتیاز بیان 
کننده مناسب ترین مکان براي حفاظت از میان خورهای مورد مطالعه بوده است. خورهاي درویش، دورق و غزاله 
مناسب ترین خورها و خورهاي غنام، زنگي و احمدي در سطح ضعیف براي حفاظت شناخته شده اند و خورهایي 
همچون  بیحد و پاتیل در سطح متوسط و رتبه دوم انتخاب براي حفاظت قرار دارند. بررسي امکان ایجاد  مناطق 
حفاظت شده و  اعمال قوانین حفاظتي، سطح و شدت حفاظت و محدوده حفاظت نیازمند مطالعات فراگیر تر در 

آینده است. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
نتایج بدست آمده روی نقشه خوریات ماهشهر پیاده شده و نقاط با درجات مختلف حفاظت تعیین شده اند. 

مناطق شناسايی شده
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
عنوان: مدیریت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش میگو

یافته منتج از پروژه شماره: 84001-0000-05-200000-100-0          مدت اجراي پروژه:    5 سال 
مجری مسئول : محمد افشار نسب                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجری: حسین هوشمند
mafsharnasab@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
توسعه تکثیر و پرورش میگو در کشور در یك دهه اخیر رشد چشمگیري داشته و تاثیر مهمي بر افزایش صادرات 
غیر نفتي داشته است. با توجه به بیماري لکه سفید در استان هاي خوزستان و بوشهر در سال هاي 1381 و 1384 و 
خسارت 7 میلیارد توماني، موسسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور جهت تنوع گونه اي میگوي سفید غربي )وانامي( 
را وارد کشور کرد.  با توجه به این که عوامل عفوني و غیر عفوني مي توانند گونه جدید را با خطر روبه رو سازند 
شناسایي این عوامل بسیار حائز اهمیت است از این رو شناسایي عوامل عفوني، شناسایي حاملین ویروس لکه سفید 
در میگوها و خرچنگ هاي وحشي چوئبده و همچنین بررسي وضعیت فاکتورهاي فیزیکي شیمیایي آب به منظور 

دستیابی به اطالعات موجود در منطقه بسیار مهم بودند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1– کلیه میگوهای مولد قبل از استفاده در هچري ها و پست الروها قبل از رهاسازي در استخر از نظر وجود 

ویروس ها بخصوصWSSV، TSV وIHHNV   مورد بررسي قرار گیرند.
 2 – کلیه عملیات مربوط به آماده سازي استخر از جهت شخم زدن، آهك پاشي، برداشت خاك سیاه، نصب

توري ها با دقت کامل انجام گیرد.
3 – پایش مرتب هر دو هفته یکبار میگوها در استخر ها از نظر آلودگي ویروس و باکتریایي صورت پذیرد. 

4 – آالینده ها ي زیستي و غیر زیستي به طور مداوم پایش شوند.
5 – راه اندازي یك مرکز SPF و یا SPR  جهت استفاده از میگوهاي سالم.

6 – تهیه پرایمر و کیت هاي داخلی جهت شناسایي عوامل عفونی. 
کلیه دستورالعمل هاي تهیه شده که با همکاري اداره کل شیالت و دامپزشکي استاني تدوین شده براي کلیه 

کارگاه هاي پرورش، بسیار کاربردي و توصیه میشود که با دقت انجام پذیرد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 PCR مولکولي  از روش  استفاده  با    WSSD, IHHNV, TSV , HPV,MBV ویروس  به شناسایی 5  توجه  با 
قارچ بخصوص  گونه  و 6  ویبریو  گونه هاي  باکتري بخصوص  گونه  و  و روش هیستوپاتولوژي همچنین 10 جنس 
جنس آسپرژیلوس و 2 جنس انگل ورتیسال و زئوتامنیوم، همچنین ویروس لکه سفید WSSV از خرچنگ  انجام 
دستوراعمل های ذکر شده می تواند در کاهش تلفات و کم شدن خطر انتقال بیماری از مراکز تکثیر به مزارع پرورشی 

و همچنین بین مزارع پرورشی نقش بسزایی را داشته باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

بافت شناسی ميگوها
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
عنوان: مقایسه وضعیت رشد و بازماندگي بچه ماهیان حاصله از تخم هاي وارداتي و داخلي در قزل آالي رنگین کمان

یافته منتج از پروژه شماره: 87005-12-12-2                       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  عین اله گرجي پور                                          رتبه علمي: مربی پژو هش 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ماهی قزل االی رنگین کمان تنها گونه از ماهیان سردابی در ایران می باشد که مراکز آبزی پروری کشور اقدام 
به تکثیرو پرورش آن می نمایند. با توجه به نیازهای کشور و اختالف سلیقه متولیان این صنعت عالوه بر تخم هاي 
چشم زده و الروهاي تولیدی کارگاههاي تکثیر داخل کشور، از سایر کشورهای جهان مانند دانمارك، نروژ، فرانسه 
نیز تخم چشم زده وارد کشور مي شود. لذا ضرورت وجود اطالعات پایه رشد و نمو و بقاء این واردات در شرایط کشور 
ایجاب می کرد تحقیقی در این خصوص صورت گیرد. با توجه به اهمیت موضوع تخمهای وارداتی از کشورهایی که 
عمده صادرات تخم را به کشور داشتند مانند: دانمارك و فرانسه با تخمهای چشم زده ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفت. 
اهداف این پروژه شامل1(  تعیین بهترین راندمان رشد الروهاي حاصله از تخمهاي چشم زده وارداتي و ایراني و 2( 

تعیین اختالفات راندمان رشد الروهاي حاصله از تخمهاي چشم زده وارداتي و ایراني بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
یابند؟  باز  را  بتوانند جایگاه خود  از ماهیان داخل کشور  تا تخمهاي تولیدي  اعمال گردد  باید  چه مدیریتهایي 
آنچه مسلم است این است که اکثر کشورهاي مرتبط و پیشرو در صنعت آبزیان امروزه استفاده از علم اصالح نژاد و 
بیوتکنولوژي را در این صنعت جزء برنامه هاي اصلي خود قرار داده اند و کشور فرانسه نیز در این مسیر  پیشرفتهاي 
چشمگیري داشته است زیرا نتایج حاصل از این پروژه در خصوص تقریباً هم سایز و هم وزن بودن الروهاي حاصل از 
این تخمها خود دلیل محکمي بر اصالح نژادي بودن مولدین تولید کننده این گونه تخمها بوده است. آنچه که در این 
پروژه آشکار شد این است که اگرچه نتایج این پروژه حاکي از وضعیت بهتر الروهاي حاصل از تخمهاي فرانسوي است 
ولي در شرایط کشورمان با توجه به حساسیت باالی الروهای وارداتی تلفات قابل توجهی نسبت به تولیدات داخلی 
داشته و این امر مقرون به صرفه بودن آنان را نفی می کند. و با توجه به موارد ذکر شده نباید سیاست گذاریها بر این 
اساس باشد که بهتر بودن این تخمها دلیل و توجیهي باشد که واردات این تخمها را بر تخمهاي تولیدي داخل ترجیح 
دهیم زیرا مسائل بهداشتي پیش بیني نشده ی ورود این گونه تخمها  به کشور و عواقب ناشي از آن، عدم تحمل 
شرایط محیطی کشور و مهمتر از همه وابسته شدن به واردات این تخمها از دیگر کشورها باعث خروج ارز هنگفتي 
از کشور می شود. بنابراین انجام هزینه هاي زیر بنایي در کشور در خصوص مسائل اصالح نژادي مي تواند این گونه 
وابستگي ها را از بین برده و سود آوري بیشتري را نصیب کشور نماید. لذا اگر بخواهیم تمام اهداف ذکر شده به نحوي 
رضایت بخش تحقق یابد باید طرح ها و پژوهشهاي خود را در زمینه اصالح نژاد ماهیان سردآبي به نحو چشمگیري 
افزایش دهیم و براي رسیدن به این هدف، نیازمند وجود مراکز تحقیقاتي در زمینه اصالح نژادماهیان سردآبي هستیم 
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که این وظیفه و این رسالت مهم بر عهده مرکز تحقیقات اصالح نژاد شهید مطهري یاسوج گذاشته شده است که با 
توجه به پروژه هایي که در این خصوص تعریف شده است در آینده نزدیك شاهد تولید ماهیان اصالح نژاد شده اي در 
این مرکز خواهیم بود که نیاز تخم هاي اصالح نژادي براي مزارع پرورش ماهیان سرد آبي را در کشور تأمین خواهد 

نمود و از خرید تخم هاي وارداتي با قیمت هاي هنگفت و خروج ارز جلوگیري خواهد نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- جلوگیری از خروج ارز 

- اتکا به تولید داخل و اشتغال جوانان 
- بازماندگی بیشتر الروهای ایرانی در مقایسه با سا یر الروها با توجه به شرایط اقلیمی خاص حاکم برآنها 

- عدم مقرون به صرفه بودن الروهای خارجی در مقایسه با الروها تولید داخل 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
عنوان: مدیریت ذخایر ماهی کپور براساس سن اولین بلوغ جنسی          

یافته منتج از پروژه شماره: 86002-02-200000-030-2                    مدت اجراي پروژه:18 ماه
مجری مسئول:   غالمعلی بندانی                                                      رتبه علمي: مربی پژوهش

banda_gh@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
دریای خزر با تنوع زیستی منحصر به فرد، تاالب های بی نظیر، جنگل های استثنایی و رودخانه ها سواحل ایرانی 
زیر فشار روزافزون چالش های زیست محیطی قرار گرفته که بتدریج گونه های با ارزش آبزی با کاهش جمعیت روبرو 
شده و شماری از آنها نیز در معرض انقراض قرار گرفته است، ماهی کپور)Cyprinus carpio(  از نقطه نظر تجارتی در 
سواحل جنوبی دریای خزر به ویژه ساحل شرقی: به لحاظ اینکه عمده صید آن در این منطقه صورت می گیرد، بسیار 
مهم است، که همچون دیگر آبزیان تحت تاثیر چالشهای گونا گون ازجمله برداشت دراندازه غیر استاندارد قرارگرفته 
است. بدیهی است مدیریت مقتدرانه با تعیین شاخص های کلیدی دربهره برداری ازجمله تعیین سن، طول اولین 
بلوغ جنسی ورعایت آن در بهره برداری پایدارموثر خواهد بود. سن با پارامترهای رشد، اطالعات ضروری برای کنترل 
جمعیت ماهیان هستند، این اطالعات در مدیریت منابع وسطح بهره برداری آنها اهمیت زیادی دارندو درمواجه با بهره 

برداری تعداد زیادی ازجمعیت های جوان نیاز به اطالعات اندازه سن اولین بلوغ جنسی است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
براساس مطالعه فراوانی نمونه های بالغ در جمعیت ماهی کپور برای جنس ماده طول بلوغ 50 درصد معادل 316 
میلیمتر و برای جنس نر طول بلوغ معادل 291 میلیمترو سن اولین بلوغ، سن دو سالگی و حتی در برخی نمونه ها 
در اواخر سال اول زندگی فرا می رسد. بدین جهت عدم صید ماهیان 1 تا 3ساله در ماهی کپور از نکات مدیریتی مهم 
می باشد که بخشی ازآن مربوط به صیادان مجاز )تعاونی پره( می باشند که بایستی اندازه چشمه تور در تمام ایام 
فعالیت صیادی حداقل 33 میلیمتر باشد و در خصوص صیادان غیر مجاز بایستی مدیریت برخورد قاطع صورت گیرد. 
بویژه با فعالیت آندسته ازصیادان غیر مجاز که مبادرت به دام ریزی در پشت پره های صیادی می کنند و فرصت فرار 

ماهیان جوان را از پره های صیادی می گیرند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل حاکی از کاهش صید ماهی کپور در آب های ایرانی دریای خزر می باشد. نظر به اینکه بیش از 
 80 درصد از صید صورت گرفته ماهی کپور در سن 1 تا 3سال داشتند، برداشت قابل توجه جمعیت جوان در طی
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 سال های پیاپی بازسازی ذخایر گونه های مذکور در سالهای بعد تحت تاثیر گذاشته است. زیرا اگر فرصت رشد بیشتر 
به این ماهیان داده شود، ضمن اینکه با امکان تخمریزی نقش موثری در بازسازی ذخایر خواهند داشت، میزان تناژ 

صید و قیمت فروش باالتری نصیب صیاد می شود.
توجه به جمعیت جوان ماهی کپور با سنین 2 و 3 ساله در صید و نظر به اینکه سنین مذکور اولین سن بلوغ 
بازسازی  بایستی، فرصت حداقل یکبار تخمریزی جهت  از نظر مدیریتی برداشت ذخایر  لذا  باشد،  ماهی کپور می 
ذخیره به ماهی داده شود. حفظ این نکته مدیریتی در برداشت ذخیره یعنی توجه به اندازه چشمه طور مناسب پره 
می باشد که در این خصوص اندازه چشمه تور پره در تمام ایام برداشت ذخیره از مهرماه تا 15فرودین نبایستی از 

33 میلی متر کمتر باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

ماهی كپور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
عنوان:سطح مطلوب کنجاله کلزا )کانوال( و آرد ماهي برای بهبود رشد، ترکیب الشه و پارامترهاي بیوشیمیایي 

)Oncorhynchus mykiss( ماهي قزل آالي رنگین کمان
یافته منتج از پروژه شماره: 86023-0000-01-200000-019-2       مدت اجراي پروژه: 1 سال و 2 ماه

مجری مسئول:  عین اله گرجي پور                                                      رتبه علمي: مربی پژوهش 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
غذای آزاد ماهیان، میگو و قزل آال بیشترین مصرف آرد ماهی را بین سایر گونه های پرورشی دارند، بنابراین 
جایگزینی سایر منابع پروتئینی به جای آرد ماهی در غذای آبزیان ذکر شده که بیشترین فشار را بر منابع مصرف آرد 
ماهی در غذای آبزیان دارند، ضروری به نظر می رسد. نظر به افزایش تولیدات آبزی پروری و افزایش مصرف آرد ماهی 

در سایر حرفه ها مانند پرورش طیور، به نظر می رسد که قیمت این فراورده همه ساله افزایش می یابد. 
در حالیکه مطالعات متعددي در رابطه با کنجاله کلزا و استفاده آن در تغذیه آبزیان مخصوصاً قزل آال در خارج 
کشور صورت گرفته است، ولي با توجه به شرایط آب و هوایي متفاوت ایران با سایر کشورها و نیز نوع واریته مورد 
استفاده این گیاه در کشورهاي مختلف و همچنین نوع عمل آوري این گیاه در طي فرایند روغن گیري، الزم است 
قرار گرفته و  آزاد ماهیان مورد تحقیق  آبزیان، خصوصا  پروتئین در جیره غذایی  تامین  پتانسیل ها و منابع  سایر 
استعداد آنها جهت جایگزین شدن نسبی یا کامل با آرد ماهی مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق در راستای نیل به 
هدف جایگزین کردن سایر پروتئینهاي گیاهي به جای آرد ماهی و همچنین کاهش قیمت تمام شده غذا در آبزی 
پروری به صورت جایگزین کردن بخشی از آرد ماهی مصرفی بوسیله کنجاله کلزا )کانوال( در جیره غذایی قزل آال و 

تاثیرات آن بر روی رشد و فاکتورهای بیوشیمیایي این ماهی انجام شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
استفاده از جیره با 22 درصد آرد ماهي و 30 درصد کنجاله کانوال مي تواند یك جیره مطلوب براي ماهي قزل آال 
باشد و با توجه کاهش قیمت تمام شده جیره، از لحاظ اقتصادي نیز به صرفه باشد و مي توان این جیره را به کارخانه 

هاي تولید غذا براي تولید در سطح صنعتي پیشنهاد داد. 
در مطالعه حاضر، نکته با اهمیت این بود که بعد از 112 روز، اختالفات معني داري در فاکتورهاي رشد دیده نشد. 
با توجه به این که قیمت آرد ماهي در حال افزایش است، لذا کاهش استفاده از منابع پروتئین گران قیمت )مانند 
آرد ماهي( براي استفاده در آبزي پروري، امري بسیار مهم و از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه مي باشد. با توجه به 
اینکه جایگزیني آرد ماهي بوسیله کنجاله کانوال )10 تا 57 درصد جایگزیني( تاثیري بر عملکرد رشد ماهیها نداشت 
و از طرفي با افزایش جایگزیني کنجاله کانوال در جیره هاي غذایي، به صورت قابل مالحظه اي از قیمت تمام شده 
غذا کاسته مي شود، لذا استفاده از کنجاله کانوال به جاي درصدي از آرد ماهي مي تواند در کاهش قیمت تمام شده 

قزل آال مؤثر باشد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کاهش قیمت تمام شده جیره از لحاظ اقتصادي

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

جيره غذايی مبتنی بر كنجاله كلزا
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موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان 
دریای خزر 



334

 

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر                                                                              
عنوان: تعیین مارکر جنسیت در فیل ماهي و تاسماهي ایراني به روش مولکولي

یافته منتج از پروژه شماره:2-025-20000-01-0000-8306            مدت اجرا: 3 سال 
مجری مسئول: مهتاب یارمحمدی                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

mahtabyarmohammadi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در تکثیر مصنوعي ماهیان خاویاري، جنسیت و همچنین مرحله رسیدگي جنسي داراي اهمیت زیادي مي باشد. 
در حال حاضر به دلیل عدم وجود تفاوت هاي ظاهری میان ماهیان نر و ماده، تشخیص جنسیت مولدین با مشکالتي 
همراه است. بطوري که گاهي ماهیان ماده نارس که رسیدگي آنها درست تشخیص داده نمي شود، به جاي مولد نر 
وارد کارگاه هاي تکثیر شده و در برنامه ریزي تکثیر مصنوعي اخالل ایجاد مي نماید. عالوه بر این افزایش تولید خاویار 
پرورشي مستلزم جداسازي ماهیان نر و ماده قبل از رسیدن به سن بلوغ و ایجاد جمعیت هاي تمام ماده مي باشد. 
در حال حاضر تشخیص جنسیت در ماهیان خاویاري با استفاده از روش تکه برداري از گنادها و انجام مطالعات بافت 
شناسي و همچنین اندازه گیري سطح هورموني امکانپذیر است که استفاده از روشهاي مذکور عالوه بر وقت گیر بودن 
مي تواند براي ماهي استرس زا و پرمخاطره باشد و تنها زماني امکانپذیر است که ماهیان مورد نظر حداقل یك تا 
چهارساله باشند. شناسایی مارکرهای وابسته به جنس در تاسماهیان با استفاده از تکنیك مولکولی AFLP به منظور 
تشخیص جنسیت در سنین پایین پرورشی می تواند در آبزی پروری ماهیان خاویاری سبب کاهش شدید هزینه ها و 

ارتقای مدیریت پرورش شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای استفاده از تکنیك AFLP و 100 جفت ترکیب پرایمر، باید ژنوم 10 نمونه نر و 10 نمونه ماده ماهی خاویاری 
 ،Vos et al., 1995 با استفاده از روش AFLP و استفاده از تکنیك DNA مورد استفاده قرار گیرد. پس از استخراج
ژنوم ماهیان نر و ماده با استفاده از 100 ترکیب مختلف پرایمرهای AFLP مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین 
از تکنیكcDNA-AFLP جهت بررسی بیان ژن در گنادهای 8 نمونه ماده و 8 نمونه نر خاویاری استفاده خواهد 
شد. به این منظور پس از استخراج total RNA و ساخت cDNA دو رشته ای، تکنیك AFLP با استفاده از 63 جفت 

ترکیب از پرایمرهای AFLP نسبت تعیین مارکر جنسیت اقدام خواهد شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از  ارز  خروج  کاهش  پرورش،  سطح  کاهش  پرورش،  هزینه های  کاهش  خاویاری،  ماده  و  نر  جنس  جداسازی 
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مهمترین مزایای بکارگیری نتایج این پروژه در عرصه می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                                  DNA-AFLP به روش PCR به روش                  تصوير اكتروفورز محصول PCR تصوير الكتروفورز محصول            
                cDNA-AFLP    تاسماهی ايرانی                                     در تاسماهی ايرانی و فيل ماهی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر                                                                              
عنوان: فناوریFISH  روشی برای شناسایی و تشخیص آبزیان

یافته منتج از پروژه شماره: 84028-000-03-200000-025-2        مدت اجرا: 4 سال 
مجری مسئول: محمدرضا نوروز فشخامی                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش

Nowruzfashkhami@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
اطالعات ژنتیکي تاسماهیان عالوه بر جنبه هاي علمي، براي حفاظت و بازسازي ذخایر ماهیان مختلف مي تواند 

کاربرد داشته باشد. استفاده از روش FISH  باعث پیشرفتهاي مهمی در زمینه تحقیقات ژنتیك ماهیان شده است.
ازکاربردهای این تکنیك می توان پاسخ به بسیاری از ابهامات موجود در مورد آبزیان بخصوص ماهیان باز جمله 
وجود یا عدم وجود ژنهای مورد نظر، شناسایی کروموزومهای جنسی و در نتیجه امکان تفکیك ماهیان نر و ماده، 
تشخیص انواع پلی پلوییدی از جمله تریپلوییدی و تتراپلوییدی، دو رگه های طبیعي و مصنوعي و شناسایی گونه های 

مختلف ماهیان نام برد. 
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ابتدا بافت  مورد نظر از جمله کلیه، آبشش و... جهت تهیه الم حاوی گسترش هاي کروموزومي مناسب له می شود. 
سپس توالی نوکلئوتیدی مورد نظر با استفاده از روش PCR از ژنوم ماهی جدا و با استفاده از مواد رنگی فلوئورسنت 
نشاندار می گردد. در ادامه توالی نشاندار شده مواد وراثتی ماهی آزمایش )DNA، RNA  و یا کروموزوم ها( روی 
کرومومایسین نظیر  دارند  فلورسانس  خاصیت  که  رنگی  مواد  با   باید  شده  تهیه  الم  می گردد. سپس  هیبرید   الم 
A3 (CMA3)، 4 و 6 دي آمینو 2 فنیل انیدول رنگ آمیزی شوند. در مرحله پایانی به منظور پی بردن به وجود یا عدم 

وجود توالی نشاندار شده با مواد فلوئورسنت )پروب( و بررسی جزئیات، الم های میکروسکوپی تهیه شده با استفاده از 
میکروسکوپ های فلوئورسنت مجهز به فیلترهای مخصوص مورد بررسی قرار می گیرند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تشخیص گونه های مختلف، تشخیص و تفکیك جنس های نر و ماده، بررسی روابط فیلوژنی و تاکسونومی ماهیان 
مختلف، تشخیص هیبریدهای طبیعی و مصنوعی، بررسی نتیجه دستکاری های ژنتیکی )ژنی و کروموزومی( از جمله 

تشخیص ماهیان تریپلوئید و تتراپلوئید از مهمترین مزایای کاربرد نتایج این پروژه در عرصه می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

عاليم مر بوط به HindIII SatDNA  خاص روی كروموزومهای تاسماهی روسی )1000×(

عاليم مر بوط بهHindIII SatDNA  خاص جنس روی كروموزومهای تاسماهی ايرانی )1000×(

SatDNA

168bp

SatDNA

168bp
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر                                                                              
عنوان: دستورالعمل اجرایی وضعیت بهداشتی مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری

یافته منتج از پروژه شماره: 84030-0000-05-20000 - 100- 0       مدت اجرا: 4 سال 
 نام مجری مسئول: علیرضا شناور ماسوله                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش

Shenavar1969@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بر اساس گزارش های مراکز تکثیر و بازسازي ذخایر ماهیان خاویاري و نیز مراکز پرورش تاسماهیان ساالنه تعداد 
قابل توجهی از ماهیان مذکور طی مراحل مختلف تلف می گردند. به طوری که براساس این گزارش در تاسماهی ایرانی 
میانگین حداقل و حداکثر تلفات در مرحله انکوباسیون به ترتیب برابر 22/07  درصد و 67  درصد، و در مرحله الروی 
13/30  درصد و 47/36  درصد بوده است. همچنین میانگین تلفات بچه تاسماهیان ایراني در استخرهاي خاکي بین 
28/30  درصد تا 67/90 درصد می باشد. لذا، ضروری است با شناسایي عوامل بیماریزا در مراحل مختلف تکثیر و 
پرورش ماهیان خاویاري نسبت به اتخاذ روش هاي مناسب به منظور کنترل و حذف عوامل مذکور و افزایش کیفیت 
و کمیت تولید اقدام نمود. بررسی وضعیت بهداشتی کارگاههای تکثیر و پرورش می تواند در جهت اتخاذ بهترین 
روشهاي پیشگیري و درمان بیماریهاي ماهیان مفید واقع گردد. در راستای حفظ ذخایر ماهیان خاویاري، تکثیر و 
رهاسازي بچه ماهیان خاویاري به دریا و همچنین پرورش تاسماهیان با هدف تولید گوشت و خاویار، شناسایي عوامل 

بیماریزای عفونی و غیر عفونی در انواع گونه های ماهیان خاویاری ضروري به نظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
باتوجه به اطالعات حاصل از این طرح در استان های شمالی کشور، رعایت و اجرای نکات زیر در راستاي ارتقاء 

وضعیت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری ضروری خواهد بود :
انواع بیماریهای عفونی و غیر عفونی در ماهیان  باتوسعه پرورش ماهیان خاویاري درکشور، احتمال بروز   -1
خاویاری در مراکز تکثیر و پرورش افزایش می یابد، لذا ضروری است اصول مدیریت بهداشتی در مراکز مذکور در 

طی مراحل ساخت و فعالیت اعمال و مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت نیاز اصالح گردد.   
باتوجه به امکان سرایت برخی عوامل بیماریزا ازطریق آب استخرها و حوضچه های پرورشی، ارتقاء کیفیت   -2
و کاهش بار آلودگی میکروبی آب پرورشی، از طریق الیروبی استخرهاي مادر و بکارگیري فیلترهاي مناسب، نصب
UV و استفاده از ازن و ترکیبات طبیعی مانند فرآورده های گیاهی جهت نابودی عوامل بیماریزا توصیه می گردد.

3-مقایسه وضعیت آلودگی میکروبی آب انکوباتورهای تکثیر، استخرها و حوضچه های پرورشی و ماهیان خاویاری 
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درمراحل مختلف تکثیر و پرورش باسایر آبزیان نشان داد که میزان آلودگی هاي میکروبی در مراحل مختلف تکثیر 
و پرورش ماهیان خاویاري باال می باشد، بنابراین پیشنهاد می شود که درخصوص کاهش بار میکروبی آب پرورشی 
برنامه ریزي جدي صورت پذیرد، زیرا فلور موجود در آب پرورشی که شامل باکتریهاي فرصت طلب و یا بیماریزا نیز 

می باشد، درشرایط استرس زا سبب بیماري و تلفات گردند. 
مراحل  در  تکثیر  از  حاصل  ماهیان  بچه  و  الرو  به  عفونی  بیماریزای  عوامل  انتقال  از  جلوگیری  منظور  به   -4
استحصال اسپرو و تخمك و نیز طی مراحل لقاح ضروری ضمن استفاده از وسایل استریل مانند سرنگ، تشتك و ... 

نسبت به رعایت اصول مدیریت بهداشتی اقدام گردد.
5-با فراهم نمودن غذا با استاندارد بهداشتی و همچنین نگهداري مناسب غذا درانبار، از بروز بیماریهاي تغذیه اي 
ناشی وتلفات ناشی ازعوامل عفونی وتوکسین هاي قارچی جلوگیري گردد. غذاهاي زنده نیز از جهت انتقال بیماریهاي 

عفونی مورد توجه و آزمایش هاي الزم قرارگیرند.
6-ازآنجایی که امکان سرایت برخی ازعوامل بیماریزا ازطریق مولدین وجوددارد، ضروری است نسبت به قرنطینه 
مولدین قبل از تکثیر و یا الرو و بچه ماهیان تهیه شده از سایر مزارع  ورعایت الزامات بهداشتی درمراکز تکثیر و 

پرورش اقدام گردد.
7-با توجه به نقش استرس در فراهم نمودن امکان بروز بیماری های عفونی در ماهیان پرورشی ضروری است 
ضمن ارتقاء کیفیت آب استخرها و حوضچه های پرورشی نسبت به کاهش عوامل استرس زا  مانند تراکم نامناسب، 

دستکاري، حمل ونقل نامناسب،...اقدام گردد.
8-بکارگیري روشهاي پیشگیري جهت مقاوم سازي ماهیان دربرابربیماریهاي عفونی با استفاده از پروبیوتیکهاي 
بومی و تحریك کننده هاي سیستم ایمنی میتواند درکاهش بخشی از تلفات مراحل مختلف تکثیر و پرورش موثر 

واقع شود.
توسط  خاویاري  درماهیان  )سندرمها(  مختلف  عوامل  با  مرتبط  های  بیماری  بروز  علل  و شناسایی  بررسی   -9
محققین بهداشت و بیماری های آبزیان و نیز لزوم ایجاد آزمایشگاههاي بهداشتی به منظور تشخیص عوامل بیماریزا 

در برنامه های مزارع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری قرار گیرد.
12- باتوجه به ارزش بچه ماهیان خاویاری نسبت به مدیریت بهداشتی استخرهای خاکی پرورش بچه ماهیان از 
طریق کوچك سازی استخرها، آیش استخرها، عدم انباشت کودهای حیوانی در کناره های استخرها، حذف ناقلین 

عوامل بیماریزای موجوددراستخرهاي خاکی و ... اقدام گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با بکارگیری نتایج این طرح در عرصه اجرا می توان از هزینه های درمانی و خسارات ناشی از بیماری ها کاست و 
همچنین سبب ارتقای کمی و کیفی تولید در صنعت ماهیان خاویاری در کشور شد. از سوی دیگر به دلیل کاهش 
مصرف مواد ضدعفونی کننده و آنتی بیوتیك ها می توان از نقطه نظر بهداشت انسانی و زیست محیطی به جامعه 

انسانی و کشور کمك نمود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نتايج آزمايشات باكتری شناسی در مراكز تكثير و پرورش ماهيان خاوياری

عامل بيماريزای قارچی جداسازی شده از ماهيان مراكز پرورش ماهيان خاوياری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر                                                                              
عنوان: کنترل انگل های شایع تك یاخته ای خارجی در بچه تاسماهی ایرانی با استفاده از عصاره های سیر و آویشن شیرازی

یافته منتج از پروژه شماره: 89156-8913-12-86-14                      مدت اجرا: 3 سال 
مجري مسئول:  سهیل بازاري مقدم                                                  رتبه علمي: محقق

soheilbm274@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توسعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور، لزوم توجه به سالمت و استفاده از موادی با منشاء طبیعی در مبارزه 
از مهم ترین عوامل  انگل های تك یاخته خارجی  این ماهیان امری ضروری محسوب می گردد.  با عوامل بیماریزای 
انگلی خارجی تهدید کننده ماهیان خاویاری محسوب شده، لذا در راستاي مبارزه با این عامل بیماریزا، استفاده از 
گیاهان دارویي با توجه به مزایاي کاربرد این ترکیبات طبیعي بجای مواد ضد عفوني کننده شیمیایی از اهمیت وی ژه اي 
برخوردار مي باشد. براساس بررسي هاي جامع صورت گرفته در گذشته در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری، 
توجه به اهمیت و مخاطرات حضور انگل ها و از جمله انگل تك یاخته ای تریکودینا، لزوم مبارزه با این عامل بیماریزا 
در راستاي توسعه پرورش ماهیان خاویاري بسیار با اهمیت مي باشد. با توجه به تنوع گیاهان دارویي بومي کشور و 
امکان کاربرد آنها در مبارزه با عوامل بیماریزا، دو گونه مهم و ارزشمند گیاهي )سیر و آویشن شیرازي( می تواند برای 

کنترل انگل های خارجی ماهیان خاویاری بسیار مفید واقع شود.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ماهیان انگشت قد آلوده به انگل خارجي تریکودینا را در حوضچه هایي با ابعاد کوچك جمع آوري نموده و نسبت به 
حمام دهی این ماهیان با استفاده از عصاره هاي هیدروالکلي سیر با مقدار 170 میلي گرم در لیتر و یا آویشن شیرازي 
با میزان 350 میلي گرم در لیتر طي مدت یك ساعت به همراه هوادهي اقدام نموده و پس از سپري شدن مدت زمان 
مذکور نسبت به تعویض آب حوضچه هاي بچه ماهیان مبادرت مي گردد. با بکارگیری هر یك از عصاره های مذکور، انگل 
خارجي تك یاخته در ماهیان سطح خارجی ماهیان از بین رفته، رشد مطلوب ماهي در ادامه پرورش تأمین گردیده 

و از تاثیرات سوء مواد شیمیایي ضدعفوني کننده در محیط زیست و مصرف کنندگان ماهي جلوگیري خواهد گردید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- معرفي داروي گیاهي جدید به آبزي پروران

- کاهش مصرف آنتي بیوتیك
- حفظ محیط زیست
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- افزایش بازماندگي بچه تاسماهیان
- کاهش وابستگی به داروهای وارداتی

 
عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تصوير1-  عصاره های هيدروالكلی سير و آويشن شيرازی                                          

).Trichodina sp( تصوير2-   انگل تک ياخته ای تريكودينا
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر                                                                              
عنوان: کنترل آلودگی های قارچی تخم  ماهیان خاویاری با بکارگیری عصاره آویشن شیرازی  

یافته منتج از پروژه شماره : 85009- 05- 200000- 100- 0                       مدت اجرا: 3 سال 
 مجري مسئول: مهدی معصوم زاده                                                  رتبه علمي: محقق

mostafasharif@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 بخش قابل توجهی از تخم  ماهیان خاویاری تکثیر شـده در مراکز تکثیر و بازسـازی ذخایر طی مرحله  انکوباسـیون
 بدلیـل آلودگـی بـه عوامـل قارچـی از بیـن رفتـه و بـه الرو تبدیـل نمی گردنـد. لـذا ضروری اسـت عالوه بـر اصالح
 روشـهاي اسـتحصال سـلول هاي جنسـي )اسـپرم و تخمك( از مولدیـن خاویاري و لقـاح آنها و نیز اسـتفاده از آب با
 کیفیـت مناسـب در مرحلـه انکوباسـیون، اسـتفاده از مـواد و ترکیبـات ضد عفونـی کننده مناسـب به منظـور کنترل
 و نابـودي عوامـل قارچـي آلـوده کننـده تخمهـاي ماهیـان خاویـاري را مورد توجـه قرار گیـرد. بسـیاری از مواد ضد
 عفونـی کننـده شـیمیایی دارای تاثیـر سـوء زیسـت محیطی بـوده و اثـرات زیانبـار آنهـا به اثبات رسـیده اسـت. لذا،
 ضـروری اسـت نسـبت بـه جایگزینـی مـواد مذکـور بـا مواد بـا منشـاء طبیعـی مانند گیاهـان دارویـی اقـدام گردد.
 بـا توجـه بـه دامنـه سـالمتی مـواد بـا منشـاء طبیعی ماننـد اسـانس گیاه آویشـن شـیرازی و نیز بـا توجه بـه اینکه
 از جملـه گیاهـان دارویـی بومـی کشـور می باشـد. لـذا، اسـتفاده از Zataria multiflora  گیـاه آویشـن شـیرازی
 اسـانس آویشـن شـیرازی جهـت کنتـرل عوامل قارچی آلـوده کننـده تخم-های تاسـماهی ایرانی به جـای مواد ضد

.عفونی کننـده شـیمیایی و جلوگیـری از اثـرات مضـر آنهـا می توانـد مـورد توجه قـرار گیرد
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
به منظور بکارگیری اسانس آویشن شیرازی جهت کنترل آلودگیهای قارچی تخم های لقاح یافته تاسماهی ایرانی 
باید پس از اتمام زمان مرحله گاستروالسیون تخم ها )بر اساس دمای آب انکوباتورها و با استفاده از جدول دتالف( 
بار  روزانه یك  انکوباسیون می باشد،  مرحله  انتهای  در  تخم ها  تفریخ  نشانه  تخم ها که  تا شروع حرکتهای چرخشی 
 به مدت نیم ساعت نسبت به حمام تخم های لقاح یافته در داخل انکوبانورها با استفاده از اسانس مذکور با مقادیر

ppm  50 در صورت عدم جریان آب و ppm 100 در حالت برقراری جریان آب صورت پذیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- معرفي داروي گیاهي جدید به آبزي پروران

- کاهش مصرف مواد شیمیایی سرطان زا
- حفظ محیط زیست

- افزایش بازماندگي تخم و درصد تفریخ
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

حمام تخم های لقاح یافته با
 استفاده از اسانس آویشن شیرازی

تاثیر اسانس آویشن شیرازی در کنترل رشد 
عوامل قارچی بر روی تخم های لقاح یافته
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر    
عنوان: شناسایی نکروز عصبي ویروسي در ماهیان خاویاری

یافته منتج از پروژه شماره: 015- 85-0000-05-200000-019-2         مدت اجرا: 3 سال   
مجری مسئول: سید جلیل ذریه زهرا                               رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجري: سمیه حقیقی کارسیدانی
zorrieh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بخش قابل توجهی از تخم  ماهیان خاویاری تکثیر شده در مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر طی مرحله  باتوجه به 
روند روز افزون افزایش میزبان هاي حساس و تنوع جغرافیایي مناطق آلوده به بتا نوداویروس )VNN( و ابتالي احتمالی 
کفال ماهیان دریاي خزر  به این  بیماري،  این نگراني وجود دارد که گونه هاي اقتصادي و با ارزش دریاي خزر مانند 
ماهیان خاویاري در معرض تهاجم این ویروس قرار گرفته و به بیماری ویروسی نکروز عصبی )VNN( مبتال گردند. 
بنابراین شناسایی این ویروس در روزهای اولیه می-تواند از نظر اقتصادی و جلوگیری از ورشکستگی کامل مزرعه 
پرورش بسیار مفید و مهم باشد. مطالعه بیماري نکروز عصبي ویروسي در ماهیان خاویاری دریاي خزر و بررسي 
بیماریزایي ویروس عامل بیماری و احتمال انتقال آن به ماهیان خاویاری و بررسي بیماري زایي و احتمال  انتقال آن 

به سایر ماهیان در کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
پس از صید ماهیان خاویاری و قبل از انتقال آنها به مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر، نمونه برداری و با استفاده از 
روش های کشت سلولی Nested-RT-PCR، IFAT و بافت شناسی نسبت به شناسایی احتمالي ویروس بیماریزاي جدا 

شده در ماهیان خاویاری اقدام  شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کنترل بهداشتی مزارع، جلوگیری از خسارات سنگین اقتصادی ناشی از آلودگی به عوامل ویروسی و پرورش ماهی 

عاری از آلودگی از مزایای استفاده از نتایج این پروژه می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 VNN  جهت بررسی آلودگی PCR

)نمونه مغز و چشم ماهی خاوياری(

 VNN جهت بررسی آلودگی RNA استخراج
)نمونه مغز و چشم ماهی خاوياری(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر                                                                              
عنوان: شناسایی آفالتوکسین B1جیره غذایی ماهیان خاویاری پرورشی

یافته منتج از پروژه شماره: 89001-8602-12-86-122              مدت اجرا: 3 سال 
مجری مسئول: ابوالفضل سپهداری                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش

asepahdari@ifro.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به اهمیت تغذیه در پرورش ماهیان خاویاری و لزوم پیشگیری از مسمویت های ناشی از سموم بیولوژیك 
بررسی تاثیر مقادیر مختلف آفالتوکسین B1 جیره غذایی، بر پاره ای از شاخص های رشد، تغییرات بافتی، فاکتورهای 
خونی و سرمی و باقیمانده بافتی آن در ماهیان خاویاری پرورشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و انجام آزمایش های 
آفالتوکسین B1 در خوراك خریداری شده قبل از مصرف ضروری می باشد. زیرا آلودگی جیره غذایی به این سم 

می تواند زیان اقتصادی بسیار گسترده ای را هم در آبزی و هم در مصرف کننده آن یعنی انسان بگذارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بررسی ظاهری ماهی از نظر وجود جراحات در نواحی مختلف بدن و تهیه مقاطع بافتی و آنالیز غذا و الشه ماهیان 

دارای جراحات جهت بررسی وجود سم آفالتوکسین ضروری است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
جلوگیری از کاهش میانگین وزن، ضریب رشد ویژه و افزایش ضریب تبدیل غذایي، افزایش تولید و کاهش هزینه 

هاي جاري پرورش ماهیان خاویاری از مزایای بکارگیری نتایج این یافته می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

ضايعات جلدی ناشی از مصرفغذای حاوی آفالتوكسين                            بررسی اندامهای داخلی
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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 

مجریان:  احمد یوسفی، غالمرضا امین زاده، حسین هاشمی، غالمرضا چایفروش، اکبر قندی، سید علیرضا رضوی، 
علی اکبر مویدی، محمد شریف الحسیني، سلیمان محمدی، محمد حسین تات، منوچهر عطائی، شهرام رساپور، 
رامین سلطانی، حمیدرضا کمیلی،  احمد جعفري، محمد ترابی، مهران پات پور، محمود عطا حسینی، رضا اقنوم، 

رحیم هوشیار  
Habib_ghaz@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شوری خاك و آب یکی از مهمترین تنش های غیر زنده است که باعث کاهش رشد و باروری گیاهان شده و 
تولید محصوالت کشاورزي را محدود مي   سازد. قسمتهای وسیعی از استانهای یزد، خراسان جنوبی و مرکزی، کرمان، 
قم، اصفهان، تهران و البرز، سمنان وسیستان و بلوچستان به نحوي متاثر از شوری آب و خاك هستند. در این راستا 
یکی از اهداف مهم برنامه های به نژادی در این مناطق تهیه و معرفی ارقام پر پتانسیل و متحمــــل به شوري است. 
استفاده از ارقام متحمل به شوري همراه با سایر روشها مانند زهکشي، آبیاري با آبهاي شیرین، اصالح بیولوژیکي 
اراضي، روشهاي به زراعی مناسب و سنتي زراعت در اراضي شور و غیره، تولید در شرایط تنش شوري را ممکن مي 
سازد. برای دستیابي به این امر و افزایش تولید، تهیه و معرفی الینها و ارقام متحمل به شوري با عملکرد پایدار در 

شرایط تنش شوری ضروری بوده و رقم افق نیز در این جهت معرفی گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به پتانسیل عملکرد باال و سازگاری خوب به شرایط شور و لب شور این رقم برای اراضی تحت تنش 
شوری آب و خاك )با میزان شوری در دامنه 6 تا 10 دسی زیمنس بر متر( در استانهای یزد، کرمان، خراسان جنوبی 
و رضوی، سیستان )زابل(،قم، سمنان و اصفهان، و... سایر مناطق مشابه قابل کشت و توصیه می باشد. تاریخ کاشت 
مناسب رقم افق در اراضی تحت تنش شوری در اقلیم معتدل از اوایل تا اواخر آبان ماه می باشد. تیمارهای کودی در 
اراضی شور از اهمیت خاصی برخوردار بوده و میزان مصرف کودهاي شیمیایي بسته به نوع خاك، زراعت قبلي و 
سایر عوامل متفاوت است. بطور کلی توصیه بر مصرف کودها بر اساس تجزیه خاك و نتایج آزمایشگاه خاکشناسي و 
تحت مشاوره کارشناس تغذیه گیاهی می باشد. از کودهای سولفاته  توصیه بر استفاده از سولفات آمونیوم و سولفات 
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پتاسیم بوده و از کلرور پتاسیم در اراضی شور استفاده نشود. میزان بذر بسته به نوع خاك، تهیه بستر، تاریخ کاشت 
و سایر عوامل متفاوت مي باشد. بطور عمومی با توجه به عملیات زراعی خاص در خاك های شور تراکم بذر 450 تا 
500 دانه در متر مربع مناسب می باشد. بهتر است در هنگام کشـت  این رقم  در شرایط شور از روش هیرم کاري به 
جاي خشکه کـاري استفاده نمود. این روش عالوه بر شستشوي نمك از سطح خاك در هنگام کاشت بستری مناسب 
برای بذور جوانه زده مهیا نموده و باعث افزایش درصد بوته هاي سبز شده و عدم وجود سله می گردد. زراعت گندم در 
اراضي لب شور در استانهاي یزد، اصفهان،کرمان، خراسان و سیستان در تناوب با یونجه وپنبه ودر سالهاي اخیر با کلزا 
است ولي در زمینهاي با شوري باال ي 10 دسي زیمنس بر متر تناوب زراعي گندم  محدود به یونجه وجو مي باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
این رقم در آزمایش های تحقیقی و ترویجی در مزارع زارعین تحت شرایط تنش شوری، بطور متوسط 529 
کیلوگرم نسبت به ارقام شاهد ارگ و بم افزایش عملکرد داشت. در حال حاضر سطح وسیعی از اراضی دارای آب یا 
خاك شور به کشت این رقم اختصاص داده شده است. این امر سبب افزایش تولید ساالنه گندم در مناطق دارای 
آب و خاك شور )بخشهایی از استانهاي یزد، خراسان جنوبی و رضوی، سیستان )زابل(، کرمان،...( شده و در نتیجه 
افزایش درآمد ناخالص عاید کشاورزان در استانهای مورد نظر داشته است. عالوه بر تحمل به شوری و سازگاری در 
مناطق دارای آب یا خاك شور، یکی ازخصوصیات برتر دیگر این رقم شیشه ای بودن مقطع دانه و داشتن شاخص 
سختی دانه بیشتر در مقایسه با ارقام شاهد )که مقطع دانه آردی می باشند( می باشد. لذا کشت رقم مزبور عالوه بر 

افزایش تولید و درآمد فوق الذکر از جنبه افزایش کیفیت نانوائي آرد نیز حائز اهمیت است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

      نمايی از مزرعه كشت رقم افق در يزد                                                 رقم افق در كرمان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنـوان: سـناباد، رقـم جدیـد تریتیکالـه، مناسـب کاشـت در اراضی مناسـب و کـم بـازده مناطق معتـدل و معتدل 

سـرد خراسان
یافته منتج از پروژه شماره: 87/023-253-210        مدت اجراي پروژه: 7 سال

مجری مسئول: مسعود قدسی                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 
مجریان: مجتبی وهاب زاده،  محمود ناظری، منوچهر خدارحمی، حمید تجلی، علی ناظری، معرفت قاسمی و  

شیر علی کوهکن
  masoudghodsi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تریتیکاله یك محصول ساخته دست بشر و از تالقی گندم و چاودار به وجود آمده است. این گیاه به عنوان محصول 
علوفه ای در تغذیه دام و طیور اهمیت خاصی دارد و برای اراضی فقیر و خاك های سبك مناسبت دارد. پس از 7 سال 
تالش مستمر محققان غالت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و جنوبی و موسسه تحقیقات 
RON- با شجره ET-82-15  اصالح و تهیه نهال و بذر  اولین رقم تریتیکاله به نام سناباد معرفی و نامگذاری شد. الین

بین  آزمایش  دومین  و  سي  قالب  در   1379-80 زراعي  سال  در    DO/BANT_5//ANOAS_2/3/VICUNA_4

المللي خزانه مشاهده اي تریتیکاله 32th ITSN دریافتي از مرکز بین المللي تحقیقات ذرت و گندم )سیمیت( با عنوان 
آزمایشات بین المللي مقایسه عملکرد تریتیکاله در ایستگاه های تحقیقاتی کرج و مشهد مورد ارزیابي قرار گرفت و 
با وجود عملکرد باال  انتخاب شد. این الین انتخابي در سال های بعد در آزمایشات مقدماتي یکنواخت )PRTYT( و 
پیشرفته یکنواخت مقایسه عملکرد دانه الین ها و ارقام تریتیکاله )ARTYT( مورد مطالعه قرار گرفت و به دلیل برتری 
نسبت به شاهد گزینش شد. در نهایت در دو سال زراعي 83-1382 و 84-1383 آخرین مرحله ارزیابي الین مذکور 
در قالب آزمایش یکنواخت سازگاری مقایسه عملکرد دانه الین ها و ارقام تریتیکاله با کد ERTYT-82 در دو ایستگاه 
تحقیقاتی مشهد و بیرجند انجام شد. این الین با میانگین عملکرد 7233 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه 
را در طي دو سال اجراي آزمایش و در هر دو مکان به خود اختصاص داد و نسبت به شاهد جوانیلو 92 معادل 16/6 
درصد و نسبت به گندم مرودشت 27/7 درصد برتري داشت. این الین با پتانسیل عملکرد باال، متوسط رس، مقاوم 
به خوابیدگي و مقاوم به بیماری های رایج گندم به ویژه زنگ زرد می باشد و با در نظر گرفتن مجموعه این صفات و 

خصوصیات الین ET-82-15 تریتیکاله به نام سناباد معرفی و نامگذاری شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه : 
رقم تریتیکاله سناباد مناسب کشت در اراضی کم بازده و حاشیه ای مناطق معتدل و معتدل سرد استان-های 
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خراسان رضوی و جنوبی و مناطق مشابه آن در سطح کشور می باشد و برای تغذیه دام و طیور از اهمیت زیادی 
برخوردار است. نحوه کاشت و عملیات زراعی این رقم تریتیکاله مشابه گندم و رقم جوانیلو 92 می باشد و میزان بهره 

وری آب و عناصر غذایی آن باالتر از گندم می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد حاصل از کشت رقم سناباد در مقایسه با رقم رایج تریتیکاله جوانیلو 92 محرز گردیده است و هم 
اکنون بخش عمده ای از اراضی زیر کشت تریتیکاله به این رقم اختصاص یافته است بطوری که بیش از میزان پیش 

بینی شده )سالی 20 درصد جایگزینی( مورد استقبال بهره برداران قرار گرفته است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: زهك، رقم جدید جو، مناسب جهت کشت در مناطق گرم جنوب کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 80212-12-100                 مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول: حبیب اله قزوینی                                  رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریـان: بهـزاد سـرخی هلل لـو، ایـرج لك زده، شـیر علـي کوهکـن، پریخان ملـك عابـدی، معرفت قاسـمی، جبار 
آلـت جعفربـای، حسـینعلی فـالح، علـی اکبر امینـی، سـید محمود طبیـب غفاری

Habib_ghaz@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ارقام موجود داشته باشند و  از  ارقام جدید محصوالت زراعی که پتانسیل عملکرد و یا کیفیت باالتری  معرفی 
دارای سایر صفات مطلوب زراعی نظیر مقاومت به تنش هاي محیطي زنده و غیر زنده و نیز سازگاری باال باشند از 
اصلي ترین اهداف به نژادي جو در منطقه گرم کشور است. جو با سطح زیر کشت 1/65 میلیون هکتار و تولید 3/4 
میلیون تن در سال دومین گیاه مهم زراعی ایران به شمار می رود. طبق آمار موجود نزدیك به 150 هزار هکتار از 
اراضي کشاورزی اقلیم گرم کشور زیر کشت جو آبی قرار دارد که حدود 20 درصد از سطح زیر کشت جو آبی کشور 
را شامل می گردد. نظر به فراوانی تنشهای هاي محیطي غیرزنده از قبیل خشکی، گرما، شوری و قلیائیت خاك و 
نیز تنشهاي محیطي زنده از قبیل بیماریها و آفات متنوع در این اقلیم، دستیابي به ارقام جو مقاوم/متحمل به این 
تنش ها خصوصا خشکی و گرما از اهداف اصلی به نژادي جو در این اقلیم می باشد. انتخاب الین هایي با طول دوره 
رشد بیشتر جهت افزایش عملکرد روشی موثر برای افزایش عملکرد در این مناطق می باشد ولي با توجه به کمبود 
آب در این مناطق اصالح برای این صفت را مشکل نموده و دستیابي به الین هاي مناسب جدید را منوط به تحمل 
به انواع تنشها در طول دوره رشد کرده است. در سال های اخیر یکی از مهم ترین اهداف به نژادی در مناطق گرم 
کشور انتخاب الین هایی با طول دوره پر شدن دانه بیشتر که تاریخ رسیدن آنها طوالنی تر از ارقام موجود نباشد، 
بوده است. این صفت می تواند بعنوان یك شاخص مناسب برای بهبود همزمان عملکرد و زودرسی در اصالح جو در 

اقلیم گرم کشور بکار گرفته شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
که  این  به  توجه  با  باشد.  مي  آذرماه  اول  نیمه  در  کشور  گرم  مناطق  در  زهك  رقم  کاشت  تاریخ  مناسبترین 
جهت  تا  شود  می  توصیه  باشد  می  کشور  گرم  مناطق  در  جو  زراعت  مشکل  مهمترین  ارقام  ورس  یا  خوابیدگي 
جلوگیری از ورس رقم جدید، در کشت با دستگاه خطی کار تراکم بذر 300 دانه در مترمربع براي کشت جو زهك 
در نظر گرفته شود. ضدعفوني بذر رقم زهك قبل از کاشت با سم ایپیریدیون+کارباندازایم )رورال تی اس( کنترل 
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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 نازك 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: 
 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

افزایش عملکرد نسبت به شاهد منطقه گرم و خشك جنوب کشور: 524 کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم شاهد 
جنوب )متوسط عملکرد رقم جدید 4846 کیلوگرم و متوسط عملکرد رقم شاهد نیمروز 4322 کیلوگرم در هکتار 

بوده است(. 
تعداد روز از زمان کاشت تا ظهور سنبله در رقم زهك کوتاهتر از رقم جو جنوب بوده ولی تعداد روز از زمان کاشت 
تا رسیدگی فیزیولوژیکی برابر رقم شاهد جنوب است. با توجه به طوالنی تر شدن تعداد روز از تاریخ ظهور سنبله تا 
رسیدگی فیزیولوژیك طول دوره پر شدن دانه در رقم جو زهك حدود 50 روز بوده که نسبت به ارقام قدیمی جو در 
منطقه گرم کشور نظیر نیمروز، جنوب و صحرا )با طول دوره پر شدن دانه 45 روز( حدود پنج روز بیشتر می باشد. 
عدم وجود گلچه های عقیم در سنبلچه های پایینی محور سنبله و باروری کلیه گلچه های موجود در سنبله از 

دیگر مزایای الین جدید نسبت به رقم جو جنوب است.
پیش بینی مي گردد که با جایگزینی رقم جو زهك با ارقام قدیمی جو در منطقه گرم کشور به میزان 20 هزار 
هکتار و افزایش عملکرد حدود 500 کیلوگرم در هکتار، هر ساله بالغ بر 40000000000 )چهل میلیارد( ریال ارزش 

افزوده در اثر کاشت رقم جدید حاصل گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

زهک رقم جديد جو
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: لوت، رقم جدید جو بدون پوشینه، مناسب جهت کشت در مناطق معتدل کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 84054-0000-11-120000-100-0    مدت اجراي پروژه: 11 سال
مجری مسئول: حمیدرضا نیکخواه                                              رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: احمد یوسفی، مهرداد محلوجی، محسن آرزمجو، منوچهر طاهری، فضل اله حسینی، محمد شریف 
الحسینی، سید علی طباطبائی، منوچهر طاهری، ذبح اله راوری و مهران پات پور 

Nikkhah_hr@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به افزایش قیمت ذرت و سایر غالت مناسب تغذیه طیور در کشور، معرفی منابع خوراکی جدید و استفاده 
از آنها در تغذیه طیور می تواند راهی برای کاهش هزینه های تولید باشد. جو بدون پوشینه می تواند به عنوان یك 
منبع خوراکی جدید در کشور معرفی شود چرا که این غله، در مقایسه با جو معمولی الیاف خام کمتر و ارزش غذایی 
باالتری دارد، از طرفی امکان توسعه کشت آن در اراضی تحت تنش)خشکی و شوری و کم حاصلخیز( در مقایسه 
با ذرت وجود دارد. تولید تجارتی جو بدون پوشینه در دو دهه اخیر در کانادا و کشورهای اروپائی گسترش یافته و 
کاربرد آن جهت تغذیه طیور رو به افزایش است. علیرغم اینکه ذرت دارای انرژی باال و فیبر کم است، اما جو بدون 
پوشینه به علت دارا بودن پروتئین بیشتر و فیبر کمتر و نیز سازگاری به شرایط اقلیمی وسیعتر و نیز فصل رشد 
مناسب تر توانسته است به عنوان یك غله مطلوب در کنار زراعت ذرت در تغذیه طیور مورد توجه قرار گیرد. به غیر 
از تامین مواد غذایی مورد نیاز طیور با استفاده از منابع داخلی، باعث کاهش هزینه های تولید می گردد و از خروج 
مقادیر زیادی ارز از کشور جلوگیری می نماید. با مطالعات انجام شده جو بدون پوشینه می تواند مکمل خوبی جهت 
جبران کمبود ذرت تولید داخل شده و با افزایش تولید آن می توان کسری ذرت مورد نیاز ساالنه کشور را جبران و 
از واردات ذرت جلوگیری نماید. یکی از مهمترین اهداف پروژه دستیابی به ارقام و الین های پرپتانسیل با پایداری 
عملکرد باال، کیفیت مطلوب و خصوصیات زراعی مناسب )مانند مقاومت به خوابیدگی، تیپ خوشه، ارتفاع مناسب، 

تعداد و یکنواختی پنجه و تاریخ رسیدن( برای کشت در اقلیم معتدل کشور بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
رقم جو بدون پوشینه لوت رقمی با سازگاری مناسب جهت کشت در اقلیم معتدل کشور می باشد. برای حصول 
حداکثر پتانسیل تولید، رعایت مسائل به زراعی برای تولید موفق ضروری می باشد. در رابطه با این محصول به دلیل 
حساسیت به سرما عمق کاشت زیاد تر از جو معمولی می باشد و اضافه بر آن به دلیل احتمال پائین آمدن میزان 
جوانه زنی بخاطر خسارت دیدن جنین بذور جو بدون پوشینه، بهتر است مقدار بذر در واحد سطح را تا حدودی زیاد 
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تر )با توجه وزن هزار دانه، 400 تا 450 دانه در متر مربع( از میزان استاندارد در نظر گرفت، که این مقدار بسته به 
نحوه تهیه بستر بذر، نوع خاك، تاریخ کاشت و سایر عوامل متفاوت است. 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 3-4 
برگه یا روزت درآید. 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 یزد، اصفهان، فارس، 

خراسان جنوبی،کرمان، قم، تهران، سمنان و خراسان رضوی( توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به افزایش قیمت ذرت و سایر غالت مناسب تغذیه طیور در کشور، معرفی منابع خوراکی جدید و استفاده 
از آنها در تغذیه طیور می تواند راهی برای کاهش هزینه های تولید باشد. جو بدون پوشینه می تواند به عنوان یك 
منبع خوراکی جدید در کشور معرفی شود، چرا که این غله، در مقایسه با جو معمولی الیاف خام کمتر و ارزش غذایی 
باالتری دارد. از طرفی امکان توسعه کشت آن در اراضی تحت تنش )خشکی و شوری و کم حاصلخیز( در مقایسه با 
ذرت وجود دارد. با توجه به خصوصیات مطلوب جو بدون پوشینه و قابلیت استفاده از آن در تغذیه طیور، می توان 
با کشت جو بدون پوشینه لوت، عالوه بر کاهش هزینه های مربوط به جیره های مورد استفاده در صنایع طیور گام 
مهمی را در راه افزایش در آمد اقتصادی کشاورزانی که توانایی تولید سایر محصوالت در اراضی فقیر خود را ندارند، 
ایجاد کرد. از آنجائیکه رقم لوت در مجموع آزمایشات سازگاری و تحقیقی – تطبیقی و ترویجی نسبت به شاهد 703 
کیلوگرم در هکتار برتری عملکرد داشته )متوسط عملکرد رقم لوت 5574 کیلوگرم در هکتار- متوسط عملکرد شاهد 
4871 کیلوگرم در هکتار( و از نظر کیفیت، داراي میانگین پروتئین 13 درصد بوده که نشان دهندة کیفیت خوب آن 
برای علوفه مي باشد و همچنین به دلیل پایین بودن درصد بتاگلوکان )3/76 درصد( آن نسبت به سایر الین های جو 
بدون پوشینه )0/83± 5/0 درصد( قابلیت استفاده برای تغذیه طیور را دارا مي باشد، کشت رقم لوت به عنوان اولین 
رقم جو بدون پوشینه می تواند در توسعه کشت این غله و استفاده از آن به عنوان قسمتی از تغذیه طیور در کنار 

ذرت در کاهش هزینه تولید گوشت و تخم مرغ موثر باشد و باعث افزایش درآمد کشاورزان گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

لوت رقم جدید جو بدون پوشینه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: ذرت سینگل کراس 706، رقمی مناسب برای کشت اول تأخیری و کشت دوم در مناطق ذرت کاری کشور

مجری مسئول: رجب چوکان
مجریان: مجید زمانی، افشار استخر، فرهاد صادقی، محمد حسین سبزی، همایون دارخال، حمید نجفی نژاد، 
سعید نورمحمدی، محمد رضا شیری، عزیز آفرینش، محمد برزگری، سعید خاوری خراسانی، افشین مساوات، 

محمد حسین حدادی، کامران انوری، علی شیرخانی، غالمرضا افشار منش
r_choukan@spii.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عادت کشاورزان به ذرت رقم 704 در یك مدت طوالنی، پذیرش ارقام جدید را با مشکل جدی روبرو ساخته است. 
بطوریکه علیرغم دیررسی این رقم و درخواست ارقام زودرس تر که بایستی جایگاه ویژه آن ترویج گردد و علیرغم آزاد 
سازی ارقام زودرس در گروههای مختلف، هیچوقت مورد کشت در سطح وسیع قرار نگرفته است. عادت کشاورزان در 
دراز مدت به رقم 704، پایداری تولید قابل قبول آن، و باالخره عدم وجود رقم حداقل هم گروه این هیبرید در داخل 
ارقام داخلی موجب گردیده است تا علیرغم مشکالت زمان برداشت این رقم، هنوز پذیرش وسیع خود را حفظ نماید. 
از طرف دیگر، پیمانکاران تولید کننده بذر هیبرید نیز بعلت عدم تمایل به تولید بذر هیبرید ارقام فاقد نرعقیمی، در 
تلفیق با عدم وجود مکانیسم قوی در شناساندن ارقام جدید موجبات عدم وجود بذر در دسترس کشاورزان را برای 
ارقام داخلی جدید فراهم می نمایند. مجموعه این عوامل موجب گردید تا در چند سال اخیر سیاست تحقیقات ذرت 
در راستای تولید ارقام ذرت با کاهش سریع تر رطوبت دانه در زمان برداشت بعد از رسیدن فیزیولوژیك در تلفیق 
با زودرسی کمتر و یا حداقل تولید ارقام مشابه با 704 از نظر عملکرد، رطوبت و زودرسی مشابه و یا پرمحصول تر، 

تغییر یابد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور افزایش عملکرد ذرت در کشت اول تأخیری و کشت دوم بدون تغییر در گروه رسیدگی توصیه می شود 
از رقم سینگل کراس 706 استفاده شود. با توجه به افزایش 16 درصدی میزان عملکرد ذرت سینگل کراس 706 در 
مقایسه با رقم 704  و همچنین نیمه مقاوم بودن آن در مقابل بیماری سیاهك معمولی و پوسیدگی فوزاریومی بالل، 
کشت این رقم توصیه می شود. با توجه به اینکه در برخی شرایط به عنوان کشت دوم و بعد از برداشت گندم به کار 
می رود عالوه بر عملکرد دانه باید به رطوبت زمان برداشت نیز دقت شود. از نظر رطوبت زمان برداشت هیبرید 706 
پایین ترین درصد رطوبت را داشته است و این مزیتی برای این هیبرید در شرایط کشت دیرهنگام به شمار می رود. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بطور کلی با توجه به آزمایشات اجرا شده در مزارع کشاورزان، هیبرید امید بخش سینگل کراس 706 با میانگین 
تولید 12/280 تن در هکتار در مقایسه با هیبرید سینگل کراس 704 با تولید 10/597 تن در هکتار، 1/683 تن در 
هکتار )15/9 درصد( افزایش تولید داشته است.  بررسی واکنش به دو بیماری سیاهك معمولی ذرت و پوسیدگی 
فوزاریومی بالل تحت شرایط آلودگی مزرعه ای در طی سالهای 89 – 1386 نشان داد که رقم 706 از نظر واکنش به 
سیاهك معمولی نیمه مقاوم )MR( است در حالیکه رقم شاهد سینگل کراس 704 از این نظر در گروه نیمه حساس 
)MS( قرار دارد. از نظر واکنش به پوسیدگی فوزاریومی بالل نیز هیبرید امید بخش در گروه مقاوم )R( و هیبرید 

شاهد سینگل کراس 704 در گروه نیمه مقاوم )MR( قرار گرفت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

ذرت سينگل كراس 706، رقمی مناسب برای كشت اول تأخيری و كشت دوم
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: ذرت سینگل کراس 705  رقمی مناسب برای کشت در مناطق ذرت کاری کشور 

یافته منتج از پروژه شماره: 90057 – 03 – 03 - 0
مجری مسئول: رجب چوکان

مجریـان: افشـار اسـتخر، غالمرضا افشـار منش،  علی شـیر خانـی، عزیز آفرینـش، محمد برزگری،  محمد حسـین 
 سـبزی، محمـد رضـا شـیری، حمید نجفی نـژاد، سـعید نورمحمدی، شـراره فارغی، همایـون دارخال، مجیـد زمانی،

 سعید خاوری خراسانی، فرهاد صادقی، مسعود رفیعی،  کامران انوری، محمد حسین حدادی
r_choukan@spii.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استفاده از هیبرید سینگل کراس 704 در سطح وسیع )باالی 90 درصد سطح کشت کشور( و به مدت زمان 
طوالنی  همیشه موجب نگرانی از آسیب پذیری ناگهانی زراعت ذرت کشور بوده است. عادت کشاورزان در دراز مدت 
به رقم 704، پایداری تولید قابل قبول آن، و باالخره عدم وجود رقم حداقل هم گروه این هیبرید در داخل ارقام 
داخلی و خارجی موجب گردیده است تا علیرغم مشکالت زمان برداشت این رقم از نظر میزان رطوبت دانه، هنوز 
پذیرش وسیع خود را حفظ نماید. از طرف دیگر، پیمانکاران تولید کننده بذر هیبرید نیز بعلت عدم تمایل به تولید بذر 
هیبرید ارقام فاقد نرعقیمی، در تلفیق با عدم وجود مکانیسم قوی در شناساندن ارقام جدید موجبات عدم وجود بذر 
در دسترس کشاورزان را برای ارقام داخلی جدید فراهم می نمایند.  مجموعه این عوامل موجب گردید تا در چند سال 
اخیر سیاست تحقیقات ذرت علیرغم درخواست تئوریکی بخش اجرا برای ارقام زودرس که قطعاً با کاهش عملکرد 
توأم است، در راستای تولید ارقام ذرت با کاهش سریع تر رطوبت دانه در زمان برداشت بعد از رسیدن فیزیولوژیك در 
تلفیق با زودرسی کمتر و یا حداقل تولید ارقام مشابه با 704 از نظر عملکرد، رطوبت و زودرسی مشابه و یا پرمحصول 

تر، تغییر یابد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای دستیابی به حداکثر میزان عملکرد ذرت و همچنین مزیت های ناشی از کاهش رطوبت دانه در زمان برداشت 
)که روی کیفیت دانه تولیدی تاثیر بسزایی دارد(، کشت ذرت سینگل کراس رقم 705 توصیه می شود. با کشت این 
رقم تاخیر کمتری در کشت بعدی ایجاد خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه رقم 705 در مقابل بیماری پوسیدگی 
فوزاریومی بالل و سیاهك معمولی ذرت نسبت به رقم سینگل کراس 704  مقاوم تر است، کشت این رقم در شرایط 

مواجهه با این بیماری ها توصیه می شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رقم سینگل کراس 705 حدود 7 روز زودرس تر از سینگل کراس 704 بوده و رطوبت زمان برداشت آن نیز 
3-2 درصد کمتر از رقم 704 می باشد. رقم 705 در شرایط آزمایشات تحقیقی ترویجی در مزارع زارعین با میانگین 
عملکرد 12/617 تن در هکتار نسبت به هیبرید سینگل کراس 704 )با عملکرد میانگین 11/188 تن در هکتار( با 
افزایش 1/429 تن در هکتار )12/8 درصد( برتری نشان داد. در سطح مزارع کشاورزان رقم سینگل کراس 705 با 
میانگین 20/94 درصد رطوبت دانه در زمان برداشت نسبت به هیبرید شاهد سینگل کراس 704 با میانگین 23/25 

درصد رطوبت دانه حدود 2/31 درصد کاهش رطوبت نشان می دهد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

ذرت سينگل كراس 705  رقمی مناسب برای كشت در مناطق ذرت كاری كشور
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی رقم بیخار گل مهر گلرنگ جهت کشت در مناطق معتدل سرد و سرد کشور
یافته منتج از پروژه شماره: 90121                             مدت اجراي پروژه: 12 سال
مجری مسئول: امیرحسن امیدي                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریـان: محمدرضـا شهسـواري، ابوالقاسـم الحانـي، بصیـر صمدي، بهمن پاسـبان اسـالم، فنایي، محسـن باقری و 
موسـی ایزدخواه

omidixyz@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تیپ زمستانه گلرنگ تا 15- درجه سلسیوس را تحمل مي کند، بدین ترتیب امکان کشت پاییزه این گیاه در 
مناطق سرد و معتدل سرد استان هاي آذربایجان شرقي و غربي همدان، کردستان، کرمانشاه، مرکزي، خراسان و قم 
وجود دارد. تیپ هاي زمستانه عالوه بر استفاده از نزوالت جوي زمستان و بهار از مقاومت باالیي نسبت به وجود آفات 
و بیماریها برخوردار بوده و عملکرد بیشتري نسبت به تیپ هاي بهاره دارند همچنین اجرای تناوب گندم-گلرنگ 
در مناطق گندمکاری کشور امکانپذیر خواهد شد. یافتن ارقام پرمحصول، بدون خار و متحمل به سرمای زمستانه 
گلرنگ، بهعنوان جایگزینی برای رقم خاردار پدیده در کشت پاییزه مناطق معتدل سرد و سرد کشور، از اهداف اصلی 
برنامههای اصالحی گلرنگ طی چند سال اخیر بهشمار میآیند، در همین راستا، روشهای اصالحی متعددی از جمله 
استفاده از تکنیك دورگ گیری برای معرفی رقم جدید گلرنگ بیخار تحت عنوان گل مهر مورد استفاده قرار گرفته 

است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- جایگزینی رقم گل مهر بجای توده های بومی و ارقام قدیمی در مناطق مستعد کشت گلرنگ بویژه مناطق 

معتدل سرد و سرد کشور
- بهترین زمان کاشت در مناطق معتدل سرد و سرد کشور اواسط شهریور ماه تا اواخر مهرماه میباشد

- مقدار بذر مصرفی 20 تا 25 کیلوگرم در هکتار
- برداشت مکانیزه به دلیل ارتفاع مناسب بوته

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- افزایش عملکرد 8 درصدی ناشی از جایگزینی رقم گل مهر با ارقام قدیمی

- انجام عملیات زراعی آسانتر و کم هزینهتر به دلیل بی خار بودن رقم و برداشت و فروش بهتر گلچههای رقم 
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گل مهر به دلیل رنگ مناسب 
- افزایش سود اقتصادی کشاورز ناشی از فروش بهتر گلچه ها به دلیل رنگ مناسب و بی خار بودن بوته

- بهره مندی از برداشت مکانیزه

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل 1- گلچه های خوش رنگ رقم گل مهر و عدم وجود خار در بوته شكل

 2- رقم گل مهر در مرحله گلدهی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی رقم برزگر آفتابگردان 

یافته منتج از پروژه شماره: 90-147                         مدت اجراي پروژه: 14 سال
مجری مسئول: ابوالقاسم خدابنده                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریـان: سـیامك رحمانپـور، دوجـي، حمید رضا خـادم حمـزه، شهسـواري، اندرخور، کازرانـي، جهانفر دانشـیان، 
قدرتـي، نـوري رار، اسـداله زارعـی سـیاه بیدی، مجیدخیاوي، آذر طاعي، هوشـنگ شـهریاري، شـیر اسـماعیلي

g_khodabandeh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زودرس،  پرعملکرد،  آفتابگردان  هیبرید  ارقام  یافتن  کشور،  در  روغن  تولید  خودکفایی  به  نیل  هدف  اساس  بر 
متحمل به تنشهاي زنده و غیر زنده )همچون تحمل به بیماري و تنش آبي(، و سازگار با شرایط کشور از اهم وظایف 
تحقیقاتي در زمینه دانه های روغنی محسوب میشود. تنوع و تعدد ارقام از اهمیت راهبردي برخوردار است، چنانچه 
به هر دلیل از جمله عدم تکثیر بذر و یا اخالل دیگر، مشکلي براي رقم یا ارقام توصیه شده پدیدار شد، ارقام جدید 
بایستي در اختیار زارعین قرار گیرد. بر همین مبنا ضرورت پژوهش در راستای معرفی ارقام توجیه پذیر است. هرچند 
که سطح کشت آفتابگردان روغني از روند کاهشي در ایران برخوردار میباشد، اما روند افزایش عملکرد در واحد سطح 
به تناسب افزایش کشت آبي، مدیریت بهتر، و افزایش کاربرد بذر هیبرید که از توانایي ویژه برخوردار است، جبران 
کننده کاهش سطح زیر کشت می باشد. به هر روی نقش تحقیقات در جهت شناخت و معرفي ارقام جدید هیبرید 
و باز گردهافشان برتر، متحمل به بیماري هاي محدود کننده، متحمل به تنش آبی، پرعملکرد، زودرس وکوتاه با 

شاخص برداشت باالبدون کم و کاست، بایستي ادامه یابد و معرفي هیبرید برزگر در راستاي چنین اهدافي است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- جایگزینی رقم برزگر با ارقام قدیمی تر آفتابگردان به دلیل برتری عملکرد دانه و روغن.

- کشت رقم برزگر در استان کرمانشاه )در دو منطقه سراب نیلوفر و سرپلذهاب(؛ در استان فارس )در دو منطقه 
مرودشت و سعادت شهر(

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- افزایش 12 درصدی در عملکرد دانه و 14 درصدی در عملکرد روغن ناشی از جایگزینی رقم برزگر با رقم شاهد 

آذرگل
- کاهش مصرف سموم شیمیایی ناشی از جایگزینی رقم برزگر با ارقام قدیمی به دلیل مقاومت رقم برزگر در 

مقابل بیماری سفیدك کرکی، پالسموپارا و زنگ.
- کاهش وابستگی به منابع بذری خارجی
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مزرعه توليد بذر هيبريد رقم برزگر در بهبهان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: رقم کلزای ظفر مناسب برای کاشت در منطقه میانبند استان مازندران

یافته منتج از پروژه شماره: 025/90-253-224            مدت اجراي پروژه: 8 سال
مجری مسئول: ولي اله رامئه                                      رتبه علمي: استاد یارپژوهش 

مجریـان: نصرالـه قدمي،حسـن غالمـي، احمـد فرهادي، سـید علیرضا دلیلي، سـید وحیـد علوي، سـاعده مظفري، 
صـادق بیـك نـژاد، محمد سـلیمي، میرقربان شـعباني، عینعلي شـفیعي

vrameeh@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مناطق میانبند استان مازندران با برخورداری از سطح بیش از 3000 هکتار و همچنین پیش بینی گسترش کشت 
آن در سطح بیش از 10000 هکتار دارای آب و هوای نسبتاً متمایز با شرایط دشت استان بوده به طوری که برترین 
هیبریدهای کلزا در منطقه دشت نظیر Hyola401 در این منطقه در فاز زایشی دچار سرمازدگی شده و از طرفی 
ارقام بینابین نظیر زرفام نیز به علت تأخیر در گلدهی  به علت دیم بودن کشت منطقه با تنش خشکی مواجه گردیده 
که ماحصل آن افت شدید عملکرد دانه خواهد بود. لذا تنها رقم مناسب برای کشت در شرایط منطقه ذکر شده رقم  
ساریگل می باشد که بیش از ده سال قدمت کشت در این منطقه دارد. با این وجود رقم مزبور نیز در برخی از سال 
ها دچار مشکالتی از قبیل برخورد به تنش خشکی  در زمان پر شدن غالف ها می باشد. عدم وجود تنوع رقم در 
مناطق میانبند استان و کشت رقم ساریگل در سال های متمادی امکان  آسیب پذیري کشت این زراعت استراتژیك 
را در منطقه افزایش میدهد. لذا افزایش تنوع ارقام در این منطقه و دیگر مناطق  استان براي پایداري کشت کلزا از 
اهمیت مبرمي برخوردار مي باشد و درنتیجه ضرورت بررسي پتانسیل ارقام و الین های جدید کلزا را امري الزامي مي 
سازد. لذا گزینش الین های جدید و در نهایت معرفی ارقام جدید برای مناطق مزبور راهکار مناسبی در جهت افزایش 
عملکرد و پایداری کشت این محصول استراتژیك در منطقه و در نهایت کمك به در آمد کشاورزان منطقه خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
-جایگزینی رقم ظفر بجای ارقام متداول در منطقه میانبند استان مازندران

- تاریخ کاشت مناسب رقم ظفر از 15 مهر تا اول آبان
- مقدار بذر مصرفی 5 تا 6 کیلوگرم در هکتار

- برداشت مکانیزه با کمباین
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- برتری عملکردی 600 کیلوگرم در هکتاری رقم ظفر در مقایسه با ارقام شاهد

- آزاد سازی سریع تر زمین برای کشت بعدی
- امکان برداشت مکانیزه با افت عملکرد کم ناشی از ریزش دانه

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 شكل 1- رقم ظفر در مرحله انتهاي گلدهي با برخورداري از طول خوشه اصلي بلند
 )از ويژگيهاي متمايز كننده اين رقم(.

 

شكل 2-امكان برداشت مكانيزه با حداقل تلفات عملكرد رقم ظفر
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی رقم قاسم آفتابگردان جهت کشت درکشت دوم مناطق مختلف کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 88090-03-03-2                    مدت اجراي پروژه: 13 سال
مجری مسئول: ابوالقاسم خدابنده                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: دوجي، خادمحمزه، شهسواري، اندرخور، نرجس کازراني، شهسواري، قدرتي، سیامك رحمانپور، 
سیدعباسعلی اندرخور، ساعده مظفري، عراز محمد نوری راد دوجی، امام بردي حاجي عرازي، غالمرضا قدرتي ، 

بهروز قمرزاده، جهانفر دانشیان
g_khodabandeh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بهنژادي  اجتنابناپذیر در  و  رایج  فعالیتهاي  از جمله  به عرصه کشاورزي کشور  ارقام جدید  براي معرفي  تالش 
آفتابگردان بشمار میآید. بایستي گفت در حال حاضر ارقام رکورد، آرماویرسکي، زاریا، مستر و الکومکا از جوامع ارقام 
بازگردهافشان و ارقام هیبرید آذرگل، اروفلور سانبورو، هایسان-33، هایسان-25 و هایسان-36 به  مزارع کشاورزی 
راه یافتهاند. همچنان که مشاهده میشود، نقش هیبریدهاي داخلي در بین ارقام هیبرید نامبرده شده، بسیار محدود 
است و بایستي معرفي ارقام هیبرید تسریع شده و در این راستا معرفی هیبرید قاسم نمونه خوبي براي ایفاي چنین 

نقشي خواهد است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- جایگزینی رقم قاسم بجای ارقام قدیمی بویژه در کشت دوم و در شرایط تنش زا به دلیل عملکرد مطلوب و 

مقاومت به شرایط استرس زا.
- تراکم 8 تا 10 بوته در مترمربع براي این رقم در استانهاي اراك، اصفهان، قم، فارس، کرمان، یزد، خراسان امکان 

پذیر است لذا تراکم کمتر )8 بوته(  به لحاظ مصرف کم بذر، مفید تر خواهد بود.
- در مناطق سرد )همانند اقلید فارس آباده و سر چاهان( آخرین تاریخ کشت اواخر خرداد تنظیم شود.

- در اراضي دیم استان هاي گلستان و مازندران تراکم بایستي کمتر از 7 بوته در متر مربع باشد. تاریخ کشت 
هرچه ممکن است زودتر، بهقبل، یا ابتداي فروردین و یا به اوایل تابستان در کشت دوم انتنقال یابد.

- در مناطقي که بیماري زنگ آفتابگردان تهدید کننده است، رقم قاسم توصیه میشود
- کشت رقم قاسم در استانهاي خوزستان، ایالم، بوشهر، سیستان و بلوچستان و مناطق گرم استان کرمان در دوره  

اواخر مرداد تا 10 شهریور امکان پذیر است. تراکم باالي 100000 بوته در هکتار در این مناطق مفید خواهد بود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- افزایش عملکرد دانه ناشی از کشت رقم قاسم در مقایسه با ارقام شاهد بویژه در شرایط نامساعد 
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- امکان کشت رقم قاسم در اقلیم گرم دزفول )در شرایطی که کمتر گیاه زراعی امکان کشت دارد( در نیمه اول 
مردادماه

- صرفه جویی در مصرف آب به دلیل مقاومت مناسب رقم قاسم به تنش خشکی و همچنین زودرسی رقم
- امکان برداشت رقم قاسم با کمباین به دلیل ارتفاع کم بوته و درصد خمش ساقه کم

- آزادسازی بموقع زمین زراعی به دلیل زودرسی رقم قاسم و امکان کشت بموقع محصول بعد
- از طریق کشت و کار ارقام داخلی مانند رقم قاسم، کاهش ارقام وارداتي به هر میزان میتواند میزان ارز براي 
خرید بذور خارجي را کاهش داده و خود، بهرهوري دستاندر کاران بخش کشاورزی را افزایش و توسعه کاربري افراد 

شاغل در این بخش را فراهم آورد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل 1- نمايی از بوته های آفتابگردان رقم قاسم در مرحله گلدهی
رقم قاسم آماده برداشت در حاليكه ارقام ديگر تا زمان برداشت  فاصله دارند
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنـوان: امکان سـنجي اسـتفاده از زه آب هـاي مـزارع بـراي کاهـش تاثیـر تنـش خشـکی انتهـای فصل بـر عملکرد 

گنـدم بـا اسـتفاده از آزمایـش مزرعـه ای و تکنیـك شبیه سـازي
یافته منتج از پروژه شماره:     89193-03-46-4                     مدت اجراي پروژه: 1 سال

مجری مسئول: بهرام اندرزیان                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 
bahramandarzian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
و شبکه ها  میزان آب موجود در رودخانه ها  تا ظهور سنبله گندم  زمان کاشت  از  اقلیمي خوزستان  در شرایط 
معموالً تکافوي آب مورد نیاز گندم را مي نماید )به جز در سال هاي کم باران(، اما از مرحله ظهور سنبله تا رسیدگي 
فیزیولوژیکي )اسفند تا پایان فروردین( به علت افزایش نیاز آبي مزارع گندم، وجود محصوالت رقیب و محدود شدن 
آب قابل دسترس، بخش وسیعي از مزارع گندم که در مناطق جنوبي استان )43 درصد( قرار دارند با تنش خشکي 
انتهایي فصل مواجه هستند، کشاورزان در این مناطق براي کاهش اثر تنش خشکي بر عملکرد گندم با استفاده از آب 
زهکش )با دامنه شوري بین 4 تا 15 دسي زیمنس بر متر( بصورت مستقیم یا تلفیق با آب غیرشور اقدام به آبیاري 
مزارع مي نمایند. اگر چه راهکارهاي به نژادي و به زراعي مختلف براي مقابله با تنش خشکي وجود دارد، لیکن استفاده 
از زه آب ها )آب هاي لب شور تا شور( در مراحل غیرحساس گیاه با اعمال مدیریت خاص )با توجه به واکنش گیاهان و 
تغییرات ایجاد شده در ویژگي هاي فیزیکي و شیمیایي خاك( مي تواند یك راهکار مؤثر باشد و استفاده از این راهکار 

براي آبیاري گندم در شرایط مواجه با کم  آبي در مناطق مختلف دنیار بطور وسیعي استفاده گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مرحله  تا  آبیاري  آب  محدودیت  )عدم  دانه  شدن  پر  مرحله  در  )غیرشور(  آبیاري  آب  محدودیت  صورت  در 
EC ≤ 6 dS/m  لومي- رسي( و از آب شوربا( در اراضي سنگین EC ≤ 4 dS/m  مي توان از اب شور با  )گرده افشاني
در اراضي سبك استفاده نمود. به شرطي که این اراضي داراي زهکش مناسب باشند و سهم آبشویي براي شستشوي 

امالح قبل از شروع فصل زراعي بعد در نظر گرفته شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صورت محدود بودن آب غیر شور در مرحله پر شدن دانه از آب شور با  EC ≤ 4 dS/m در خاك هاي سنگین و 
از آب شور با EC ≤ 6 براي خاکهاي سبك بدون داشتن هیچگونه اثر منفي در کوتاه مدت و بلند مدت بر عملکرد گیاه 
و خصوصیات خاك مي تواند استفاده شود. اگر چه ممکن است در سال هاي که به علت کاهش بارندگي و محدودیت 
منابع آب در طي فصل رشد گندم تنش خشکي شدید حادث گردد و عملکرد دانه ممکن است بیش از 10 درصد 

کاهش یابد، استفاده از آب شور با EC< 6 dS/m مي تواند کارآمد باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:نقش تاریخ کاشت مناسب برای جلوگیري از کاهش عملکرد گندم در اثر تنش حرارتي و رطوبتي آخر فصل

یافته منتج از پروژه شماره: 87057-8302-03-46-124             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: بهرام اندرزیان                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

bahramandarzian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اولیه صنایع  تأمین ماده  به منظور  تولید آن  افزایش  باال(  )پروتئین  به خصوصیات کیفي گندم دوروم  با توجه 
ماکاروني از اهمیت فراواني برخوردار است. بذل توجه به مدیریت تولید محصول تحت شرایط محیطي توأم با تنش 
استان مي تواند نقش کلیدي در افزایش عملکرد محصول داشته باشد. شرایط اقلیمي استان به گونه اي است که در 
مرحله تشکیل و پُرشدن دانه دماي محیط به طور ناگهاني افزایش و بارندگي ها به حداقل میزان خود تقلیل مي یابد. 
به عبارت دیگر در طي این مرحله تنش گرما و خشکي توأمان گندم را تهدید نموده و باعث کاهش عملکرد گندم 
بودن سطح آب زیرزمیني و  باال  به علت  استان )مناطق جنوبي(  از مزارع گندم  از سوي دیگر در بعضي  مي شود. 
شوري اراضي، آبیاري مزارع در این مرحله از طریق اشباع نمودن خاك و کاهش غلظت اکسیژن در محیط ریشه 
موجب اختالل در فرایندهاي متابولیسمي گیاه )به ویژه ریشه( و کاهش رشد گیاه مي گردد. وجود چنین شرایطي در 
مزارع گندم مانع از اعمال یك مدیریت یکسان در مزارع مي شود. چنین استنباط مي شود که با تنظیم تاریخ کاشت 
و بکارگیري ژنوتیپ هاي مقاوم یا متحمل مي توان تأثیر تنش هاي خشکي و دماي باال بر عملکرد گندم را تقلیل داد 

تنظیم تاریخ کاشت به نوعي ایجاد یك نوع اجتناب مصنوعي گیاه براي فرار از تنش هاي انتهاي فصل است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر که به منظور تعیین تاریخ کاشت و ژنوتیپ مناسب براي جلوگیري 
از تأثیر تنش خشکي و دماي باال در انتهاي فصل بر عملکرد گندم دوروم در خوزستان انجام شد، تعویق کاشت بعد 
از 5 آذر در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی عملکرد کاهش یافت و این کاهش در شرایط تنش خشکی بیشتر 
بود. واکنش ژنوتیپ ها به تنش خشکي متفاوت بود. الین هاي  D-84-5و  D-84-9 نسبت به سه ژنوتیپ دیگر برتري  
نشان دادند. اما واکنش ژنوتیپ ها در تاریخ کاشت دیر هنگام )اواخر آذر( نسبت به تنش خشکي انتهاي فصل نسبتا 

یکسان بود و برتري چشمگیري نسبت به یکدیگر نداشته اند. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صورت محدود بودن آب غیر شور در مرحله پر شدن دانه از آب شور با  EC ≤ 4 dS/m  در خاك هاي سنگین و 
از آب شور با EC ≤ 6 براي خاکهاي سبك بدون داشتن هیچگونه اثر منفي در کوتاه مدت و بلند مدت بر عملکرد گیاه 
و خصوصیات خاك مي تواند استفاده شود. اگر چه ممکن است در سال هاي که به علت کاهش بارندگي و محدودیت 
منابع آب در طي فصل رشد گندم تنش خشکي شدید حادث گردد و عملکرد دانه ممکن است بیش از 10 درصد 

کاهش یابد، استفاده از آب شور با EC< 6 dS/m مي تواند کارآمد باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:نقش تاریخ کاشت مناسب برای جلوگیري از کاهش عملکرد گندم در اثر تنش حرارتي و رطوبتي آخر فصل

یافته منتج از پروژه شماره: 87057-8302-03-46-124             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: بهرام اندرزیان                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

bahramandarzian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اولیه صنایع  تأمین ماده  به منظور  تولید آن  افزایش  باال(  )پروتئین  به خصوصیات کیفي گندم دوروم  با توجه 
ماکاروني از اهمیت فراواني برخوردار است. بذل توجه به مدیریت تولید محصول تحت شرایط محیطي توأم با تنش 
استان مي تواند نقش کلیدي در افزایش عملکرد محصول داشته باشد. شرایط اقلیمي استان به گونه اي است که در 
مرحله تشکیل و پُرشدن دانه دماي محیط به طور ناگهاني افزایش و بارندگي ها به حداقل میزان خود تقلیل مي یابد. 
به عبارت دیگر در طي این مرحله تنش گرما و خشکي توأمان گندم را تهدید نموده و باعث کاهش عملکرد گندم 
بودن سطح آب زیرزمیني و  باال  به علت  استان )مناطق جنوبي(  از مزارع گندم  از سوي دیگر در بعضي  مي شود. 
شوري اراضي، آبیاري مزارع در این مرحله از طریق اشباع نمودن خاك و کاهش غلظت اکسیژن در محیط ریشه 
موجب اختالل در فرایندهاي متابولیسمي گیاه )به ویژه ریشه( و کاهش رشد گیاه مي گردد. وجود چنین شرایطي در 
مزارع گندم مانع از اعمال یك مدیریت یکسان در مزارع مي شود. چنین استنباط مي شود که با تنظیم تاریخ کاشت 
و بکارگیري ژنوتیپ هاي مقاوم یا متحمل مي توان تأثیر تنش هاي خشکي و دماي باال بر عملکرد گندم را تقلیل داد 

تنظیم تاریخ کاشت به نوعي ایجاد یك نوع اجتناب مصنوعي گیاه براي فرار از تنش هاي انتهاي فصل است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر که به منظور تعیین تاریخ کاشت و ژنوتیپ مناسب براي جلوگیري از 
تأثیر تنش خشکي و دماي باال در انتهاي فصل بر عملکرد گندم دوروم در خوزستان انجام شد، تعویق کاشت بعد از 
5 آذر در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی عملکرد کاهش یافت و این کاهش در شرایط تنش خشکی بیشتر 
بود. واکنش ژنوتیپ ها به تنش خشکي متفاوت بود. الین هاي  D-84-5و  D-84-9 نسبت به سه ژنوتیپ دیگر برتري  
نشان دادند. اما واکنش ژنوتیپ ها در تاریخ کاشت دیر هنگام )اواخر آذر( نسبت به تنش خشکي انتهاي فصل نسبتا 

یکسان بود و برتري چشمگیري نسبت به یکدیگر نداشته اند. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

نتایج تحقیق نشان داد که تحت شرایط آبیاري مطلوب با تعویق کاشت بعد از 5 آذر عملکرد کاهش مي یابد و با 
تعویق تاریخ کاشت تحت شرایط تنش خشکي انتهایي تأثیر منفي تنش خشکي بر عملکرد تشدید مي شود. چنین 
استنباط مي شود که در تاریخ هاي کاشت اول و دوم با اعمال تنش خشکي، گیاه، منحصراً با تنش محدودیت رطوبتي 
مواجه است و دماي هوا در دامنه نسبتاً مناسبي براي گیاه فراهم مي باشد. در صورتي که با تأخیر در کاشت و اعمال 
تنش خشکي، تنش هاي خشکي و دماي باال، توأمان دوره پر شدن دانه را تحت تأثیر قرار داده و از طریق تأثیر بر 
فرآیند هاي فتوسنتزي، تنفس، رشد و نمو موجب تشدید کاهش عملکرد مي شود. در شرایط اقلیمي خوزستان رعایت 
تاریخ کاشت مناسب مي تواند به عنوان یك راهکار موثر از تاثیر تنش خشکي انتهاي فصل بر عملکرد گندم دوروم 

بکاهد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات رشدي گندم در نظام هاي تناوبي مبتني بر گندم در اقلیم سرد جلگه رخ

یافته منتج از پروژه شماره:  85001-8501-11-120000-042-4      مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: احمد زارع فیض آبادي                                            رتبه علمي: استاد پژوهش 

azarea.2002@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بوم نظام های زراعی نوعی نظام اکولوژیك هستند که کارکرد آنها در جهت تولیدات کشاورزی سازماندهی شده 
و خصوصیات آنها بر اساس مصرف نهاده های خارجی است.  افزایش تنوع، پیچیدگی ذاتی بوم نظام-های زراعی را 
افزایش داده و از این طریق فرآیندهای آنها را تقویت نموده و موجب پایداری بیشتر آنها می شود. در این جهت 
تناوب زراعی نقش بسیار موثری در افزایش تنوع زیستی کشاورزی دارد. از آنجا که عملکرد گیاهان زراعی برآیند 
اثرات فیزیکی، بیولوژیکی و مدیریتی در نظام های زراعی است و مفهوم حداکثر عملکرد نمی تواند پایداری طوالنی 
داشته باشد، انتخاب یك تناوب زراعی صحیح و مناسب برای هر منطقه شرط اصلی افزایش بهره وری در دراز مدت 
خواهد بود. تناوب از طریق تداوم پوشش گیاهي خاك، کارآیي بیشتر مصرف آب، حفظ عناصر غذایي خاك، افزایش 
مواد آلي خاك و ثبات خاکدانه ها، کاهش آفات و بیماري ها و کنترل بهتر علف هاي هرز باعث افزایش راندمان تولید 

و عملکرد مي گردد

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از تناوب کاشت گندم با سایر گیاهان زراعی منجر به افزایش عملکرد گندم از 21 تا 37 درصد گردید. در 
این میان کاشت کلزا بعنوان گیاه پیش کاشت گندم، بیشترین افزایش را داشت و با توجه به کارایي تولید و بهره وري 
انرژي، اقتصادي و آب بهتر است گندم در تناوب با ذرت علوفه اي و سیب زمیني یا چغندرقند قرار گیرد و کاشت 

کلزا بعنوان گیاه پیش کاشت گندم، پیشنهاد مي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
پایین ترین عملکرد دانه سال آخر درکشت ممتد گندم مشاهده شد وکلیه  نتایج بررسی حاضر نشان داد که 
تیمارهاي تناوبي از عملکرد دانه باالتر و معني داري نسبت به کشت متوالي گندم برخوردار بودند. افزایش 21 تا 37 
درصدي عملکرد، شاخص تناوب و بهروري آب گندم و از طرفي کاهش 51 تا 90 درصدي وزن خشك علف هاي 

هرزتناوب هاي زراعي نسبت به کشت ممتد گندم حاکي ازتاثیر مثبت اعمال تناوب ها شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مدیریت بقایاي گیاهي برای بهبود برخی پارامترهای حاصلخیزي خاك، عملکرد و اجزای عملکرد نظام هاي 

تناوبي مبتني بر گندم
یافته منتج از پروژه شماره:  86002-8501- 03-043-14                    مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: احمد زارع فیض آبادي                                            رتبه علمي: استاد پژوهش 

azarea.2002@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
طي مراحل مختلف تکامل نظام هاي تولید با افزایش دانش بشري، نظام هاي زراعي سنتي به نظام هاي پر نهاده 
و تك کشتي تغییر شکل یافت که در این نظام ها اگر چه موفقیت هاي قابل توجهي در افزایش تولید در واحد سطح 
حاصل گردیده است. اما با توجه به ماهیت این نظام ها کمتر به حفظ منابع و پایداري تولید توجه شده است. از آنجا 
که در حال حاضر بیشتر خاك هاي زراعي خصوصا در مناطق کویري با کمبود شدید ماده آلي خاك )میزان ماده آلي 
حدود 0/5 درصد( مواجه است و از طرفي روشهاي نا صحیح مدیریت بقایاي گیاهي)شامل سوزاندن و جمع آوري 
کردن( باعث کاهش روز افزون ماده آلي خاك مي گردد این روند در دراز مدت وضعیت خاك هاي زراعي کشور را 
تهدید مي کند. در راستاي کشاورزي پایدار و حفظ منابع ملي کشور الزم است تا روش هاي مناسبتري جایگزین 
روش هاي رایج گردد. برگرداندن بقایاي گیاهي به خاك با افزایش خلل و فرج و کاهش جرم مخصوص ظاهري خاك 
باعث افزایش ظرفیت ذخیره سازي آب و تبادل هوا در خاك و در صورت تداوم آن در دراز مدت با افزایش ماده آلي 

و برگشت عناصر میکرو به خاك نیز باعث حاصلخیزي خاك مي گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از تناوب کاشت گندم با سایر گیاهان زراعی منجر به افزایش عملکرد گندم می شود. همچنین استفاده از 
بقایای گیاهی در خاك باعث افزایش عملکرد وکارآیی مصرف انرژی گندم شد، هر چند کیفیت بقایای گیاهی همچون 
نسبت C:N و نیز میزان بقایای اضافه شده به خاك حائز اهمیت می باشد. پیشنهاد مي شود با توجه به کارایي تولید 
و بهره وري انرژي، اقتصادي و آب بهتر است گندم در تناوب با ذرت علوفه اي و سیب زمیني یا چغندر قند قرار بگیرد 

و کاشت کلزا بعنوان گیاه پیش کاشت گندم باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اثر گیاه پیش کاشت و میزان برگشت بقایای گیاهی بر عملکرد دانه، عملکرد 
بیولوژیك، وزن دانه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع و طول سنبله گندم معنی دار بود. 
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بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیك گندم بعد از کشت کلزا وکمترین میزان در کشت ممتد گندم مشاهده شد. نتایج 
میزان برگشت بقایاي محصوالت مختلف به خاك نیز نشان داد که کمترین شاخص تناوب و بهره وري آب در تیمار 
شاهد بدون برگشت بقایا بود بطوریکه تیمار هاي 50 و 100 درصد برگشت بقایا به خاك به ترتیب 3 و 7 درصد 
نسبت به تیمار شاهد افزایش داشتند. همچنین استفاده از بقایای گیاهی در خاك باعث افزایش عملکرد و کارآیی 
مصرف انرژی گندم شد، هر چند کیفیت بقایای گیاهی همچون نسبت C:N ونیز میزان بقایای اضافه شده به خاك 

حائز اهمیت می باشد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: تدوین استانداردهای تعیین پتانسیل مزرعه ای ارقام گندم آب

یافته منتج از پروژه شماره:    88001-8802-03-43-014    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حمید رضا شریفي                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: مسعود عزت احمدی، غالمعباس لطفعلی آینه، مهدی کالته عربی، احمد رضا نیك زاد، امیر کیوان کفاشی، 
محمود ناظری، سلیمان محمدی، منوچهر دستفال، هرمز اسدی، احمد جعفری 

 hrsharifi1349@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی وظیفه جبران خسارت ناشی از وقوع بالیای طبیعی در محصوالت زراعی بر 
عهده داشته و در این راستا همه ساله غرامت قابل توجهی به کشاورزان پرداخت می گردد. حدود 70 درصد فعالیت 
صندوق بیمه به محصوالت زراعی اختصاص دارد که در این میان گندم به دلیل سطح زیر کشت باال )6/7 میلیون 
هکتار(، فصل رشد طوالنی و به تبع آن تعدد و تنوع خسارت ناشی از وقوع بالیای طبیعی، سهم زیادی از غرامت 
پرداختی صندوق بیمه را به خود اختصاص داده است. بر این اساس ارایه شیوه ای برای وحدت رویه در ارزیابی میزان 
خسارت وارده و تعیین دقیق درصد خسارت در این محصول از اهمیت ویژه ای  برخوردار است. شیوه کنونی ارزیابی 
خسارت در صندوق بیمه بسته به نوع خسارت متفاوت بوده و از این لحاظ می توان آنها را به دو گروه عمده خسارات 
عمومی و منطقه ای )مانند خشکسالی، بادزدگي، سرمازدگي....( و خسارات انفرادی تقسیم نمود. نظر به آنکه در این 
موارد پرداخت غرامت به ترتیب به صورت منطقه ای و انفرادي صورت می گیرد، وجود شیوه اي آسان براي تخمین 
عملکرد در ابعاد منطقه ای و مزرعه ای و نیز تشخیص میزان خسارت ناشي از هریك از عوامل قهري و تفکیك سهم 

آن از عوامل مدیریتي نیاز مبرم صندوق بیمه در این نوع خسارت ها مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تاکنون روش های متنوعی برای تخمین عملکرد پیشنهاد شده است که در این پروژه از شیوه مبتنی بر عملکرد 
و اجزای عملکرد استفاده شده است. با هدف برقراری رابطه ای کّمی بین عملکرد و اجزای عملکرد در هر رقم، نمونه 
گیري از مزارع کشاورزان در سطح کشور انجام شد. زمان هاي نمونه گیري شامل: شروع پنجه زني، شروع ساقه رفتن، 
سنبله دهي، و پرشدن دانه و رسیدگي؛ و تعداد نمونه در هر مرحله- رقم 30 عدد بود. سطح نمونه گیري 0/25 متر 
مربع بوده و صفات مورد اندازگیري شامل: تعداد بوته، تعداد پنجه در بوته، درصد باروري پنجه، تعداد سنبله، تعداد 
دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بود. در نهایت معادله ای کمی بر داده هاي حاصل از مزارع کشاورزان 

برازش داده شد. 
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که امکان تخمین عملکرد دانه در مناطق مختلف ایران از طریق روابط مبتنی 

بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه وجود دارد.

 



3۸0

نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: پهنه بندی پتانسیل منطقه ای عملکرد گندم آبی در مناطق مختلف ایران

یافته منتج از پروژه شماره:  88002 - 8802-03-43-014            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حمید رضا شریفي                                              رتبه علمي: استادیار پژوهش 

 hrsharifi1349@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی وظیفه جبران خسارت ناشی از وقوع بالیای طبیعی در محصوالت زراعی بر 
عهده داشته و در این راستا همه ساله غرامت قابل توجهی به کشاورزان  پرداخت می گردد. حدود 70 درصد فعالیت 
صندوق بیمه به محصوالت زراعی اختصاص دارد که در این میان گندم به دلیل سطح زیر کشت باال،  فصل رشد 
طوالنی و به تبع آن تعدد و تنوع خسارت ناشی از وقوع بالیای طبیعی، سهم زیادی از غرامت پرداختی صندوق بیمه 
را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر کارگزاران بیمه با تکیه بر دانش تجربي و منطقه اي خود نسبت به 
تخمین عملکرد و ارزیابي خسارت ناشي از هریك از این عوامل قهري و تفکیك آن از عوامل مدیریتي گندم اقدام مي 
نمایند که این روش در بسیاري از موارد با صحت همراه نیست.  نظر به آنکه گندم آبي با سطح زیر کشتي   حدود 2/2 
میلیون هکتار، اولین  و مهم ترین محصول زراعي کشور مي باشد ؛   لذا خطاي هر چند اندك در برآورد خسارت گندم 
آبي خسارت ریالي زیادي را براي صندوق بیمه به همراه خواهد داشت. افزون بر این شیوه بکار رفته کامال تجربي بوده 
و لذا میزان براورد عملکرد و یا خسارت در کارگزاران مختلف تفاوتي اساسي با یکدیگر دارد. بر این اساس پروژه حاضر 
با هدف تخمین میانگین پتانسیل عملکرد  مزارع گندم در مناطق )شهرستان ها( مختلف کشور طراحی و اجرا شد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پتانسیل عملکرد گندم در مناطق مختلف کشور متفاوت بوده و عواملي از قبیل شرایط اقلیمي، شرایط مدیریت 
زراعي و شرایط ادافیکي و جغرافیایي اثر زیادي بر این متغیر داشته و ترکیبي از تمامي این عوامل تعیین کننده 
پتانسیل عملکرد گندم در مناطق مختلف می باشد. در این مطالعه ابتدا ضریب منطقه ای عملکرد )از حاصل تقسیم 
میانگین عملکرد هر منطقه بر میانگین عملکرد گندم کشور( محاسبه گردید و سپس پتانسیل عملکرد قابل حصول 

محاسبه شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در این تحقیق پهنه بندی پتانسیل عملکرد در مناطق مختلف کشور و نیز برای ارقام اصلی گندم انجام شده است. 
نتایج حاصل نشان داد که میانگین پتانسیل عملکرد قابل حصول گندم در شهرستان های مختلف کشور از 652 تا 
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10193 کیلوگرم در هکتار متغیر می باشد. در میان استان ها، باالترین پتانسیل عملکرد قابل حصول متعلق به استان 
های اردبیل، قم و اصفهان می باشد که در صورت مهیا بودن شرایط محیطی و مدیریتی و به ترتیب پتانسیل تولید 
6843، 6481، 6427 کیلوگرم در هکتار را دارند. بر این اساس کمترین پتانسیل عملکرد قابل حصول در استان هاي 
کرمان )2983 کیلوگرم در هکتار(، سیستان و بلوچستان )3014 کیلوگرم در هکتار( و بوشهر)3220 کیلوگرم در 
هکتار( می باشد. بررسی تفضیلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شهرستان های کنگاور، پاسارگاد، جوانرود 
به ترتیب با 10193، 8833، و 8811 کیلوگرم در هکتار باالترین پتانسیل عملکرد قابل حصول را در میان شهرستان 
های کشور به خود اختصاص دادند. کمترین پتانسیل عملکرد قابل حصول نیز در شهرستان دیلم در استان بوشهر با 

652 کیلوگرم در هکتار بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

پراكنش جغرافيايی پتانسيل )حداكثر( عملكرد گندم در مناطق مختلف كشور



3۸2

نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: تدوین استانداردهای ارزیابی خسارت ناشی از تنش یخبندان در مراحل مختلف رشد در مزارع گندم آبی

یافته منتج از پروژه شماره:  88204-03-43-014           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حمید رضا شریفي                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري:سلیمان محمدی
hrsharifi1349@yahoo.com    :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تنش یخبندان یکی از مهم ترین تنش ها  درتولید گندم بوده و همه ساله بخش قابل توجهی از اعتبارات صندوق 
بیمه محصوالت  این تنش صرف می شود. صندوق  وقوع  از  ناشی  تامین خسارت  برای  بیمه محصوالت کشاورزی 
کشاورزی وظیفه جبران خسارت ناشی از وقوع بالیای طبیعی در محصوالت زراعی بر عهده داشته و در این راستا همه 
ساله غرامت قابل توجهی به کشاورزان  پرداخت می گردد. بر این اساس ارایه شیوه ای برای وحدت رویه در ارزیابی 
میزان خسارت وارده وتعیین دقیق درصد خسارت در محصوالت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه به 
منظور جمع بندی نتایج تحقیقات موجود در داخل و خارج کشور و با هدف ارایه طریق جهت برآورد خسارت ناشی 
از خسارت یخبندان و تگرگ در مراحل مختلف نمو، تعیین میزان حساسیت ارقام مختلف به تنش یخبندان و ارایه 

مصور عالیم تنش یخبندان در مراحل مختلف نمو انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به کمك چندین عالمت تشخیص داد. عالیم خسارت توان  را مي  وارده  نمو، میزان خسارت  از   در هر مرحله 

 یخ زدگي در مرحله پنجه زنی عمدتاً  شامل پیچیدگي و سبز روشن تا زرد شدن برگها و سوختگي )نکروزه شدن( 
نوك برگها در فاصله و یا دو روز پس از وقوع یخنبدان مي باشد. در مرحله ساقه رفتن برگهاي خسارت دیده عالیمي 
مشابه مرحله پنجه زني بروز مي دهند، ولی جدي ترین خسارت یخبندان در این مرحله متوجه نقاط رشد مي باشد. 
نقاط رشد سالم و خسارت ندیده، سفید روشن تا  سبز- زرد بوده و کاماًل آماس کرده است. در حالي که بروز یخبندان 
سبب سفید کدر یا قهوه اي و لهیده شدن آن مي شود. خسارت یخ زدگي در مرحله آبستني موجب حبس سنبله 
در غالف برگ پرچمي مي شود. در این حالت غالف برگ تحت فشار سنبله ترك خورده و سنبله خمیده مي شود. 
اکثر عالیم خسارت یخبندان در این مرحله )عقیمي، آب کشیدگي یا خشکیدگي برگها، آسیب دیدگي پایین ساقه 
ها( مشابه خسارت یخبندان در مراحل قبل است، هر چند که مهم ترین مشخصه این مرحله، زردي یا سفیدشدگي 

ریشك ها است. عالیم خسارت سرما در مراحل سنبله دهي و گلدهي تقریباً مشابه یکدیگر مي باشند. 
بذرهاي خسارت دیده ممکن است قادر به ادامه رشد نباشد، به عالوه این بذور ممکن است سفید یا خاکستري 
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بوده و بر خالف شرایط معمول ظاهري خشن و چروکیده داشته باشند.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این بررسی نشان داد که مرحله نمو)به خصوص مرحله انتقال از رویشی به زایشی(مهم ترین عامل موثر 
بر تعیین میزان خسارت یخبندان می باشد. بیشترین حساسیت گندم به وقوع سرما مربوط به آن بخش از مراحل 
زایشي است که با گرده افشاني )در اواخر آبستني یا ابتداي سنبله دهي( شروع مي شود. تحمل به یخبندان ارقام 
مختلف گندم با یکدیگر متفاوت است، اما این تفاوت مربوط به حداکثر میزان مقاومت آن ها )در مرحله پنجه دهی( 
بوده و عمدتا با انتقال از مرحله رویشی به زایشی از بین می رود. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که عملکرد 
گندم در مرحله پنجه دهی حساسیت زیادی به تگرگ نداشته؛ ولیکن با پیشرفت نمو، حساسیت به تگرگ افزایش  
و در مرحله شیری شدن دانه  به اوج خود می رسد. نظر به وجود روابط جبرانی بین اجزای عملکرد، خسارت ناشی 
از یخبندان و تگرگ، تابعی از شرایط محیطی-مدیریتی آن مزرعه بوده و در مزارع مختلف بسیار متغیر می باشد. بر 
این اساس ارزیابی خسارت یخبندان و تگرگ باید به شیوه ای پویا و بر مبنای شواهد موجود در هر مزرعه و روابط 

کمی صورت گیرد.

 



3۸4

نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تأثیر نظام هاي تناوب زراعي بر میزان آلودگي بیماري هاي گندم در استان گلستان

یافته منتج از پروژه شماره: 86004- 8601- 11- 120000- 056- 4    مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: شعبان کیا                                                            رتبه  علمي: مربی پژوهش

 shabankia@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان گلستان یکي از قطب هاي مهم تولید گندم درکشور محسوب مي شود. شرایط خاص آب و هوایي )رطوبت 
باعث وارد آمدن  یافته و  بیماري هاي مختلف روي گندم گسترش  ایجاب مي کند که  باال ودماي معتدل(  نسبي 
خسارت شود.  از طرف دیگر کشت پي در پي گندم در بسیاري از اراضي استان گلستان موجب گسترش بسیاري 
از بیماري ها از جمله سپتوریا، سفیدك پودري، لکه خرمایي، بالیت فوزاریومي سنبله و پاخوره در مزارع گندم شده 
که خسارات زیادي به محصول وارد مي شود. براي کنترل این بیماري ها هر ساله مقادیر زیادي قارچکش مصرف مي 
شود که باعث آلودگي محیط زیست مي گردد. استفاده از ارقام مقاوم و رعایت تناوب زراعي مي تواند نقش موثري در 
کاهش بیماري هاي گندم و خسارت ناشي از آنها داشته باشد. در مدیریت بیماري هاي گیاهي، تناوب زراعي به عنوان 
یك راه کار موثر مدیریتي در کاهش جمعیت عوامل بیماریزاي گیاهي در سطحي پایین تر از سطح زیان اقتصادي 
نقش بسزایي دارد. تناوب زراعي ابزاري براي مدیریت جمعیت بسیاري از عوامل بیماریزاي بقایازاد و خاکزاد به شمار 

مي رود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به افزایش بي رویه استفاده از قارچکش ها در کنترل بیماریهاي گندم و خطرات زیست محیطي ناشي از 
آنها و همچنین عدم دسترسي به ارقام مقاوم یا متحمل به تمامي بیماري هاي متداول گندم در منطقه، رعایت دقیق 
و مداوم تناوب زراعي درست  با گیاهان غیر میزبان مانند کلزا و باقال به عنوان یك راهکار موثر، اقتصادي و سالم از 

نظر محیط زیست در کنترل این بیماریها  توصیه مي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که بیشترین وکمترین  میانگین عملکرد دانه به ترتیب در تیمار هاي تناوبي ششم )گندم، ارزن، 
باقال، ذرت، باقال، پنبه، کلزا، سویا و گندم( و دوم )گندم، ذرت، گندم، ذرت، گندم، ذرت، گندم، ذرت و گندم( به دست 
آمد. بیشترین میزان آلودگي به  بیماري  سفیدك پودري و لکه خرمایي گندم مربوط به تیمار تناوبي اول )گندم، سویا، 
گندم، سویا، گندم، سویا، گندم، سویا و گندم(  و کمترین آنها مربوط به تیمار تناوبي ششم بود. تیمارهاي  تناوبي 
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دوم و ششم به ترتیب باالترین و یایین ترین میزان آلودگي فوزاریوم سنبله گندم  را نشان دادند. بر اساس نتایج 
به دست آمده، میزان بیماري هاي سفیدك پودري، لکه خرمایي و فوزاریوم سنبله در تیمارهاي اول و دوم در سال 
پنجم نسبت به سال اول افزایش یافته، ولي در تیمارهاي سوم، چهارم، پنجم و ششم کاهش یافته اند. در مجموع، 
تیمار تناوبي ششم با کاهش میزان بیماري ها، بهترین و مناسب ترین تیمار تناوبي بود. پایین بودن میزان آلودگي 
بیماري هاي سفیدك پودري، لکه خرمایي و فوزاریوم سنبله گندم در تیمار تناوبي ششم )گندم- باقال- کلزا- گندم( 
در سال پنجم اجراي تناوب نسبت به بقیه تیمارها مي تواند ناشي از تاثیر اجراي تناوب سه ساله با گیاهان بقوالت و 
کلزا و عدم کشت گندم به مدت سه سال متوالي در کاهش بیماري ها باشد. به نظر مي رسد که فاصله سه ساله بین 
کشت سال اول گندم با سال پنجم باعث از بین رفتن بقایاي آلوده گندم و در نتیجه کاهش جمعیت بیمارگرها و 

کاهش میزان بیماري ها می شود.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: تدوین استانداردهای ارزیابی خسارت ناشی از تنش خشکی و بادزدگی در مراحل مختلف رشد در مزارع گندم آبی

یافته منتج از پروژه شماره: 88205-03-43-014          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مسعود عزت احمدي                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: محمود ناظری، احمد جعفری،  مهدی کالته عربی،  منوچهر دستفال
   meahmady@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خشکی مهم ترین چالش فراروی کشاورزی در ایران بوده و همه ساله بخش قابل توجهی )حدود 35 درصد، ارتباط 
شخصی( از اعتبارات صندوق بیمه محصوالت کشاورزی جهت پرداخت غرامت برای این تنش هزینه می شود. این در 
حالی است که تنها خسارت ناشی از خشکسالی زیر پوشش بیمه بوده و تنش خشکی ناشی از سوء مدیریت جایگاهی 
ندارد. این در حالی است که در بخش اعظم اراضی زیر کشت گندم آبی، نیاز آبی گندم در تمامي مراحل رشد و نمو 
به طور کامل برآورده نمي شود. همچنین در بهار به دلیل گرم شدن هوا و تالقي آبیاري هاي آخر گندم با کشت 
محصوالت بهاره )صیفي جات، چغندرقند، سیب زمینی و...(، گندم در مراحل حساس رشد و نمو )گرده افشاني و پر 
شدن دانه ها( با تنش خشکي مواجه مي شود. بر این اساس صندوق بیمه نیازمند شیوه ای با کاربری آسان در مزرعه 
است تا به کمك آن کارگزار بیمه بتواند اثر تنش خشکی ناشی از سوء مدیریت را در کاهش پتانسیل تولید هر مزرعه 

محاسبه و اثر آن را از خسارت ناشی از سایر تنش ها تفکیك نماید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در خصوص اصالح شیوه ارزیابی خشکسالی نیز پیشنهاد می شود تا با توجه به  پیچیدگی های موجود، ارزیابی 
خشکسالی و تفکیك سهم آن از خشکی مدیریتی از پیش از شروع فصل رشد و با اندازه گیری میزان آب موجود هر 
بیمه گذار آغاز و سپس با کمك ضریب سطح کشت بهینه گندم آبی، سطح زیر کشتی که هر بیمه گذار می تواند 
در آن با حداقل ریسك به تولید گندم بپردازد، تعیین شود. این ضریب با توجه به نیاز آبی گندم در مناطق مختلف 
کشور )مندرج در سند ملی آب( و برای سیستم های مختلف آبیاری شامل: آبیاری سطحی با کانال انتقال خاکی، 
آبیاری سطحی با کانال انتقال بتنی، آبیاری بارانی و آبیاری قطره ای تعیین شد. در خصوص محاسبه اثرخشکسالی 
بر افت عملکرد گندم نیز با برازش روابط کّمی بین شاخص SPI و میانگین عملکرد گندم در مناطق مختلف کشور، 

اثر خشکسالی محاسبه شد.
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
به طور کلي مي توان گفت بیشتر فعالیتهاي متابولیك و فیزیولوژیك گندم در طي مرحله رشد رویشي و قبل از 
مرحله گرده افشاني، در جهت تولید سنبله و در نهایت تولید دانه است. تنش رطوبتي در مراحل مختلف نمو گندم 

اثر متفاوتي بر عملکرد بیولوژیك و دانه دارد. 
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: تدوین استانداردهای ارزیابی خسارت ناشی از تنش ماندابی در مراحل مختلف رشد در مزارع گندم آبی

یافته منتج از پروژه شماره: 88206-03-57-014               مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مهدی کالته عربی                                  

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
حدود 12 درصد از اراضی قابل کشت در دنیا و تقریبا 1/1 میلیون هکتار از اراضی زیرکشت ایران با مشکل تنش 
ماندابی )غرقابی( مواجه است. تنش ماندابی از جمله تنش هایی است که وقوع آن در مزرعه ممکن است به صورت 
موقت و در دوره ای کوتاه )آب ماندگی موقت( و یا  پنهان از دید ما )سطح ایستابی باال( رخ دهد؛که در نهایت موجب 
کاهش محصول می گردد. در استان گلستان با توجه به تغییرات میزان بارندگی در هر سال، آب ماندگی سطحی بین 
15-10 درصد از کل اراضی مورد کشت گندم و جو استان را تحت تاثیر قرار می دهد. سطح ایستابی باال و سدیك 
بودن خاك در بیشتر این مناطق موجب کاهش نفوذ پذیری خاك و آب ماندگی سطحی در طول باران های زمستانه 
می شود. در خاکهای سدیك زهکشی پایین به دلیل هدایت هیدرولیکی پایین می باشد. زمان بازگشت به شرایط 
هوازی در خاکهای سدیك، مدت زمان بیشتری طول می کشد. استراتژی مدیریتی که برای این مناطق می توان 

استفاده کرد با سایر مناطق کمی متفاوت است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بندرگز، گمیشان و  بندرترکمن،  از مناطق نظیر  اراضی و زهکشی ضعیف خاکها در برخی  بافت  بودن  سنگین 
کردکوی و همچنین بارندگی های مستمر در طول مدت رشد رویشی در زمستان موجب ماندابی شدن زمین و از بین 
رفتن اراضی کشت شده یا کاهش عملکرد محصول می گردد. همچنین سطح ایستابی باال و سیل گیر بودن اراضی 
هر ساله در مزارع شهرستانهای بندرگز، کردکوی، رامیان، بندر ترکمن و آزادشهر در فواصل ماههای آذر و دی حدود 
70 تا 200 هزار هکتار از مزارع دچار سیل زدگی و آب ماندگی می گردند. این معضل گاهی تا 50 درصد کاهش 

عملکرد را به دنبال داشته است. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با بررسی مطالعات انجام شده در ایران و سایر کشور ها برآورد خسارت ناشی از ماندابی در مراحل مختلف رشد 
و نمو و میزان حساسیت ژنوتیپ ها متفاوت می باشد. جمع بندی نتاج این تحقیق نشان داد که میانگین میزان 
خسارت به عملکرد دانه در مرحله جوانه زنی3/76 درصد در روز، مرحله پنجه زنی 1/61 درصد در روز، مرحله ساقه 
رفتن 1/55 درصد در روز، مرحله سنبله رفتن)مرحله زایشی( 2/56 درصد در روز و مرحله پر شدن دانه 1/5 درصد 
در روز در مقایسه با شاهد )شرایط غیر ماندابی( بود. نتایج این طرح منجر به تشخیص و شناسایی عالیم ممیزه عوامل 
خسارت زای تنش ماندابی در مراحل مختلف رشد و نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم ومعرفی ارقام و الین های 

سازگار با شرایط تنش ماندابی به همراه توصیه های فنی جهت کارشناسان و کارگزاران بیمه شد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

  

تنش ماندابی در مرحله جوانه زنی و سبز شدن

تنش ماندابی در مرحله پنجه زنی
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: ارزیابي ژنوتیپ هاي گندم بهاره در تاریخ هاي کاشت مطلوب و کرپه در شرایط آبیاري معمول و خشکي 

انتهاي فصل
یافته منتج از پروژه شماره:   87068-8302-03-03-14        مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه

مجری مسئول: محمد رضا مهرور                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش 
       mehrvarmr@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
دالیل متعددی برای کاشت تأخیری گندم در اراضی زراعی آبی زیر کشت گندم وجود داشته که می توان به 
عدم دسترسی کافی به ادوات کاشت، کاشت با ادوات و روش های نامناسب آماده سازی زمین و کاشت، برداشت 
دیرهنگام محصول قبلی بویژه ذرت علوفه ای و چغندرقند و در نتیجه کاشت کرپه گندم و مدیریت نادرست مزرعه 
اشاره نمود. لذا کاشت کرپه گندم آبی به عنوان واقعیتی اجتناب ناپذیر مطرح بوده که عواملی از جمله رقم مناسب 
و تغییر در تراکم بذر می توانند تا حد زیادی به جبران کسر عملکرد ناشی از تاریخ کاشت کرپه کمك نمایند. در 
اینجا رقم عامل مهم قابل کنترل در جبران بخشی از این کسر عملکرد بوده و لذا رقم مناسب می تواند کمك شایانی 
به رفع این معضل نمایند. در مناطق معتدل و معتدل سردسیر کاربرد این توصیه در زمین های زراعی که دارای هر 
دوی مشکالت کاشت تأخیری بذر و تنش خشکی انتهای فصل هستند، به دلیل وجود اثر متقابل معنی دار بین آن 
ها، بایستی به دنبال رقمی بود که عالوه بر حداقل افت عملکرد در مواجهه با شرایط مزبور؛ در صورت کاشت در تاریخ 

مناسب و نیز فراهمی آب آبیاری به خوبی پاسخ نشان داده و عملکرد بالقوه آنها به ظهور برسد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
براساس نتایج برآمده از اجرای تحقیق حاضر بر روی ارزیابی اثرات تاریخ کاشت و رژیم آبیاری بر تعداد نه رقم و 
الین گندم نان و دوروم بهاره آبی، ژنوتیپ گندم نان آبی DN-11 با دارا بودن صفات مناسب زراعی و فیزیولوژیکی 
از جمله وزن هزار دانه و تعداد باالی دانه در واحد سنبله و سطح و نیز نزول باالی دمای برگ پرچم در مواجهه با 
خشکی و کلروفیل و محتوای نسبی باالی آب؛ توانایی حفظ و نگهداری آب درون گیاه را داشته و به عنوان پایدارترین 
ژنوتیپ برای هر دو شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی انتهای فصل در تولید باالی دانه و بیوماس مناسب بود، در 
حالی که این رقم در شرایط کاشت تأخیری نیز از حداقل افت عملکرد دانه برخوردار بوده و کمترین حساسیت را به 
کاشت کرپه نشان داد، ولی به دلیل وجود اثر متقابل معنی دار بین عوامل تاریخ کاشت و تنش خشکی انتهای فصل، 

توصیه می شود در صورت امکان از دیر کاشت آن پرهیز شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
واکنش  از جمله  مناسب  دارای خصوصیات  امید بخش(  )الین   DN-11 آبی  نان  ژنوتیپ گندم  بررسی  این  در 
مطلوب به هر دوی شرایط فراهمی آب و تحمل به تنش خشکی انتهای فصل و نیز کمترین تعداد روز تا گلدهی بوده 
)زودرس(؛ برای کاشت در مناطق معتدل و معتدل سرد در شرایط اعمال تنش خشکی انتهای فصل توصیه می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

  

 گندم نان الين DN-11 در تاريخ های كاشت مطلوب )شكل1( و كرپه)شكل2( در شرايط آبياری كامل

)23خرداد، يک هفته پيش از برداشت( 

گندم نان الين DN-11 در تاريخ های كاشت مطلوب)شكل3( و كرپه)شكل4( در شرايط تنش خشكی انتهای فصل 

)23خرداد، يک هفته پيش از برداشت(

شکلشکل22شکل شکل 11

شکلشکل44شکلشکل33
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: کاهش سهم عوامل کاهش دهنده عملکرد گندم از طریق تطابق فنولوژیکي ارقام گندم در تاریخ هاي مختلف 

کاشت با  شرایط آب و هوایي  گناباد
یافته منتج از پروژه شماره:     89175-03-43-4             مدت اجراي پروژه: 1 سال

مجری مسئول: محمود ناظری                                        رتبه علمي: محقق
smnazeri56@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نیروي  و  ها  )نهاده  مدیریت  و  ژنتیك  اقلیم،  تاثیر  تحت  آن  میزان  که  است  اي  پیچیده  فرآیند  گندم  عملکرد 
انساني( قراردارد. منطقه گناباد دارای اقلیم خاص با بهار بسیار کوتاه است، آب و هوا و دیگر عوامل جوي بسیار متغیر 
و پویا بوده و پارامترهائي همچون بارندگي هاي شدید، تگرگ، سرمازدگي و یخبندان، آفات و بیماریها، بادزدگي و 
غیره همه ساله قلمرو تولید را مورد تاثیر قرار مي دهد و به این دلیل است که پتانسیل تولید به شدت تحت تاثیر 
عوامل اقلیمي است. با توجه به اینکه مراحل نموي در طول فصل رشد باعث تمایز و تشکیل ساختاري جدید مي 
شود، بنابراین تعیین و بررسي آنها از اهمیت خاصي برخوردار است. پتانسیل ژنتیکی ارقام و استفاده از آن در شرایط 
محیطی مناسب مهمترین عامل تعیین کننده عملکرد دانه است، ولی از بین کلیه جنبه های مدیریت کاشت غالت، 
تاریخ کاشت ممکن است بیشتر از سایر عوامل در معرض تغییر باشد، چون بین فصول حتی در محدوده اقلیمی 
مساعد کشاورزی نیز زمان کاشت اختالف زیادی از نظر شرایط آب و هوایی وجود دارد. تاریخ کاشت بایستی به نحوی 
انتخاب شود که تمام مراحل رشد گیاه از کلیه عوامل نامساعد محیطی محفوظ و مصون بماند و مراحل مختلف رشد 
با شرایط مطلوب منطبق گردد. از این نظر تعیین تاریخ کاشت مستلزم آگاهی کامل از فیزیولوژی و رشد و نمو گیاه 

و همچنین تغییرات قابل پیش بینی محیط  می باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بطور کلی تاریخ کاشت بایستی به نحوی انتخاب شود که تمام مراحل رشد گیاه از کلیه عوامل نامساعد محیطی 
محفوظ و مصون بماند و مراحل مختلف رشد با شرایط مطلوب منطبق گردد. با توجه به اینکه  مراحل نمو تحت تا 
ثیر زمان کاشت قرار می گیرد به نظر مي رسد ژنوتیپ هایي که دوره پر شدن دانه را زودتر شروع کنند و با رسیدگي 
زودتر کمتر در معرض عوامل نامساعد انتهاي فصل )تنش رطوبت، درجه حرارت و حتي تنشهاي زنده مثل بیماري 
ها( قرار بگیرند از عملکرد باالتري برخوردار خواهند بود. دوره پر شدن دانه در شرایط آب و هوایی گناباد در زماني 
واقع مي شود که درجه حرارت باال فتوسنتز را مختل مي کند بنابراین ژنوتیپ هایي که با تنظیم مراحل فنولوژیك 

کمتر در معرض این شرایط قرار بگیرند از عملکرد باالتري برخوردار مي باشند.
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این بررسی نشان داد بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول و 15 آبان حاصل شد. با تاخیر در کاشت 
پس از 15 آبان عملکرد دانه و بیولوژیك کاهش بسیار معنی داری داشت. کاهش بسیار معنی دار عملکرد در تاریخ 
کاشت های اول آذر و 15 آذر نشان از مواجهه گیاه با شرایط بسیار نامساعد محیطی در طول دوره رشد و نمو و 
مواجهه مراحل حساس نمو با این شرایط می باشد. نتایج این بررسی نشان داد عالوه بر کوتاه شدن زمان الزم  تا 
رسیدگی فیزیولوژیك، به لحاظ زمانی نیز در تاریخ کاشت های اول و 15 آذر  مرحله رسیدگی فیزیولوژیك به ترتیب 
حدود 14 و 38 روز، مرحله  برجستگی دو گانه22 و 36روز و سنبلچه انتهایی 21 و 33 روز دیرتر اتفاق افتاد که به 
مفهوم قرار گرفتن مراحل نمو در محدوده زمانی نامناسب تر در مقایسه با تاریخ کاشت اول و 15 آبان می باشد. تاخیر 
زمانی در گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیك، کوتاه شدن دوره پرشدن دانه در تاریخ کاشت اول و 15 آذر،  شرایط 
نامساعدتر دوره پرشدن دانه را باعث شد. در تاریخ کاشت  اول آبان  ژنوتیپ های پارسي، بم بهار و پیشتاز، در تاریخ 
کاشت 15 آبان ژنوتیپ های پارسي، بم، نیشابور، سیوند، بهار و پیشتاز، در کاشت اول آذر  ژنوتیپ های بم، پارسي و 
سیوند و درتاریخ کاشت 15 آذر ژنوتیپ های پارسي، چمران و بم  باالترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. 
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: واکنش فتو- ترموپریودیك و انطباق فنولولوژیك ارقام گندم و تریتیکاله به تغییر شرایط محیطی در تاریخ های 

مختلف کاشت
یافته منتج از پروژه شماره:  91278- 03- 43-2                           مدت اجرای پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  محمود ناظری                                                   رتبه علمی: استادیار پژوهش

smnazeri56@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
و  نمو  حساس  مراحل  مواجهه  عدم  و  نمو  مراحل  تنظیم  با  گندم  عملکرد  بر  گذار  تاثیر  عوامل  کاهش سهم 
مهم  با شرایط بحراني از طریق تنظیم تاریخ کاشت از اهداف مهم این بررسي میباشد که گامی در جهت افزایش 
تولید و ثبات و پایداری آن در منطقه  خواهد بود. با توجه به اینکه مراحل نمو را می توان به عنوان تابعی از دما 
یا تلفیقی از دما و فتوپریود در نظر گرفت این مطالعه به منظورتعیین واکنش های فتو- ترموپریودیك و انعطاف 
فنولولوژیك)Phonological plasticity(  ارقام گندم به تغییر شرایط محیطی در تاریخ های مختلف کاشت )درجه 
حرارت، طول روز، رطوبت نسبي و غیره( ار قام گندم به مورد اجرا در آمد و اثر تغییرات عوامل محیطي در تاریخ های 
مختلف کاشت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و خصوصیات زراعی ارقام مختلف گندم با تیپ های تفاوت رشد، مورد 
بررسی قرار گرفت. این آزمایش با استفاده از طرح کرتهای خرد شده )Split plot( بر پایه بلوك های کامل تصادفی و 
با سه تکرار در ایستگاه  تحقیقات کشاورزي طرق مشهد و در طی سه سال زراعی )94-1391(  انجام شد. با استفاده 
از اطالعات بدست آمده واکنش ارقام به تغییرات عوامل محیطي در تاریخ هاي مختلف کاشت و فهم نسبي از واکنش 

ارقام گندم با تیپ هاي متفاوت رشد به تغیییرات اقلیمي مورد بررسي قرار گرفت.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه:
کاهش بسیار معنی دار عملکرد دانه و بیولوژیك و شاخص برداشت در تاریخ کاشت های پس از 15 آبان نشان از  
مواجهه گیاه با شرایط بسیار نامساعد محیطی در طول دوره رشد و نمو و مواجهه مراحل حساس نمو با این شرایط 
می باشد در تاریخ های کاشت 15 مهر و به خصوص 15 آبان بهترین شرایط از نظر دمای کانوپی در دوره پر شدن 

دانه وجود داشت و قابل توصیه می باشند.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با توجه به اینکه  مراحل نمو تحت تا ثیر زمان کاشت قرار میگیرد به نظر مي رسد ژنوتیپ هایي که دوره پر 
شدن دانه را زودتر شروع کنند و با رسیدگي زودتر و در نتیجه کاهش درجه روز رشد در دوره پر شدن دانه کمتر در 
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معرض عوامل نامساعد انتهاي فصل  )تنش رطوبت، درجه حرارت و حتي تنشهاي زنده مثل بیماریها( قرار بگیرند 
از عملکرد باالتري برخوردار خواهند بود.  دوره پر شدن دانه در زماني واقع مي شود که درجه حرارت باال و تنش 
خشکی  فتوسنتز را مختل مي کند. بنابراین ژنوتیپهایي که با تنظیم مراحل فنولوژیك کمتر در معرض این شرایط 
قرار بگیرند از عملکرد باالتري برخوردار مي باشند. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت 15 مهر 
و 15 آبان حاصل شد. در تاریخ کاشت 15 شهریور رقم گاسکوژن )7/547 تن در هکتار(، در تاریخ کاشت 15 مهر 
ارقام پیشگام، میهن و اروم )9/8،261/719 و 8/735 تن در هکتار به ترتیب(، در تاریخ کاشت 15 آبان ارقام پیشگام، 
پارسی، میهن و اروم 9/9،528/8،382/872و 9/095 تن در هکتار به ترتیب درهکتار به ترتیب(، در تاریخ کاشت 
15 آذر ارقام پیشگام و پیشتاز )7/883 و 7/094 تن در هکتار به ترتیب(، در تاریخ کاشت 15 دی ارقام سناباد و 
پیشتاز )635/ 5 و 4/980 تن درهکتار به ترتیب(، در تاریخ کاشت 15 بهمن ارقام فالت، پارسی و سیروان )642/ 
5، 102/ 5 و 4/684 تن در هکتار به ترتیب(، در تاریخ کاشت 15 اسفند رقم باز )019/ 4 تن درهکتار( و در تاریخ 
کاشت 15 فروردین ارقام فالت، سیروان و باز )683/ 0، 855/ 0 و 0/868 تن در هکتار به ترتیب( برتری معنی داری 
بر سایر ارقام داشتند. ارقام گاسکوژن و بزوستایا در تاریخ کاشت 15 بهمن و ارقام گاسکوژن، بزوستایا، میهن، اروم 
و پیشگام در تاریخ کاشت 15 اسفند وارد فاز زایشی نشدند. در مجموع با تاخیر در کاشت پس از 15 آبان عملکرد 
دانه  و بیولوژیك و شاخص برداشت کاهش بسیار معنی داری داشت. کاهش بسیار معنی دار عملکرد دانه و بیولوژیك 
و شاخص برداشت در تاریخ کاشت های  پس از 15 آبان نشان از  مواجهه گیاه با شرایط بسیار نامساعد محیطی در 
طول دوره رشد و نمو و مواجهه مراحل حساس نمو با این شرایط می باشد. نتایج نشان داد در تاریخ های کاشت 15 

مهر و به خصوص 15 آبان بهترین شرایط از نظر دمای کانوپی در دوره پر شدن دانه وجود داشت. 
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: پهنه بندی کشت ارقام گندم دارای مقاومت قابل قبول تجاری نسبت به زنگ زرد برای اقلیم سرد استان فارس

یافته منتج از پروژه شماره: 89133-8303-0315-0134          مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجریان مسئول: عبدالکریم ذاکری و محسن یاسایی                    رتبه علمي: استادیار پژوهش
   m.yassaie@areeo.ac.ir   و   zakeriabd@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زنگ زرد از بیماری های مهم گندم در ایران و استان فارس می باشد. در سال هایی که شرایط جوی و محیطی برای 
بروز و توسعه بیماری فراهم است، سبب بروز خسارت قابل توجه اقتصادی به محصول در ارقام حساس و نیمه حساس 
گندم می گردد. در ده های اخیر این بیماری هر از چند سال در بخش هایی از مزارع اقلیم های فارس بصورت همه گیر 
در آمده و باعث کاهش قابل توجه محصول شده است. علی رغم خشکسالی های اخیر، استمرار کشت ارقام حساس و 
عدم توجه کافی به موضوع پهنه بندی و رعایت تنوع ژنتیکی ارقام در اقلیم های مختلف فارس، ممکن است سبب بروز 
و توسعه بیماری همراه با ظهور نژادهای قوی، پرآزار و خسارت زا گردد. استفاده از ارقام مقاوم به زنگ زرد از جمله 
مهمترین اهداف برنامه افزایش تولید گندم در واحد سطح از نظر اقتصادی و زیست محیطی بوده و استمرار پایداری 

تولید مطلوب آن اقدامی مهم در خودکفایی این محصول می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بررسی های چند ساله اخیر در مناطق مختلف اقلیم سرد استان فارس و نیز خزانه زنگ زرد ایستگاه زرقان در 
ارقام پیشگام، میهن و زارع دارای  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس نشان داده است که 
مقاومت قابل قبول تجاری نسبت به بیماری زنگ زرد بوده اند. در شرایط بروز و ایجاد همه گیری بیماری در ارقام 
حساس، واکنش نیمه مقاومت به زنگ زرد در ارقام فوق در مزارع مشاهده می شود که به مبارزه شیمیایی نیاز ندارد. 
این امکان وجود دارد که در آینده پرآزاری و بیماریزایی برای ژن های مقاومت ارقام مذکور مشاهده شود. ارقام مذکور 
عالوه برداشتن مقاومت به زنگ زرد گندم دارای صفات زراعی مطلوب نظیر تحمل به خشکی انتهای فصل، مقاومت 

به بادزدگی و ریزش دانه، ارتفاع مناسب، کیفیت نانوایی خوب و عملکرد مناسب می باشند.
شایان ذکر است که ارقام الوند، زرین، الموت و شهریار دارای واکنش حساسیت بوده و فاقد مقاومت نسبت به 
بیماری زنگ زرد می باشند. از اینرو کشت ارقام فوق در مناطق مختلف اقلیم سرد استان فارس قابل توصیه نبوده و 

تمامی آنها از برنامه تکثیر بذر حذف و با ارقام مقاوم جایگزین شده اند.
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دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در سه دهه اخیر واکنش ارقام تجاری گندم در اقلیم های مختلف )معتدل، سرد و نیم گرم تا گرم( فارس نسبت به 
زنگ زرد گندم بررسی شده است. در این ارتباط ارقام چمران، شیرودی، شیراز، فالت، استار، الوند، زرین، شهریار و 
الموت دارای واکنش حساسیت و فاقد مقاومت نسبت به بیماری زنگ زرد بوده اند. از اینرو کشت ارقام فوق در استان 

فارس قابل توصیه نبوده و کلیه آنها در دستور کار جایگزینی برنامه گندم استان فارس قرار گرفته اند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با پهنه بندی مناسب ارقام مقاوم فوق نسبت به زنگ زرد گندم در مناطق مختلف سرد فارس نه تنها از ایجاد 
خسارت به محصول گندم جلوگیری می شود، بلکه از توان عامل بیماری جهت ایجاد نژاد یا نژادهای جدید خطرناك 
خطرهای  و  نیرو  صرف  زیاد،  هزینه  مستلزم  که  شیمیایی  مبارزه  انجام  از  براین  عالوه  می شود.  کاسته  پرآزار  و 

زیست محیطی است جلوگیری می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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 نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: پهنه بندی کشت ارقام گندم دارای مقاومت قابل قبول تجاری نسبت به زنگ زرد برای اقلیم معتدل فارس

یافته منتج از پروژه شماره: 89133-8303-0315-0134               مدت اجراي پروژه:  3 سال
مجریان مسئول: عبدالکریم ذاکری و محسن یاسایی                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

   m.yassaie@areeo.ac.ir   و  zakeriabd@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
و  فارس می باشد و در سال هایی که شرایط جوی  استان  و  ایران  بیماری های مهم گندم در  از  زنگ زرد یکی 
محیطی برای بروز و توسعه بیماری فراهم گردد، سبب خسارت قابل توجه اقتصادی به محصول ارقام گندم حساس 
و نیمه حساس می گردد. در ده های اخیر این بیماری هر از جند سال یك بار در بخش هایی از مزارع اقلیم های فارس 
بصورت همه گیر در آمده و باعث کاهش قابل توجه محصول شده است. علی رغم خشکسالی های اخیر، استمرار کشت 
ارقام حساس و عدم توجه کافی به موضوع پهنه بندی و رعایت تنوع ژنتیکی ارقام در اقلیم های مختلف فارس، ممکن 
است سبب بروز و توسعه بیماری همراه با ظهور نژادهای قوی، پرآزار و خسارت زا گردد. استفاده از ارقام مقاوم به 
زنگ زرد از جمله مهمترین اهداف برنامه افزایش تولید گندم در واحد سطح از نظر اقتصادی و زیست محیطی بوده 

و استمرار پایداری تولید مطلوب آن اقدامی مهم در خودکفایی این محصول می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بررسی های چند ساله اخیر در مناطق مختلف اقلیم معتدل استان فارس و نیز خزانه زنگ زرد ایستگاه زرقان 
در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس نشان داده است که ارقام سیروان، پیشتاز، مرودشت 
و نیك نژاد دارای مقاومت مطلوب و قابل قبول تجاری نسبت به بیماری زنگ زرد بوده و در وحله نخست توصیه 
پهنه بندی قرار می گیرند. در شرایط بروز و ایجاد همه گیری بیماری در ارقام حساس، واکنش نیمه مقاومت به زنگ 
زرد در ارقام فوق در مزارع مشاهده می شود که نیاز به مبارزه شیمیایی ندارد، مگر اینکه پرآزاری و بیماریزایی برای 
ژن های مقاومت ارقام مذکور در آینده مشاهده شود. از میان ارقام فوق رقم سیروان دارای صفات زراعی مطلوب نظیر 
زودرسی، تحمل به خشکی انتهای فصل، مقاومت به بادزدگی و ریزش دانه، دارای ارتفاع مناسب، کیفیت نانوایی خوب 
و عملکرد مناسب می باشد. دو رقم پیشتاز و مرودشت نسبت به رقم سیروان دیر رس تر بوده و در مناطقی که دارای 
آب کافی به-خصوص در انتهای فصل زراعی می باشند توصیه می شوند. رقم نیك نژاد علی رغم داشتن مقاومت مطلوب 

به زنگ زرد حائز کلیه صفات زراعی مطلوب برای کشت به صورت گندم آبی نمی باشد.
ارقام پارسی، سیوند و افق که دارای مقاومت حد واسط )نیمه مقاوم تا نیمه حساس( بوده اند در اولویت دوم توصیه 
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از مزارع که  از مناطق و بعضی  پهنه بندی جای دارند. در شرایط بروز و همه گیری بیماری ممکن است در برخی 
اصول صحیح زراعی کشت را انجام نداده اند، شدت بیماری در ارقام فوق افزایش یافته که در صورت عدم انجام مبارزه 

شیمیایی سبب ایجاد خسارت متوسط به محصول می گردد.
شایان ذکر است که ارقام چمران، شیرودی، شیراز، فالت، بهار، داراب 2، کویر و استار دارای واکنش حساسیت و 
فاقد مقاومت نسبت به بیماری زنگ زرد بوده اند. از اینرو کشت ارقام فوق در استان فارس قابل توصیه نبوده و تمامی 

آنها از دستور کار برنامه تکثیر بذر حذف و با ارقام مقاوم جایگزین شده اند.
 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از  تنها  نه  فارس  معتدل  مختلف  مناطق  در  گندم  زرد  زنگ  به  نسبت  فوق  مقاوم  ارقام  مناسب  پهنه بندی  با 
ایجاد خسارت به محصول گندم جلوگیری می-شود، بلکه از توان عامل بیماری جهت ایجاد نژاد یا نژادهای جدید 
خطرناك و پرآزار کاسته می شود. عالوه براین از انجام مبارزه شیمیایی که مستلزم هزینه زیاد، صرف نیرو و خطرهای 

زیست محیطی است جلوگیری می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

          واكنش گندم رقم حساس در سمت راست و 

    گندم مقاوم در سمت چپ نسبت به زنگ زرد گندم
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: پهنه بندی کشت ارقام گندم دارای مقاومت قابل قبول تجاری نسبت به زنگ زرد برای اقلیم نیمه گرم و گرم 

استان فارس
یافته منتج از پروژه شماره: 89133-8303-0315-0134          مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجریان مسئول:   محسن یاسایی و عبدالکریم ذاکری                 رتبه علمي: استادیار پژوهش
zakeriabd@yahoo.com  و  m.yassaie@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زنگ زرد از بیماری های مهم گندم در ایران می باشد. این بیماری در سال هایی که شرایط جوی و محیطی برای 
بروز و توسعه  فراهم است سبب خسارت قابل توجه اقتصادی به محصول ارقام حساس و نیمه-حساس گندم می گردد. 
در ده های اخیر این بیماری هر چند سال یك بار در بخشی از مزارع اقلیم های مختلف فارس بصورت همه گیر در آمده 
و باعث کاهش قابل توجه محصول شده است. علی رغم خشکسالی های اخیر، استمرار کشت ارقام حساس در برخی از 
مزارع و عدم توجه کافی به پهنه بندی و رعایت تنوع ژنتیکی ارقام و نیز عدم رعایت اصول صحیح زراعی در اقلیم های 
مختلف فارس، ممکن است سبب بروز و توسعه بیماری همراه با ظهور نژادهای قوی، پرآزار و خسارت زای زنگ زرد 
گردد. استفاده از ارقام مقاوم به زنگ زرد از جمله مهمترین اهداف برنامه افزایش تولید گندم در واحد سطح از نظر 
اقتصادی و زیست محیطی بوده و استمرار پایداری تولید مطلوب آن اقدامی مهم در خودکفایی این محصول می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بررسی های چند ساله اخیر در مناطق مختلف گندم کاری اقلیم نیمه گرم و گرم استان فارس و نیز خزانه زنگ زرد 
ایستگاه زرقان در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، نشان داده است که گندم رقم سیروان 
دارای مقاومت مطلوب و قابل قبول تجاری نسبت به بیماری زنگ زرد بوده و در مقام نخست توصیه پهنه بندی قرار 
می گیرد. در شرایط بروز و همه گیری بیماری در ارقام حساس، واکنش نیمه مقاومت در رقم فوق در مزارع مشاهده 
می شود که نیازمند مبارزه شیمیایی نمی باشد. درصورت ایجاد پرآزاری و بیماریزایی برای ژن های مقاومت در رقم 
مذکور در آینده ممکن است مبارزه شیمیایی و یا جایگزینی با ارقام مقاوم مورد نیار باشد. رقم مذکور عالوه بر داشتن 
مقاومت قابل قبول تجاری نسبت به زنگ زرد دارای صفات زراعی مطلوب نظیر زودرسی، تحمل به خشکی انتهای 

فصل، مقاومت به بادزدگی و ریزش دانه، ارتفاع مناسب، کیفیت نانوایی و عملکرد مطلوب می باشد.
رقم افالك که دارای مقاومت حد واسط تا نیمه حساسیت است در اولویت دوم توصیه پهنه بندی در این اقلیم جای 
دارد. در شرایط بروز و همه گیری بیماری بر روی ارقام حساس ممکن است در برخی از مناطق و بعضی از مزارع که 
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اصول صحیح زراعی کشت را رعاییت ننمایند، شدت بیماری در رقم فوق افزایش یافته که در صورت عدم انجام مبارزه 
شیمیایی مناسب به بروز خسارت متوسط به محصول منجر گردد. 

شایان ذکر است که ارقام چمران، شیرودی، شیراز، فالت، داراب 2 و استار دارای واکنش حساسیت بوده و فاقد 
مقاومت نسبت به بیماری زنگ زرد می باشند. از اینرو کشت ارقام فوق در استان فارس قابل توصیه نبوده و از برنامه 

تکثیر بذر حذف و با ارقام مقاوم جایگزین شده اند.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با پهنه بندی مناسب از ارقام مقاوم فوق نسبت به زنگ زرد گندم در مناطق مختلف نیمه گرم و گرم استان فارس 
نه تنها از ایجاد خسارت به محصول گندم جلوگیری می شود، بلکه از توان عامل بیماری جهت ایجاد نژاد یا نژادهای 
جدید خطرناك و پرآزار کاسته می شود. عالوه بر این از انجام مبارزه شیمیایی که مستلزم هزینه زیاد، صرف نیرو و 

خطرهای زیست محیطی است جلوگیری می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 شكل 1- گندم رقم سيروان دارای مقاومت                     شكل 2- واكنش گندم رقم حساس در سمت راست
              قابل قبول به زنگ زرد گندم                                و گندم مقاوم در سمت چپ نسبت به زنگ زرد گندم

شکلشکل22شکل شکل 11
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تاریخ کاشت مناسب سورگوم علوفه ای اسپیدفید در هرمزگان

یافته منتج از پروژه شماره: 88164- 03- 62- 4                     مدت اجرای پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجري مسئول: رمضان رضازاده                                             رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجریان: حامد حسن زاده خانکهدانی، یعقوب حسینی 
ramteen@hotmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان  به سرعت در  از گوشت قرمز  استان  پروتئین  از   تامین قسمتي  واحدهاي متمرکز دامداري در راستاي 
از استان هاي مجاور و وجود داللي سود حاصله به طور  هرمزگان  در حال توسعه  می باشند و به دلیل حمل علوفه 
معني داري کاهش مي یابد.  با برنامه ریزي هاي به عمل آمده توسط سازمان جهاد کشاورزي هرمزگان در نظر است که 
تولید علوفه در استان به سرعت افزایش یابد. از آنجا که قسمت اعظم این استان را نوار ساحلي تشکیل مي دهد که 
داراي آب و هواي گرم و مرطوب مي باشد و منابع آب و خاك به دلیل خشکسالي هاي اخیر محدود شده و عالوه بر آن 
در برخي مناطق افزایش درجه شوري داشته اند به نظر مي رسد کشت  سورگوم بتواند تا حدودي انتظارات را برآورده 
کند. مضاف بر این کشاورزان به صورت پراکنده در حاشیه مزارع این گیاه را کشت مي کنند که هر چند ارقام ناشناس 
و زمان هاي مختلفي کشت مي شود ولي از قرار معلوم تولید بیوماس خوبي مي نماید. در سال اخیر نیز سازمان جهاد 
کشاورزي استان هرمزگان  مقدار زیادي بذور سورگوم  بین کشاورزان توزیع نموده است که متاسفانه همچنان سوال 

کي بکاریم و چه رقمي بکاریم گریبانگیر سازمان اجرا در استان و مرکز تحقیقات کشاورزي شده است.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
به منظور دستیابی به باالترین میزان عملکرد علوفه سورگوم در منطقه هرمزگان توصیه می شود رقم اسپیدفید 

در  تاریخ اول اردیبهشت  ماه کشت شود.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با کشت به موقع سورگوم در استان هرمزگان و نیز استفاده از رقم مناسب، می توان در تامین علوفه دام در این 
استان نقش بسزایی ایفا نمود. در اول اردیبهشت برای رقم اسپیدفید میزان عملکرد علوفه تر 173/5 تن در هکتار 

حاصل شد و باالترین درصد ماده خشك این رقم در تاریخ اول آذر 26/17 به دست آمد



یافته های قابل ترویج سال 1388 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

403

عکس/عکس های شاخص از یافته:

 

مزرعه سوگوم اسپيدفيد كشت شده در تاريخ اول ارديبهشت ماه
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان مطالعه: تاریخ کشت و میزان بذر مناسب جهت کشت ارزن دم روباهی در کرج

یافته منتج از پروژه شماره: 89002- 03- 03- 2                 مدت اجراي پروژه: 2 سال و2 ماه
مجری مسئول:  اردالن مهرانی                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش 

ardalanmehrani1305@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ارزن دم روباهی به طور وسیع در مناطق مختلف دنیا کشت می شود و در بین ارزن های ریز از خودگشنی بسیار 
به آب مصرفي بسیار  تولید علوفه آن نسبت  بازده  از جمله گیاهاني محسوب مي شود که  باالیی برخوردار است و 
قابل توجه مي باشد. در اصول دامداری نوین تعلیف دام با علوفه تازه و با کیفیت واجد اهمیت است. در استان هائی از 
کشور شرایط آب و هوائی به گونه ای است که در ایامی از سال فرصت برای کشت ارقام دیر و متوسط رس نیست؛ در 
این مناطق بهره مندی از گیاهان زودرس و فوق العاده زودرس می تواند مفید باشد. لذا در این شرایط ارزن های ریز 
با پتانسیل تولیدی که در مدت کوتاه دارد، می تواند مورد استفاده قرار گیرند. تاریخ کاشت به علت ضرورت حداکثر 
استفاده از منابع در یك فصل رشد کوتاه اهمیت زیادی دارد. تاریخ کاشت نامناسب منجر به برخورد دوران رشد 
رویشی و زایشی گیاه با شرایط نامناسبی از طول روز و یا درجه حرارت می گردد و می تواند رشد رویشی و اجزاء 
عملکرد گیاه را کاهش دهد. بنابراین بررسی های زراعی برای پاسخگوئی به بعضی ابهامات از نظر بهترین رقم مورد 

استفاده، بهترین تاریخ کاشت و مناسب ترین مقدار بذر مصرفی در هکتار واجد اهمیت کاربردی می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور حصول باالترین عملکرد کمی و کیفی علوفه توصیه می شود ارزن دم روباهی )در کرج( در تاریخ 15 

تا 31 اردیبهشت ماه کشت شود. میزان بذر توصیه شده برای کشت ارزن دم روباهی 10 کیلوگرم در هکتار می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در مناطقی از کشور که طول دوره رشد برای کشت ارقام دیررس و متوسط رس کافی نیست یا به علت فاصله 
زمانی کوتاه تا کشت بعدی در اول یا آخر فصل امکان کشت هیچ گیاهی در آن نیست، می توان از گیاه زراعی زودرس 
و پرپتانسیلی همچون ارزن دم روباهی )رقم باستان( استفاده کردبا رعایت تاریخ کاشت مناسب می توان کیفیت علوفه 
را افزایش داد. بهترین کیفیت علوفه ارزن دم روباهی )کمترین درصد فیبر و بیشترین درصد پروتئین( در تاریخ های 
کاشت 15 و 31 اردیبهشت ماه به دست آمد. تأخیر در کاشت این گیاه، کیفیت علوفه آن را کاهش داد. عالوه بر این 
بیشترین عملکرد کمی علوفه نیز در تاریخ های کاشت 15 و 31 اردیبهشت ماه به دست آمد و آخرین تاریخ کاشت 
)31 خرداد ماه( کمترین عملکرد علوفه را تولید کرد. از آنجا که عملکرد کمی و کیفی علوفه ارزن دم روباهی در 
تراکم کاشت 10 و 15 کیلوگرم بذر در هکتار تفاوت معنی داری نداشت، کاشت با میزان بذر 10 کیلوگرم در هکتار 

موجب صرفه جویی در مصرف بذر خواهد شد.



یافته های قابل ترویج سال 1388 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

405

نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: تاریخ کشت و میزان بذر مناسب جهت کشت ارزن معمولی در کرج

یافته منتج از پروژه شماره: 89007- 03- 03- 2          مدت اجراي پروژه: 2 سال و2 ماه
مجری مسئول:  اردالن مهرانی                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش 

ardalanmehrani1305@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تامین علوفه از مهم ترین عوامل محدود کننده در زمینه پرورش و تولیدات دامی در ایران محسوب می-شود. 
حیوانات اهلي نشخوار کننده مانند گاو و گوسفند که به طور طبیعي علف خوار هستند، در شرایط پرورشی نیز بخش 
عمده جیره غذایی آن ها از طریق علوفه تامین می شود. در این راستا برای به حداکثر رساندن ظرفیت تولید علوفه 
)هم از نظر کمی و هم کیفی(، ورود گیاهان علوفه ای جدید نظیر ارقام مختلف ارزن در تناوب زراعی ضروری به نظر 
می رسد. در استان هایی از کشور )مناطق سرد، معتدل و حتی گرمسیری( نظیر کرمان، یزد، خراسان رضوی، خراسان 
شمالی، خوزستان و سیستان مناطقی وجود داردکه به علت فاصله زمانی کوتاه تا کشت بعدی در اول یا آخر فصل، 
امکان کشت هیچ گیاهی نیست وبه همین دلیل زمین بدون استفاده می ماند. این موضوع در شرایطی حادث می شود 
با  ارزن های ریز  این شرایط  نیازمند هستند. لذا در  نیز به علوفه سبز برای تعلیف دام هایشان  که دامداران منطقه 

پتانسیل تولیدی که در مدت کوتاه دارند، می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تولید باالترین عملکرد کمی و کیفی علوفه توصیه می شود ارزن معمولی )در کرج( در تاریخ 31  اردیبهشت ماه 

کشت شود. میزان بذر توصیه شده برای کشت ارزن معمولی 10 کیلوگرم در هکتار می باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در مناطقی از کشور که طول دوره رشد برای کشت ارقام دیررس و متوسط رس کافی نیست یا به علت فاصله 
زمانی کوتاه تا کشت بعدی در اول یا آخر فصل امکان کشت هیچ گیاهی در آن نیست، می توان از گیاه زراعی زودرس 
و پرپتانسیلی همچون ارزن معمولی )رقم پیشاهنگ( استفاده کرد. با رعایت تاریخ کاشت مناسب می توان کیفیت 
علوفه را افزایش داد. بیشترین درصد پروتئین علوفه ارزن معمولی در تاریخ کاشت 31 اردیبهشت ماه به دست آمد 
در حالی که کمترین میزان فیبر خام در تاریخ کاشت 15 و 31 خرداد حاصل شد. عملکرد کمی علوفه ارزن معمولی 
تحت تاثیر تاریخ کاشت )15 اردیبهشت تا 31 خرداد( قرار نگرفت. از آنجا که عملکرد کمی و کیفی علوفه ارزن 
معمولی در تراکم کاشت 10 و 15 کیلوگرم بذر در هکتار تفاوت معنی داری نداشت، کاشت با میزان بذر 10 کیلوگرم 

در هکتار موجب صرفه-جویی در مصرف بذر خواهد شد. 
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: مناسب ترین الگوی کاشت و بهترین میزان مصرف آب جهت کشت ذرت در خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 88055-03-46-4                          مدت اجراي پروژه: 2  سال  
مجری مسئول: غالمرضا عبادوز                                                   رتبه علمي: مربی پژوهش 

abadouz@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از عوامل مهمی که سبب کاهش تولید و کیفیت گیاهان علوفه ای می شود محدودیت آب می باشد. خشکي 
در ایران و جهان پدیده اي اجتناب ناپذیر است که همه ساله با شدت هاي متفاوتي، تولید موفقیت آمیز محصوالت 
کشاورزي را با مخاطره رو به رو مي سازد. با توجه به توسعه سطح زیر کشت در استان خوزستان از یك سو و نبود 
اراضي زراعي در شمال استان براي توسعه کشت ذرت ناگزیر به کشت ذرت در سایر مناطق به ویژه جنوب استان 
مي باشیم. اما در برخی از این مناطق اراضی نسبتاً شوری وجود دارد که چگونگی رشد ذرت در این اراضی می بایست 
مورد بررسی قرار گیرد. با مدیریت عامل هایی مانند میزان آب آبیاری، الگوی کاشت و رقم می توان تا حدودی شرایط 

مناسب رشد و توسعه سطح زیر کشت در این اراضی را به  وجود آورد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تولید باالترین عملکرد دانه ذرت )در صورت فراهمی منابع آب( توصیه می شود 100 درصد نیاز آبی این 
گیاه فراهم شود و آبیاری بر اساس 70 میلی متر تبخیر از تشتك کالس " آ " انجام پذیرد. ولی در مناطقی از استان 
خوزستان که منابع آبی محدود است می توان بدون کاهش چشمگیر عملکرد، تنها 80 درصد نیاز آبي گیاه را فراهم 
نمود. در بین ارقام مورد بررسی، مناسب ترین رقم برای کاشت در استان خوزستان هیبرید سینگل کراس 704 و پس 
از آن هیبرید 640 می باشد. عالوه بر این الگوی کشت در کف جوی یا کشت در دو طرف پشته در مناطقی از استان 

که با کمبود منابع آبی در تابستان روبرو هستند پیشنهاد می گردد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی، بیشترین عملکرد دانه ذرت به دست آمد در حالی که اعمال 
تیمارهای 80  و 60 درصد نیاز آبی به ترتیب سبب کاهش 15/5 و 37/4 درصدی عملکرد دانه شد. عالوه بر این 
باالترین وزن هزار دانه با  کشت در کف جوی حاصل شد. الزم به ذکر است که هیبرید 704 با عملکرد 8256 و 

هیبرید 500 با 7181/4 کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد دانه در هکتار را تولید نمودند.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

   

           تيمار كشت در كف جوی نشان داده شده است.              در عكس باال تيمار كشت در دو طرف پشته به صورت                            

          آبی روی پشته و پيكان قرمز كشت در كف جوی              پيكان  يگزاک  )الگوی مثلثی( نشان داده شده است 

                               را نشان می دهد.

  

        

عكس باال نشان دهنده اندازه گيری حجم آب در كرت به صورت كنتوری می باشد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تراکم مناسب کاشت برای ارقام مختلف ذرت در استان خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 88056-03-46-4                          مدت اجراي پروژه: 2  سال  
مجری مسئول: غالمرضا عبادوز                                                رتبه علمي: مربی پژوهش 

abadouz@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان خوزستان یکي از مناطق مستعد کشت و تولید ذرت مي باشد. نظر به اهمیت توسعه دامداري هاي صنعتي 
استان و ضرورت تامین علوفه مورد نیاز آن ها عالوه بر افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح ذرت 
با استفاده از ارقام مناسب و جدید، همچنین لحاظ نمودن تعداد بوته مناسب در واحد سطح ضروري مي باشد. با توجه 
به توسعه سطح زیر کشت در استان خوزستان از یك سو و نبود اراضي زراعي در شمال استان براي توسعه کشت 
ذرت، ناگزیر به کشت ذرت در سایر مناطق به ویژه جنوب استان مي باشیم. با مدیریت عامل هایی مانند تراکم )فاصله 
روی ردیف( و انتخاب هیبریدهای مناسب می توان شرایط مناسب رشد و توسعه سطح زیر کشت ذرت سیلویی در 

این اراضی را به وجود آورد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تولید باالترین عملکرد علوفه ذرت توصیه می شود مزرعه با تراکم 95 هزار بوته در هکتار )فاصله روی ردیف 
14 سانتی متر( کشت شود. عالوه بر این از بین ارقام مورد بررسی )هیبرید سینگل کراس 704، 640 و 500( هیبرید 
640 با دارا بودن بیشترین عملکرد بیوماس خشك و صفات کیفی نسبتاً مناسب، جهت اهداف سیلویی در منطقه 

جنوب خوزستان قابل توصیه است.  

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
باالترین عملکرد علوفه تر و خشك ذرت در تراکم 95 هزار بوته درهکتار )فاصله روی ردیف 14 سانتی-متر( 
به دست آمد و در تراکم 83  و 102 هزار بوته درهکتار )به ترتیب فاصله روی ردیف 16 و 13 سانتی متر( عملکرد 
بیوماس تر و خشك به طور معنی داری کاهش یافت. عالوه بر این باالترین عملکرد علوفه تر و خشك توسط هیبرید 
سینگل کراس 640 به دست آمد. باالترین درصد پروتئین )11/2درصد( در هیبرید 500 مشاهده شد ولی این رقم 

کمترین میزان عملکرد علوفه را تولید کرد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

  

عكس باال تراكم 83 هزار بوته در هكتار می باشد

    

عكس باال  تراكم 95 هزار بوته در هكتار می باشد

 

عكس باال تراكم 102 هزار بوته در هكتار می باشد
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: ارقام مناسب یونجه برای کشت در مناطق شور

یافته منتج از پروژه شماره: 87026-0305-35-3                         مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول:  حسن منیری فر                                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

monirifar@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نبود ارقام متحمل به شوري روز به روز عملکرد و سطح زیر کشت یونجه را کاهش مي دهد که موجب آسیب هاي 
اقتصادي فراوان به زارعین و در نهایت منجر به ترك زراعت و مهاجرت مي شود. احیاء اراضي، زهکشي و عملیات هاي 
آبیاري پیشرفته ممکن است شدت و گسترش شوري را در برخي نواحي کاهش دهد، اما هزینه این عملیات عموماً 

گزاف است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از  استفاده  شدید  یا  و  متوسط  شوري  تنش  با  محیط هاي  در  عملکرد  میزان  حداکثر  به  دستیابی  منظور  به 

اکوتیپ هاي قره یونجه، خواجه، بافتان و لقالن توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
اکوتیپ هاي قره یونجه، بافتان و لقالن برترین اکوتیپ ها از نظر ارتفاع بودند و پس از آنها اکوتیپ هاي خواجه 
و سیوان قرار گرفتند. ترتیب برتري اکوتیپ ها در مورد تعداد ساقه تقریبا همانند صفت ارتفاع بود. در تیمار شوري 
متوسط، اکوتیپ هاي قره یونجه و بافتان بهترین بودند و پس از آنها اکوتیپ هاي لقالن، خواجه و سپس ایالنجوق قرار 
گرفت. ترتیب برتري اکوتیپ ها در شوري شدید تقریبا همانند شوري متوسط بود و کوتیپ هاي قره یونجه، خواجه 
و بافتان و سپس لقالن در برترین مرتبه قرار گرفتند. برترین اکوتیپ ها از نظر عملکرد خشك در شوري متوسط 
اکوتیپ هاي خواجه، قره یونجه و بافتان برترین اکوتیپ ها بودند و اکوتیپ لقالن در مرتبه بعدي قرار گرفت. در شوري 
شدید نیز اکوتیپ هاي خواجه، قره یونجه و لقالن در برترین رده قرار گرفتند و پس از آنها اکوتیپ هاي بافتان و ساتلو 

قرار گرفت.  
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
 عنوان: اثر تراکم کاشت بر عملکرد دانه رقم صفه گلرنگ

یافته منتج از پروژه شماره: 89114  – 03 – 38 - 2 مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد رضا شهسواری                    رتبه علمي: استادیار پژوهش 

Shahsavari_mr@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تعیین روشهای مدیریتی بهینه برای ارقام جدید از اهمیت زیادی برای حصول عملکرد مناسب از آنها برخوردار 
است. جهت افزایش تولید محصوالت زراعی در واحد سطح باید از یك طرف ارقام مناسب ایجاد و یا انتخاب گردند 
و از طرف دیگر عوامل به زراعی مناسب جهت رسیدن به پتانسیل تولید مورد توجه قرار گیرند. تراکم مطلوب بوته و 
آرایش کاشت بهینه از مهم ترین عوامل به زراعی جهت رسیدن به حداکثر عملکرد در گیاهان زراعی است. با استفاده 
از این روش ها در کنار ارقام مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه و نیز حداکثر استفاده از منابع طبیعی نظیر 

نور، آب و مواد غذایی می توان به عملکرد بیشتری در واحد سطح دست یافت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای به دست آوردن حداکثر عملکرد دانه  از رقم صفه گلرنگ در شرایط اقلیمی کبوترآباد اصفهان)خشك و 
بسیار گرم با تابستانهاي گرم وخشك و زمستانهاي نیمه سرد( و در کشت بهاره )کشت از پانزدهم اسفند تا پانزدهم 

فروردین(  فاصله بین ردیف 25 سانتی متر و تراکم 40  بوته در متر مربع توصیه می شود.
برای رسیدن به این فاصله ردیف و تراکم بوته استفاه از خطی کارهای غالت پیشنهاد می گردد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه: 
 کاهش فواصل کاشت از 55 به 25 سانتی متر موجب افزایش 39 درصدی عملکرد دانه شد.

 تنظیم تراکم کشت با 40 بوته در مترمربع بیشترین عملکرد دانه را در پی داشت.
 تنظیم دقیق تراکم از هزینه های اضافی کاربرد بذر می کاهد.

 آرایش و تراکم بوته مطلوب موجب استفاده بهینه از منابع می گردد.
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 نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تاثیر تاریخ و الگوی کاشت بر عملکرد ارقام رایج کلزا دراستان گلستان

یافته منتج از پروژه شماره: 88181  – 03 – 57 – 2             مدت اجراي پروژه: 2  سال و 6 ماه
مجری مسئول: محسن باقری                                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش 

mohbagheri@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نیل به خودکفایي در تولید محصوالت کشاورزي هدف نهایي تمام برنامه ریزي ها در بخش کشاورزي است. بیش 
از 90 درصد مصرف داخلي روغن هاي خوراکي کشور از طریق واردات تامین مي گردد. به این لحاظ لزوم برنامه 
ریزي بلندمدت و منسجم، با هدف نیل به خودکفایي در تولید روغن خوراکي غیر قابل انکار خواهد بود.کلزا یکي 
از مهمترین گیاهان خانواده کروسیفر مي باشد که دانه آن حاوي بیش از 40 درصد روغن  و کنجاله باقیمانده آن 
نیز سرشار از پروتئین مي باشد. ویژگي هاي خاص گیاه کلزا و سازگاري آن با شرایط آب و هوایي اکثر نقاط کشور 
سبب شده است که توسعه کشت این گیاه به عنوان نقطه امیدي جهت تامین روغن خام مورد نیاز کشور و رهایي 
از وابستگي به شمار رود. بنابراین تعیین تاریخ و الگوی کاشت مناسب برای این گیاه در استان گلستان که پتانسیل 

مطلوبی برای کشت گیاه کلزا دارد حایز اهمیت است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
 عملکرد دانه درکلزا با تاخیر درکاشت کاهش می یابد.

 در بین ارقام مورد بررسی رقم هایوال 401 بدلیل یکنواختی در رسیدگی دانه و عملکرد دانه بیشتر مناسب 
کشت برای منطقه گرگان می باشد.

 با افزایش فاصله ردیف ها از 12 سانتی متر به 24 سانتی متر، عملکرد دانه کلزا افزایش می یابد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه: 
 اگرکلزای پاییزه در یك دامنه 15روزه از 8/15 لغایت 9/1 درمنطقه گرگان کشت شود، قادر است با روزت قوی 

وارد زمستان شود و این مرحله را به خوبی بگذراند.
 با تاخیر در کاشت کلزا، بطور تصاعدی از عملکرد دانه کاسته می شود.

 افزایش فاصله ردیف ها از 12 به 24 سانتی متر عملکرد دانه کلزا را حدود  6 درصد افزایش می-دهد.
 رقم کلزا Hyola 401 در مقایسه با رقم کلزا RGS 003، 7 درصد برتری عملکرد دانه دارد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: واکنش ارقام کلزا  نسبت  به تنش خشکی در کشت پاییزه در منطقه خراسان رضوی

یافته منتج از پروژه شماره: 88048-03-43-02                    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: مهدي عزیزي                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش 

meh_azizi2003@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشت ارقام مختلف از گونه هاي متفاوت کلزا در برنامه توسعه کشت این محصول، از طرف وزارت جهاد کشاورزي 
قرار گرفته است. لذا شرایط فوق، لزوم انجام تحقیقات کاربردي مرتبط را ایجاب مي کند. بررسی قابلیت کشت ارقام 
بهاره مقاوم به سرما ي کلزا در کشت پاییزه براي مناطق معتدل و معتدل سرد از جمله خراسان رضوی حایز اهمیت 
این مناطق  بازه زماني کشت را در  باالتر و امکان کشت دیرتر،  با دوره رشدکوتاهتر، سرعت رشد  ارقام  این  است. 
گسترده تر مي نمایند و در صورت مدیریت صحیح توان تولید عملکرد باالتر ي نیز دارند. در همین رابطه پیدا کردن 
ارقام مقاوم به کم آبیاري نیز مي تواند راهکار مناسبي براي توسعه کشت این محصول در مناطق کم آب و نیمه 

خشك باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 استفاده از ارقام هیبرید هایوال براي کشت دیر موقع در پاییز و به ویژه در شرایط کم آبیاري توصیه مي شود.

 دو رقم هایوال 401 و هایوال 330 با متوسط عملکرد دانه 3400 کیلوگرم در هکتار بهترین ارقام برای کشت 
در منطقه خراسان رضوی می باشند. 

 نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه: 
درصورت تامین آب مورد نیاز برای کلزا، عملکرد در مقایسه با شرایط کم آبیاری 36درصد افزایش پیدا می کند. 
با استفاده از ارقام هیبرید هیوال عملکرد دانه به طور متوسط 119 درصد در مقایسه با سایر ارقام افزایش می یابد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: واکنش ارقام سویا نسبت به تنش خشکی در منطقه شمال خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 88099-03-71-2                 مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید احمد کالنتر احمدي                           رتبه علمي: استادیار پژوهش 

 kalantar.ahmadi@gmail.com    :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیش از 90 درصد روغن مصرفي از خارج تامین مي گردد براین اساس کشت سویا در منطقه در حال ترویج و 
گسترش  مي باشد و این محصول نقش بسزایي در تولید روغن و تامین پروتئین مردم دارد. کم آبی یکی از مهمترین 
عوامل محدود کننده تولید گیاهان زراعی در مناطق خشك و نیمه خشك از جمله خوزستان می باشد. میزان کم 
نزوالت  آسمانی، پراکنش نامنظم این نزوالت و درجه حرارت های باال موجب تنش کمبود آب در طول دوره رشد 
گیاهان زراعی در این مناطق می شوند. با توجه به اینکه کشور ما جز مناطقی است که نیاز رطوبتی سویا در طول دوره 
رشد بایستی از طریق آب آبیاری تامین گردد و در بسیاری از مناطق، طی بحرانی ترین مراحل رشد یعنی گلدهی و 
پر شدن دانه ممکن است هیچ گونه نزوالت آسمانی وجود نداشته باشد و از طرفی چون این مراحل عموما با شرایط 
آب و هوایی گرم و خشك تابستان مواجه می شود و نیاز آبی سایر محصوالت نیز باال  می باشد، لذا مطالعه واکنش 
گیاه سویا نسبت به شرایط تنش آبی در طی مراحل حساس جهت دستیابی به ژنوتیپ هایی که قادر به تحمل چنین 

شرایطی از تنش رطوبتی باشند، می تواند به میزان قابل توجهی از کاهش محصول بکاهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 ارقام Migmat و 504 در شرایط بدون تنش آبی عملکرد مطلوبی داشتند.

 با افزایش شدت تنش آبی، عملکرد تمامی ارقام سویا کاهش می یابد.
کمترین کاهش عملکرد دانه ناشی از شرایط کم آبی به رقم L14 اختصاص داشت. 

 رقم L14 از تحمل بیشتری نسبت به تنش خشکی در مقایسه با سایر ارقام برخوردار می باشد. 
   دو رقم Safiabadi و DPX در مقایسه با سایر ارقام، حساسیت بیشتری به شرایط کم آبی داشتند.

 
نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه: 

 تامین آب آبیاری در حد شرایط مطلوب )آبیاری کامل( موجب افزایش 60 درصدی عملکرد ارقام سویا در 
منطقه صفی آباد می شود. 

 با افزایش فواصل آبیاری، کارایی مصرف آب افزایش می یابد.



یافته های قابل ترویج سال 1388 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

415

 L14 کشت ارقام مقاوم به خشکی مانند 
در شرایط کمبود آب عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب، عملکرد حاصله را نیز افزایش می دهد.

در شرایط تامین مطلوب آب، از مزیت کشت ارقام مقاوم به خشکی کاسته می شود و کشت ارقام پرمحصول   
مانند ارقام Migmat و 504  ارجحیت دارد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: ارزیابی خسارت های کمی و کیفی بیماری های مهم کلزا در ایران

یافته منتج از پروژه شماره: 89056-03-03-047         مدت اجراي پروژه:  3 سال
مجری مسئول: سیامك رحمانپور                                 رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجریان: امیر حسین شیرانی راد، فرناز شریعتی، صابر سیف امیری، ولی اله رامئه، ابوالفضل فرجی
sirahmanpour@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماری های پوسیدگی سفید ساقه و ساق سیاه در شرایط ایران دو عارضة مهم کشت کلزا به شمار می آیند 
که بیماری اول سطح وسیعی از مزارع حاشیة دریای خزر شامل استان های گلستان، مازندران، اردبیل، و نیز استان 
خوزستان را فرا گرفته است. بیماری ساق سیاه نیز عالوه بر استان های یاد شده در استان های غربی، خراسان و 
قزوین مشاهده شده و در مقاطعی نیز خسارت های قابل مالحظه ای به بار آورده است. میزان واقعی خسارت و تاثیر 
آن ها روی کاهش عملکرد محصول با توجه به درصد آلودگی در کشور به استمرار نبوده و کارشناسان مربوطه را جهت 
برآورد خسارت با مشکالتی روبرو ساخته است. بنابراین برآورد میزان آلودگی به این دو بیماری در مناطق مستعد از 

جمله اردبیل، مازندران و گلستان و رابطة شدت بیماری با عملکرد کمی و کیفی کلزا حایز اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 کاهش عملکرد کلزا در اثر بیماری با میزان بیماری رابطة مستقیم دارد. 

 هر استانی در ارزیابی خسارت تفاوت هایی را دارند که توصیه می گردد جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
 در مناطقی که تراکم کشت کلزا باال است درصد بیماری و متعاقب آن خسارت بیماری نیز باال خواهد بود.

 درصد آلودگی در مزارع شالیزاری استان مازندران پایین تر از اراضی خشکه زاری است. 
 منطقة کالله یکی از عمده مناطقی است که شیوع بیماری ساق سیاه در آن شدید است. 

نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه: 
 تعیین ارتباط بین تراکم بوته با شدت شیوع بیماری

 اهمیت تعیین تراکم مطلوب در کاهش شیوع بیماری
 تعیین ارتباط بین شرایط رطوبتی مزرعه با شدت شیوع بیماری
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 نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: امکان کشت ارقام آفتابگردان در کشت دوم در مناطق معتدل سرد کرمانشاه 

یافته منتج از پروژه شماره: 89084-03-55-2                          مدت اجراي پروژه:یك سال
مجری مسئول: عباس رضایی زاد                                                  رتبه علمي: استاد یارپژوهش 

arezaizad@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
پراهمیتي  نقش  روغن  تولید  در طرح خودکفایي  میتواند  بالقوه  که  است  روغني  هاي  دانه  از  یکي  آفتابگردان 
داشته باشد. دو استراتژي عمده در زمینه به نژادي آفتابگردان در ایران مورد توجه است. جایگزیني ارقام قدیمي با 
هیبریدهاي جدید، پرعملکرد و زودرس و دوم گسترش کشت دوم آفتابگردان در مناطق معتدل سرد کشور مانند 
کرمانشاه. زراعت آفتابگردان در مناطق معتدل سرد این استان به عنوان کشت اول توان رقابت با سایر محصوالت 
پردرآمد بهاره را ندارد و از طرفی به دلیل دیررس بودن ارقام قدیمی و ایجاد مشکل در تهیه بستر و کاشت محصول 
پاییزه بعدی، امکان زراعت آفتابگردان به عنوان کشت دوم در این مناطق وجود ندارد. بنابراین با توجه به معرفی 
از زراعت  امکان استفاده  با ویژگی زودرسی )طول دوره رویش 90-96 روز( بررسی  هیبریدهای پرمحصول جدید 

آفتابگردان به عنوان کشت دوم در مناطق معتدل سرد کرمانشاه قابل توجه است.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1. کشت بموقع )بیستم خرداد ماه( عملکرد دانه را افزایش می دهد.

2. در بین ارقام مختلف، هیبرید فرخ دارای بیشترین عملکرد دانه در شرایط اقلیمی کرمانشاه است.
3. هیبرید فرخ زودرس ترین رقم می باشد. 

4. امکان کشت دوم آفتابگردان با رقم فرخ در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه میسر مي باشد.  

نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه: 
کشت در بیستم خرداد در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه در مقایسه با کشت تاخیری )بیستم تیرماه( 

عملکرد دانه را 37 درصد افزایش می دهد.
 کشت رقم فرخ در مقایسه با سایر ارقام بطور متوسط عملکرد دانه را 9 درصد افزایش می دهد. 

 هیبریدهاي زودرسي همانند فرخ پتانسیل الزم را براي زراعت دوم )تا بیستم تیرماه( در استان کرمانشاه دارا 
مي باشد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: کشت مخلوط دو رقم سویا در شرایط شمال خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 89098-03-71-2                              مدت اجراي پروژه: یك سال
مجری مسئول: سید احمد کالنتر احمدي                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 

kalantar.ahmadi@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 امکان کشت سویا در کشت تابستانه در استان خوزستان سبب گردیده است که بتوان این گیاه با ارزش را در 
برنامه های تناوبی قرار داد. کشاورزی پایدار از جنبه های مختلف می تواند مورد توجه قرار گیرد و یکی از مولفه های 
کشاورزی پایدار استفاده از کشت مخلوط می باشد. در این راستا بررسی روش های کشت جایگزین به جای سیستم 
مرسوم تك کشتی در این گیاه می تواند کمك بسیار موثری به حفظ این محصول در چرخه کشاورزی منطقه و کمك 

به توسعه سطح زیر کشت آن به دلیل افزایش توان رقابت اقتصادی محصول تولیدی نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در شرایط شمال خوزستان امکان کشت مخلوط ارقام سویا وجود دارد.



 کشت مخلوط 3 ردیف سویا رقم 504 و 1 ردیف سویا رقم صفی آبادی و یا 1 ردیف سویا رقم 504 و 2 ردیف 
سویا رقم صفی آبادی عملکرد دانه بدست آمده از مزرعه را افزایش می دهد.

 نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه: 
کشت مخلوط دو رقم سویا در مقایسه با کشت خالص آن 15 درصد عملکرد دانه را افزایش می دهد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

عنوان: تعیین آرایش کاشت رقم فرخ در شرایط مازندران 
یافته منتج از پروژه شماره: 86219-0000-13-120000-059-2     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید عباسعلي اندرخور                                              رتبه علمي: مربی پژوهش 

a_andarkhor@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آفتابگردان یکي از گیاهان عمده روغني است که روغن آن داراي کیفیت باالیي بوده، بهمین منظور زراعت آن 
در بسیاري از مناطق جهان از جمله کشور ما رایج است و مازندران یکي از نقاط مستعد جهت زراعت آفتابگردان مي 
باشد. با توجه به ضرورت تأمین روغنهاي خوراکي در داخل کشور و اهمیت توسعه زراعت آفتابگردان در اقلیم های 
مستعد، افزایش عملکرد این گیاه در واحد سطح از اهمیت شایانی برخوردار است. معرفي هیبرید های پر محصول و 
سازگار با شرایط اقلیمی مازندران و تعیین و بکارگیري آرایش کاشت مناسب بوته به جهت افزایش عملکرد و استفاده 

بهینه از منابع در توسعه کشت گیاهان روغنی و بویژه آفتابگردان حایز اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
فاصله خطوط کشت 70 سانتی متر مناسب ترین فاصله ردیف برای دستیابی به عملکرد دانه باال می باشد.

بهترین تراکم آفتابگردان، در شرایط اقلیمی مازندران، 8 بوته در مترمربع می باشد.   

 نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه: 
 تنظیم فاصله ردیف های کشت در 70 سانتی متر بطور متوسط 14 درصد عملکرد دانه را افزایش می دهد.

 تراکم کشت 8 بوته در مترمربع تا 10 درصد عملکرد دانه را افزایش می دهد.
 با تنظیم دقیق تراکم، هزینه های مصرف بذر کاسته می شود.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: بهترین رقم کلزا در کرمانشاه در شرایط تنش خشکي آخر فصل

یافته منتج از پروژه شماره: 89169-03-55-4                   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: اسداهلل زارعی سیاه بیدی                             رتبه علمي: استادیار پژوهش 

azareei46@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در استان کرمانشاه ساالنه در حدود 4-3 هزار هکتار کلزا کشت مي گردد. کشاورزان کلزا کار که عالوه بر کلزا 
اقدام به کشت ذرت یا گندم مي نمایند در فصل بهار براي از دست ندادن تاریخ کاشت ذرت و نیز اهمیت آبیاري 
گندم در اردیبهشت ماه، از آبیاري کلزا صرف نظر نموده و به آبیاري گندم و ذرت مي پردازند و قطع آبیاري کلزا در 
زمان گلدهي و دانه بندي باعث ایجاد تنش و کاهش محصول کلزا مي گردد. بنابراین تعیین متحمل ترین رقم براي 

تنش هاي آخر فصل در منطقه کرمانشاه ضروری به نظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 در صورت فراهمی آب، رقم مودنا مناسب ترین رقم جهت کشت در شرایط اقلیمی کرمانشاه می باشد.
 در شرایط کمبود آب، رقم زرفام مناسب ترین رقم جهت کشت در شرایط اقلیمی کرمانشاه می باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه: 
 در صورت فراهمی مناسب آب تا 34 درصد افزایش عملکرد کلزا قابل دستیابی است.
 در شرایط فراهمی آب، کشت رقم مودنا تا 11 درصد افزایش عملکرد را در پی دارد.

 در شرایط کمبود آب، کشت رقم زرفام تا 5 درصد افزایش عملکرد را در پی دارد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی بهترین رقم و زمان کاشت مناسب کلزا در منطقه سیستان 

یافته منتج ازپروژه شماره: 91022-03-66-2                                    مدت اجرای پروژه: 2 سال
 نام مجري مسئول: حمیدرضا فنایی                                                   رتبه علمی: دانشیار پژوهش 

Fanay52@yahoo.com:آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:  
در چند سال اخیر نوسانات دمایی در اوایل رشد کلزا سبب خسارت سرما زدگی در مزارع کلزا گردیده است. و از 
طرفی هم تاخیر در فراهمی آب به موقع در زمان کشت سبب گردیده تا کشاورزان نتوانند کلزا را در زمان مناسب 
توصیه شده کشت نمایند. این هم خسارت سرما زدگی را به دنبال داشته است. این در حالی است که کشت کلزا 
در جهت پایداری تولید و افزایش عملکرد گندم باید در تناوب زراعی منطقه باشد. از بین تمام جنبه هاي مدیریت، 
تاریخ کاشت بیشتر از همه در معرض تغییر می باشد و اغلب عامل تعیین کننده موفقیت در تولید محصول مي باشد.

کاشت خیلي زود نتیجه آن رشد زیاد بوته ها و ورود زود هنگام به مرحله گلدهی مي شود، که این امر قدرت بقاي گیاه 
در زمستان را کاهش مي دهد. کاشت با تاخیر نیز باعث کوچك ماندن گیاه و خطر سرمازدگي را افزایش مي دهد. 
استفاده از ارقام مناسب و تاریخ کاشت مناسب با کاهش خسارات ناشی از عوامل محدود کننده فوق سبب می شود 
تا گیاه ضمن سبز شدن سریع تر از استقرار مناسبی برخوردار شود، اجزای عملکرد موثر در افزایش تولید در شرایط 

محیطي مساعد قرار خواهند گرفت که باعث تولید حداکثری آن  ها می شود

دستورالعمل بکارگیری یافته درعرصه: 
جهت اجرای یافته در عرصه، کشاورز باید در اوایل مهر ماه اقدام به آماده سازی زمین و در تاریخ های کشت 
توصیه شده  اقدام به کشت نماید. با هدف کاهش خسارت ناشی از نوسانات دمایی اوایل رشد کلزا، در منطقه سیستان 

باید در اول آبان و حداکثر تا اواسط آبان ماه اقدام به کشت کلزا نماید.

 نتایج و مزایای  حاصل از به کارگیری یافته درعرصه: 
کشت در این تاریخ ها، حدود 59 درصد نسبت به کشت های تاخیری در آذر ماه افزایش تولید را برای کشاورز به 
دنبال خواهد داشت. رقم اوپی دلگان و رقم هیبرید هایوال 401 در این تاریخ کاشت ها 16 درصد افزایش در عملکرد 

دانه نسبت به آرجی اس خواهد داشت.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی بهترین رقم گلرنگ در کاشت زمستانه در منطقه سیستان

یافته منتج از پروژه شماره: 91303-03-66-4                            مدت اجرای پروژه: 2 سال
 نام مجري مسئول: حمیدرضا فنایی                                           رتبه علمی: دانشیار پژوهش 

Fanay52@yahoo.com:آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:  
 از چالش های جدی منطقه عدم امکان فراهمی به موقع آب در زمان مناسب برای کاشت گیاهان پاییزه از جمله 
غالت و دانه های روغنی مي باشد.گلرنگ بدلیل توانایی بسیار زیاد برای رشد در شرایط مختلف، به ویژه مناطق گرم 
و خشك، تحمل باال به کم آبی و شوری و مناسب تناوب با غالت بعنوان یك زراعت اصلی مورد توجه و در حال 
گسترش می باشد. رهاسازی آب کشت محصوالت پاییزه در منطقه سیستان از مخازن چاه نیمه ها با تاخیر از اواخر 
آبان تا اوایل آذر ماه بوده، به طوری که کاشت گندم هم به عنوان محصول اصلی در همه مناطق سیستان به موقع 
صورت نمی گیرد. گلرنگ به دلیل انعطاف پذیری باال درصورت عدم فراهمی شرایط کشت به موقع گلرنگ در پاییز 
)20 ابان تا 15 آذر ماه( امکان کشت تاخیری و کشت زمستانه را دارد بطوري که این ویژگی ها گلرنگ را به عنوان 

بهترین گزینه جهت قرار گرفتن در تناوب با غالت منطقه قرار داده است.

دستورالعمل بکارگیری یافته درعرصه: 
جهت اجرای یافته در عرصه، کشاورز باید جهت آماده  بودن زمین  در تاریخ های کشت توصیه شده  زمستانه 
تمهیدات الزم را در اوایل آذر انجام  دهد. کشاورز با کشت زمستانه گلرنگ با استفاده از ارقام گلدشت و فرامان از 
اوایل دی ماه تا اول بهمن ماه هدف رعایت تناوب زراعی با غالت را عملیاتی می نماید که این می تواند در کاهش 

مصرف آب و فرار از تنش های دیگر در ابتدا و انتهای فصل تاثیر  گذار است. 

 نتایج و مزایای  حاصل از به کارگیری یافته درعرصه: 
 رعایت دستورالعمل فوق از سوی کشاورز منجر به کاهش در خسارت ابتدای فصل و افزایش عملکرد کمی و 
کیفی، کلزا خواهد شد. کشاورز با کشت زمستانه گلرنگ در اوایل دی ماه تا اول بهمن ماه نسبت به کشت های به 
کشت نرمال اواسط ابان 34 درصد کاهش و با تاخیر بیشتر در اواخر بهمن و اسفند ماه حدود 36 درصد افزایش در 
تولید دانه را خواهد داشت. استفاده از دو رقم بی خار و زودرس گلدشت و فرامان در تاریخ کاشت های فوق حدود 30 

درصد افزایش در عملکرد دانه را نسبت به ارقام دیگر چون محلی اصفهان و پدیده به دنبال خواهد داشت.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان:  روش هاي مختلف پیوندزني و پایه هاي مختلف برای بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد هندوانه رقم کریمسون 

سوئیت در شرق استان هرمزگان
یافته منتج از پروژه شماره: 90161-03-62-4                     مدت اجرای پروژه: 1 سال و 6 ماه

مجري مسئول: حامد حسن زاده خانکهدانی                              رتبه علمی: محقق 
Hamed51h@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شرایط نامساعد آب و خاك که در چند سال اخیر بر تولید محصوالت کشاورزي این استان حاکم است تأثیر 
نامطلوب زیادي بر اقتصاد منطقه گذاشته و پتانسیل واقعي محصوالت عاید کشاورزان نمي شود. عالوه بر آن شیوع 
بیماریهاي قارچي و باکتریایي و ویروسي در مزارع کدوئیان خسارات زیادي وارد کرده است. با توجه به گسترش 
تولید گیاهان پیوندي در این خانواده و اثبات مقاومت این گیاهان به شرایط نامساعد آب و خاك و نیز تحمل به آفات 
و بیماري ها، بررسي نشاءهاي پیوندي هندوانه و مقایسه آن با بوته هاي بذري امري ضروري است. در این تحقیق 
درصد گیرایي پیوند هندوانه رقم کریمسون سوئیت روي سه پایه کدو قلیاني، کدو تنبل و کدو شینتوزا که به سه 
روش حفره اي، نیمانیم و مجاورتي زبانه اي پیوند شده بودند بررسي شدند. سپس نشاءهاي پیوندي به زمین اصلي 

منتقل و از نظر عملکرد و اجزاي عملکرد با هندوانه بذري مقایسه شدند.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
در شرایط استان هرمزگان، تولید هندوانه پیوندی روی پایه کدو قلیانی به روش پیوند نیمانیم، پتانسیل بهتري 
نسبت به روش های مجاورتی و حفره ای و نیز نسبت به پایه های کدو حلوایی و شینتوزا دارد. با این حال استفاده از 

پایه شینتوزا در صورت دسترسی راحت به بذر نیز توصیه می شود.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
این  تولید  ایران محسوب می شود.  در  یلدا  بازار شب  با هدف  تولید هندوانه  استان هرمزگان مهمترین منطقه 
محصول با استفاده از نشاءهای پیوندی می تواند گیاه را در برابر عوامل خسارت زای زنده و غیرزنده مقاوم تر کرده و 

پتانسیل تولید را افزایش دهد.  
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 

    

 
ساختار گلخانه ای جهت توليد نشاء 

پايه های توليدشده جهت انجام پيوند

ميوه هندوانه توليدی از يک نشاء پيوندی
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: بهبود عملکرد وخصوصیات زراعی جمعیت هاي باقال درمنطقه کوهستاني گرگان 

یافته منتج از پروژه شماره: 89025 – 0353- 57 – 3           مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول: رمضان سرپرست                                          رتبه علمي: مربی پژوهش 

ram_sarparast@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
باقال توجه به مقدار پروتئین باال و قابلیت آن در تثبیت نیتروژن جو نقش منحصر به فردی در دنیاي کشاورزي ایفا 
مي کند. سطح زیرکشت باقال درایران حدود 30000 هکتاراست که عمده ترین مناطق تولید آن استان های گلستان، 
خوزستان، مازندران و گیالن است. تقاضا برای این گیاه با توجه به افزایش جمعیت و کاهش دسترسی به سایر منابع 

پروتئینی رو به افزایش می باشد.
این تحقیق به منظور دستیابي به جمعیت ها و ارقام پرمحصول باقال  و با خصوصیات مطلوب زراعي و سازگار با 
مناطق کوهستاني گرگان )شاهکوه( از جمله درشتي بذر، فرم بوته ایستاده جهت برداشت مکانیزه و عملکرد باالتر 

با استفاده از 4 جمعیت و رقم برکت بعنوان شاهد محلی در منطقه شاهکوه گرگان در سال 1390 به اجرا در آمد.
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:

بودند، جهت  باال،دانه درشتي و تعداد دانه در غالف بیشتر  Histal که واجد صفات زراعي نظیر عملکرد   رقم 
استفاده در مناطق باکشت زمستانه درنواحی شمالی ایران وکشت بهاره در نواحي کوهستانی توصیه می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
معرفی ارقام جدید و با پتانسیل باال از جمله راهکارهایی است که می تواند درحل مشکل کم محصولی ارقام فعلی 

و بهبود اقتصاد کشاورزی کمك شایانی نماید.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: روش های  ارزیابي خسارت در مراحل مختلف رشد سیب زمینی

یافته منتج از پروژه شماره: 89058-03-03-04                     مدت اجراي پروژه:1 سال
مجری مسئول: حسن حسن آبادی                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش 

علیرضا  میرزایی،  یدا...   عالم خومرام،  بك، محمدحسین  مرتضوی  احمد  کاظمي،  داود حسن پناه، محمد  مجریان: 
محمدی، رمضان سرپرست،  عبدالستار دارابی

Hassan_hassanabadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مهمترین خطر تولید سیب زمینی در مناطق کشت بهاره، پاییزه و زمستانه خطر سرمازدگی در مراحل مختلف 
رشد محصول است. در خصوص میزان خسارت ناشی از تگرگ و سرما برای مناطق مختلف کشور ما اطالعات جامعی 
وجود ندارد. لذا در این تحقیق  جهت برآورد میزان و شدت خسارت تگرگ و سرما بر روی رقم اگریا در مراحل مختلف 
اردبیل، همدان،  اقدام شد. تحقیق در هشت منطقه  از طریق شبیه سازی )Simulation( خسارت  رشد محصول 
خراسان، سمنان، اصفهان، گرگان، جیرفت و خوزستان انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی عبارت بودند از: میزان 
تخریب اندام های هوایی در 6 سطح: 0، 20، 40، 60، 80  و 100 درصد تخریب اندام هوایی و مرحله رشد گیاه در 

5 سطح: 2، 5، 8، 11 و 15 هفته پس از سبز شدن.         

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 حساس ترین مرحله از لحاظ خسارت تگرگ، مرحله حجیم شدن غده ها بوده است. لذا در صورت وجود خسارت 
تگرگ در منطقه پیشنهاد می شود رقم و تاریخ کشت طوری انتخاب شود تا مرحله حساس رشد با زمان بروز تگرگ 

همزمان نباشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 درصورت وجود تگرگ در منطقه، با تنظیم تاریخ کشت می توان میزان خسارت را تا حد زیادی کم کرد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

   

مرحله حجيم شدن غده های سيب زمينی
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: بهبود کمیت و کیفیت بذر پیاز سفید نیشابور با انتخاب اندازه مناسب  پیازمادري و تراکم گیاه

یافته منتج از پروژه شماره: 87120-03-43-2                        مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: جالل رستگار                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 

jalalrastegar@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اندازه هاي   از جمله عوامل مهم در تولید بذر پیاز مي توان به مدیریت تولید بذر، شناسایي تراکم مطلوب و 
مناسب سوخ هاي مادري اشاره کرد. هدف از دستیابي به تراکم مطلوب سوخ، به حداقل رساندن رقابت بین و درون 
بوته اي و براي دستیابي به حداکثر عملکرد ممکن با کیفیت مطلوب ترکیب مناسبي از عوامل محیطي تأمین شود. 
در زراعت پیاز تولید بذر، کاري مشکل، فني و به لحاظ اجرایي دقیق است و تنها با کار کارشناسي و پیگیري هاي 
مداوم مي توان به هدف اصلي یعني تولید بذر مناسب به لحاظ کمي و کیفي دست یافت. تهیه بذر از سوخ هاي پیاز 
باید بر اساس شرایط دوساله بودن گیاه، تراکم مناسب و استفاده از سوخ هایي با قطر مناسب و در عین حال توجیه 

اقتصادي داشته باشد استفاده شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
قطر سوخ 3 الي5 سانتي متر و فاصله 20 سانتي متر به عنوان اقتصادي ترین تیمار معرفي می شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 با استفاده از یافته این تحقیق می توان به باالترین تولید اقتصادی بذر پیاز روزبلند سفید نیشابور اقدام کرد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: فاصله کاشت مناسب برای بهبود عملکرد ارقام مارچوبه  

یافته منتج از پروژه شماره:  86139-0000-05-120000-048-2    مدت اجراي پروژه: 5 سال 
مجری مسئول:  ناصر ظریفی نیا                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش

zarifinian@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان خوزستان دارای شرایط آب و هوایی مناسب برای تولید مارچوبه است. اما روش کشت مناسب آن برای 
منطقه گرم و خشك خوزستان بایستی کامال مشخص شود. زیرا بافت خاك و شرایط آب و هوایی و نیز وجود علفهای 
هرز بسیار، شرایط را برای کشت مشابه مناطق اروپایی سخت خواهد کرد. لذا باید به نکات باال توجه داشت و از 
الگویی استفاده کرد که بوسیله ماشین آالت بتوان علفهای هرز را کنترل کرد. از طرفی باید رقم مناسبی انتخاب شود 
که بتواند در شرایط گرما و سرمای خوزستان دوام یافته و عملکرد اقتصادی خوبی داشته باشد، تا اقتصاد کشاورز را 
بهبود بخشد. لذا جهت بررسي اثر الگوی کاشت  بر عملکرد ارقام مارچوبه در شمال خوزستان این پروژه اجرا شد.                                                                                 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که  عملکرد ساقه خوراکی، تعداد ساقه، درصد پروتئین، میزان منیزیم، آهن، کلسیم و درصد ماده 
خشك  در رقم ماری واشنگتن وارداتی با میانگین 5152 کیلو گرم در هکتار ساقه خوراکی برتر از سایر ارقام بود، 
باالترین تعداد ساقه با 414 ساقه، اما باالترین درصد پروتئین، میزان کلسیم و آهن و همچنین کمترین درصد فیبر  
به رقم یو سی 157 تعلق داشت. باالترین میزان منیزیم به رقم گراند اختصاص داشت.                                                                                 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
الگوی کاشت مارچوبه با تاثیر بر سرعت رشد ساقه خوراکی و افزایش تعداد ساقه، توانسته است تاثیر بسیار زیادي 
بر عملکرد ساقه هاي خوراکي داشته باشد. از طرفی بین ارقام از نظر تعداد ساقه، درصد ماده خشك، عملکرد ساقه 
خوراکی و همچنین کیفیت ساقه خوراکی شامل درصد پروتئین، درصد فیبر و همچنین میزان کلسیم، منیزیم و 
آهن تفاوت معنی دار وجود داشته است. با توجه به اهمیت این عناصر در سالمت انسان و تاثیر درمانی این عناصر در 
تصفیه خون  و کارکرد بهتر کلیه ها، یکی از ویژگی های مهم در انتخاب رقم میزان این عناصر است. لذا برای دست 
یابی به عملکرد باال استفاده از ارقام  ماری واشنگتن و گراند در فاصله کشت 30 سانتی متر بهتر از سایر تیمارها 
بوده است، اما برای دستیابی به کیفیت باال و میزان باالی امالح معدنی، رقم یوسی157  با فاصله کشت 40 سانتی 
متر برتر بود. در نتیجه برای دستیابی  به عملکرد بیشتر توصیه می شود که از ارقام ماری واشنگتن و گراند در فاصله 
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کشت 30 سانتی متر استفاده کرد. زیرا با باال رفتن عملکرد در واحد سطح میزان مواد آلی  و معدنی مورد نیاز نیز 
به نسبت دیگر تیمارها باال می رود.

 عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

       
تصاويری از مزرعه و تيمارهای كشت مارچوبه
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

عنوان: انتخاب تراکم و نوع کاشت مناسب برای کاهش شدت بیماري پوسیدگي فوزاریومي ریشه لوبیا 
یافته منتج از پروژه شماره: 88047-1603-61-3               مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجری مسئول: محمدرضا لك                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش 
مجري: عادل غدیري

Rezalak2000@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بیماري پوسیدگي فوزاریومي ریشه لوبیا با عامل Fusarium solani f. sp. phaseoli یکي از بیماري هاي مهم 
لوبیا در استان مرکزي است. بهترین و عملي ترین روش مبارزه با بیماري هاي خاکزي لوبیا استفاده از مدیریت مبارزه 
شامل انواع روش هاي کنترل زراعي، فیزیکي، بیولوژیك و شیمیایي است. به منظور بررسي اثر نوع کشت و تراکم بوته 
لوبیا بر شدت بیماري پوسیدگي فوزاریومي ریشه آزمایشي دو سال زراعي در قطعه زمیني با سابقه آلودگي به قارچ 

عامل بیماري در ایستگاه تحقیقات لوبیا خمین به اجرا شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تغییر الگوي کشت از کرتي به جوي و پشته به ویژه در زمین هاي آلوده به قارچ هاي خاکزي و انجام خاکدهي 

پاي بوته ها، عدم کشت متراکم در زمین هاي با سابقه آلودگي به بیماري هاي پوسیدگي ریشه توصیه می شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کمترین شدت بیماري پوسیدگي فوزاریومي ریشه در روش کاشت جوي و پشته با یکبار خاك دهي مشاهده شد 

و باالترین عملکرد دانه در تراکم 30 بوته در متر مربع در کشت جوي و پشته با یکبار خاکدهي بدست آمد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: تراکم هاي مناسب کاشت برای برداشت یك و چند مرحله ای گوجه فرنگی

یافته منتج از پروژه شماره: 89095-03-43-4                               مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: هادی خزاعی                                                       رتبه علمی: مربی پژوهش 

khazaeihadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در بسیاري از مزارع کاشت نشاء گوجه فرنگي با فواصل بسیار نزدیك انجام مي شود زیرا کشاورز با نگراني از خطاي 
احتمالي نشاء ها در مزرعه، از طریق کاشت متراکم تر، هر چه بیشتر از کارایي عملیات تولید گوجه فرنگي مي کاهد. از 
طرفي در زمان برداشت به روش چین های متعدد، هزینه های زیادی از قبیل نیروی انسانی، نیاز آبی قابل توجه و نیز 
حمل و نقل مکرر محموله های کوچك به آنها تحمیل می شود. لذا به منظور اصالح روش کاشت و برداشت و کاهش 

هزینه تولید گوجه فرنگي این آزمایش انجام شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اصالح عملیات برداشت گوجه فرنگي از روش فعلي مبتني بر برداشت چند مرحله ای به روش یك مرحله اي و 

اصالح روش کاشت با استفاده از فاصله کاشت 30 سانتي متر روي ردیف.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در شرایط فعلي که اکثر مناطق کشور با محدودیت منابع مواجه بوده و از طرفي کارایي استفاده از منابع در بخش 
تولیدات کشاورزي و از جمله زراعت گوجه فرنگي در اکثر موارد با چالش هاي جدي روبه رو است، اصالح عملیات 
برداشت گوجه فرنگي از روش فعلي مبتني بر برداشت چند مرحله ای به روش یك مرحله اي تا 127/1 برابر هزینه 
نیروي انساني مورد نیاز برداشت را کاهش داد که این موضوع با توجه به افزایش نرخ دستمزد در سال هاي اخیر، به 
توسعه کشت و نیز فراهم شدن امکان برداشت مکانیزه گوجه فرنگي منجر خواهند شد. از طرفي تغییر فاصله کاشت 
این آزمایش تحت شرایط برداشت چند مرحله ای  از 20 سانتي متر به 30 سانتي متر روي ردیف در  گوجه فرنگي 

بیشترین نرخ کارایی اقتصادی )35/1( را تحت شرایط فعلی داشته است.  
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: خصوصیات کمی و کیفی ارقام گوجه فرنگی در برداشت یك و چند مرحله ای

یافته منتج از پروژه شماره: 88005-0353-43-3                           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: هادی خزاعی                                                       رتبه علمی : مربی پژوهش 

مجري: محمد مظهری
khazaeihadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 در حال حاضر اکثر گوجه کاران کشور، کشاورزان خرده مالکی هستند که در سطوح کم به کشت این محصول 
اقدام می کنند و در زمان برداشت به روش چین های متعدد، هزینه های زیادی از قبیل نیروی انسانی، نیاز آبی قابل 
توجه و نیز حمل و نقل مکرر محموله های کوچك به آنها تحمیل می شود. به منظور اصالح روش برداشت و کاهش 
هزینه تولید گوجه فرنگي این آزمایش انجام شد. صفات مورد اندازه گیری شامل تعداد میوه در گیاه، وزن میوه در 

بوته، عملکرد کل، بریکس، pH، نیروی انسانی مورد نیاز به ازاء هر تن وزن میوه و نرخ بازده نهایي بودند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 استفاده از روش برداشت یك مرحله ای در ارقامی که همزمانی رسیدگی بیشتری دارند به لحاظ اقتصادی با 
صرفه تر خواهد بود. در شرایط فعلي که اکثر مناطق کشور با محدودیت منابع مواجه بوده و از طرفي کارایي استفاده 
از منابع در بخش تولیدات کشاورزي و از جمله زراعت گوجه فرنگي در اکثر موارد با چالش هاي جدي روبه رو است، 
اصالح روش  برداشت گوجه فرنگي از روش چند مرحله اي به روش یك مرحله اي با استفاده از ارقام مناسب برداشت 

یك مرحله اي همانند رقم هاي پیل 47، یکي از ضروریات راهبردي در این بخش است. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 اصالح عملیات برداشت گوجه فرنگي از روش فعلي مبتني بر برداشت چند مرحله اي به روش یك مرحله اي تا 
2/37 برابر هزینه نیروي انساني مورد نیاز برداشت را کاهش داد که این موضوع با توجه به افزایش نرخ دستمزد در 
سال هاي اخیر، مي تواند تاثیر قابل توجهي بر هزینه تولید این محصول داشته باشد. از طرفي جایگزیني ارقام فعلي 
گوجه فرنگي با ارقام مناسب برداشت یك مرحله همانند رقم هاي پیل 347 که در این آزمایش ضمن برخورداري از 
باالترین نرخ بازده نهایي در برداشت یك مرحله ای، تا 11/9 درصد افزایش عملکرد به همراه داشت، عالوه بر توسعه 
کشت و نیز فراهم شدن امکان برداشت مکانیزه گوجه فرنگي، در مجموع به افزایش کارایي تولید این محصول منجر 

خواهند شد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 

دستگاه برداشت خود كششی گوجه فرنگی  مجهز به موتور ديزل 200 اسب بخار با ظرفيت 60 تن در ساعت



یافته های قابل ترویج سال 1388 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

435

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: ارتقای عملکرد و کیفیت محصول چغندرقند از طریق غنی سازی بذر

مدت اجراي پروژه: 3 سال و 6 ماه یافته منتج از پروژه شماره: 0-100-11-02-83-014 
رتبه علمی: استادیارپژوهش مجری مسئول: سعید صادق زاده حمایتی                       

مجری: سلیم فرزانه
s_s_hemayati@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
این واقعیت که بذر تولیدشده در هر هکتار مزرعه چغندرقند بذری، بذر موردنیاز جهت کشت در  با توجه به 
بنابراین، بهبود شرایط کیفی بذر در سطح  150-100 هکتار مزرعه تولید چغندرقند کارخانه ای را تأمین می کند 
 )Fortification( مزارع تولید بذر می تواند ارزش افزوده قابل توجهی در مزارع تولید ریشه داشته باشد. غنی سازی بذر
این  اعمال می شود. در  فرآوری  بذر طی مراحل  بذر و روی پوشش  تولید  ازجمله تکنیك هایی است که در مزارع 
مطالعه، سعی بر این بود تا اثرات کاربرد عناصر ریزمغذی در مزارع تولید بذر بر نحوه اجرای آزمایشگاهی و مزرعه ای 

بذور موردکاشت ردیابی شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 برای به دست آوردن بذر استاندارد و قابل فروش که قادر به جوانه زنی باشد توصیه می شود که محلول پاشي

 آهن + بُر طي مراحل رشد رویشي و زایشي بوته هاي بذري چغندرقند انجام شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بخشی از عملیات غنی سازی بذر را می توان در مزارع تولید بذر بدون صرف هزینه گزاف انجام داد. گرچه، غنی سازی 
بذر این نهاده مهم زراعی را از به کارگیری روش های پوشش دهی بی نیاز نمی سازد. اما به دلیل افزایش عملکرد بذر 
استاندارد می تواند سود کشاورز و هم چنین ارتقای ضریب استحصال بذر در مراحل بوجاری سود تولیدکننده بذر را 
تضمین کند. محلول پاشي آهن + بُر طي مراحل رشد رویشي و زایشي بوته هاي بذري چغندرقند توانست عملکرد بذر 
قابل فروش و بذر استاندارد قادر به جوانه زني را در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب معادل 70 و 72 درصد افزایش دهد. 
از سوي دیگر، مصرف آهن و ترکیب آهن + بُر موجب شد تا سهم بذر زیرسرند در کل محصول به ترتیب به نصف یا 
یك سوم تیمار شاهد کاهش و سهم بذر استاندارد تا حدود یك چهارم و بذور اورسایز تا یك سوم افزایش یابد. از لحاظ 
کیفی نیز کاربرد عناصر ریزمغذي موجب کاهش معنی دار درصد پوکي بذر به میزان 4/4 درصد و افزایش وزن هزار 
ژرم بذر چغندرقند به میزان 20 درصد شد. در محصول ریشه، با وجود عدم تأثیر مصرف عناصر ریزمغذي بر عملکرد 

ریشه، به واسطه افزایش عیار قند، عملکرد شکر خام )0/16 تن در هکتار( افزایش معنی داری یافت.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
رقم های جدید مقاوم به بیماری پیچیدگی بوته )کرلی تاپ( عنوان: 

یافته منتج از پروژه شماره: 005-87-02-50-2              مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
رتبه علمی: مربی پژوهش  مجری مسئول: غالمرضا اشرف منصوري                      

مجری: محسن بذرافشان
m.bazrafshan@areeo.ac.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یبیماري کرلی تاپ از بیماري هاي مهم و خسـارت زا در مـزارع چغنـدرکاري کشـور است. میزان خسارت بیماري 
در مزارعـی کـه تـا 80 درصد بوته ها آلوده باشند، 40 درصد کاهش محصول برآورد شده است. لذا معرفی ارقام تجاري 
مقاوم جهت کنترل بیماري از اقتصادي ترین راه هاي کنترل بیماري اسـت و الزم است به طور مستمر والدها و ارقام 

مقاوم موجود مورد بررسی قـرار گیـرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این تحقیق، 12 رقم چغندرقند در منطقه فسا با آلودگی طبیعی ارزیابی شدند. در طول دوره رشد از هیچ گونه 
حشره کشی استفاده نشد تا جمعیت زنجره تقلیل پیدا نکند و مزرعه آزمایشی در کنار مـزارع چغندرقند ایجاد شد تا 
زنجره ناقل جمعیت کافی داشته باشد. رقم های BTS853،، Bronco و BTS852 دارای بیشترین عملکرد ریشه در 

مقایسه با دیگر ارقام بودند. بیماری کرلی تاپ تأثیری بر عیار قند ارقام مختلف نداشت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتوانسته درصد  به تنهایی  اما  به زراعی هم توصیه شده است،  بیماری کرلی تاپ روش هاي  برای مدیریت  اگـرچه 
آلودگی را به حد قابل انتظار برساند. در نتیجه، استفاده از ارقام مقاوم کماکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
اقتصادي ترین روش کنترل بیماري کرلی تاپ است. ارقام BTS853،، Bronco و BTS852 نسبت به دیگر ارقام برتری 
داشتند. کشت این رقم ها در مناطق آلوده به کرلی تاپ از خسارت این بیماری و اُفت عملکرد جلوگیری نموده و به 
طور میانگین در مقایسه با رقم شاهد Chinnok عملکرد ریشه و شکر را به طور میانگین به ترتیب 14 و 15 درصد 

افزایش داده و از این طریق باعث افزایش درآمد کشاورزان می شود )جدول 1(.
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رقم
عملکرد ریشهعملکرد شکر خالص

درصد  درصد قند
نام شرکتآلودگی تن در 

هکتار
درصد از 

شاهد
تن در 
هکتار

درصد از 
شاهد

BTS 85397/3812413/3413016/355/75بتاسید
Bronco86/9011111/3711116/454/61دپره

BTS 85284/7710810/7010515/643/80بتاسید
شاهد 

)Chinnok)
دپره78/5710010/2710015/802/37

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل )1( شمای كلی مزرعه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
روش  آبیاري مناسب برای افزایش کارآیي نیتروژن و آب چغندرقند عنوان: 

یافته منتج از پروژه شماره: 072-82-15-20-13-123                            مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول: عباس نوروزی                                                           رتبه علمی:محقق

مجریان: سیدمعین الدین رضوانی، کامران آذری،  مهدی حسنی
m.hasani@areeo.ac.ir : آدرس الکترونیکي مجری

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
چغندرقند گیاهي است که در مقایسه با اکثر محصوالت کشاورزي نیاز آبي نسبتاً زیادي دارد. بهبود و انتخاب 
شود.  چغندرقند  زراعت  در  آب  بهره وري  افزایش  و  مصرفي  آب  کاهش  باعث  مي تواند  آبیاري  صحیح  روش هاي 
همچنین وجود مقادیر زیاد نیتروژن در خاك در مراحل آخر رشد چغندرقند )بعد از به حداکثر رسیدن رشد برگي( 
افزایش  به  منظور  و کود  توأم آب  اعمال مدیریت  قند ميشود،  عیار  و کاهش  ریشه  ناخالصي هاي  افزایش  موجب 

راندمان آبیاري و کارآیي مصرف آب و نیتروژن در این زمینه بسیار ضروری است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به کمبود آب در اکثر مناطق کشور، توصیه اکید بر استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار است. برای 
بارانی  و  نواری )تیپ(  آبیاری قطره ای  با  به ترتیب  اولویت  از نظر شاخص کارآیی مصرف آب  مناطق دچار کم آبی، 
است. بهتر است الگوی کاشت به صورت دو خط بر روی پشته و با فاصله 40 سانتی متر روی پشته و 50 سانتی متر 
بین خطوط کاشت کنار پشته اجرا گردد. یك نوار تی تیپ بین دو خط کاشت روی پشته قرار داده شود به طوری 
که فاصله آن از خطوط کاشت 20 سانتی متر باشد. در روش آبیاری قطره ای تعداد و پوشش برگ بسیار کمتر از 
سایر روش ها بوده و مشکلی از لحاظ شرایط دریافت نور نخواهد داشت بنابراین می توان تراکم بوته را افزایش داد. 
)شکل (. جهت حداکثر تولید در سیستم آبیاری قطره ای نواری )تیپ(، 120 کیلوگرم و در سیستم بارانی و نشتی 

240 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج مطالعه دوساله، میزان مصرف آب در سیستم آبیاری قطره ای نسبت به آبیاری نشتی، 45/8 درصد 
کمتر بود. همچنین کاهش مصرف آب در سیستم آبیاری بارانی نسبت به نشتی معادل 22 درصد بود. از طرفی، 
کاهش مصرف آب در آبیاری قطره ای نسبت به بارانی حدود 37 درصد بود. همچنین بر اساس نتایج حاصل از اجرای 
این پروژه، در سیستم آبیاری بارانی و نشتی شیاری، کارآیی مصرف آب با مصرف 240 و در سیستم آبیاری قطره ای 

نواری با 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مناسب ترین بود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 وضعيت برگ های چغندرقند در سيستم های )الف( بارانی، )ب( نشتی و )پ( قطره ای )تيپ(

الفالف

بب

پپ
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرم استان اصفهان و ایذه خوزستان عنوان: 

حمیدرضا ابراهیمیان                            رتبه علمی:مربی پژوهش مجری مسئول: 
مجری: محمدرضا جهاداکبر

jahadakbar@gmail.com : آدرس الکترونیکي مجری

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بهـاره میـزان آب  بـا کـشت  ایران ـ در مقایـسه  مانند کشور  اقلیم هاي خشك ـ  پاییزه چغندرقند در  زراعت 
بارندگي هاي پاییزه و زمستانه در مقایسه با کشت بهاره چغندرقند  از  کمتري مصرف کرده و به جهت بهره گیري 
مي تواند گزینه ي مناسب تری برای مقابله با بحران کمبود آب باشد. همچنین ظرفیت خالی کارخانه های قند در اواخر 
فصل بهار می تواند موجب تولید چغندرقند در مناطق مستعد ایران شود. برای این منظور در دو منطقه دشت اردستان 
استان اصفهان و ایذه اسـتان خوزسـتان از منـاطق مجـاور دو کارخانه قند چهارمحال بختیاري و اصفهان که داراي 

استعداد بالقوه تولید چغندرقند پاییزه هستـند، مطالعاتی از سال 1385 صورت گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کـشت پاییزه چغندرقنـد در منـاطق آران و بیـدگل کاشان اصفهان و ایذه خوزستان در صورت استفاده ار ارقام 
مقاوم به ساقه روی و تاریخ کاشت مناسب امکان پذیر است. تاریخ کاشت و برداشت مناسب در منطقه ایذه به ترتیب 
اواسط آبان و اواخر خرداد ماه می باشد. تاریخ کاشت مناسب در منطقه اران و بیدگل اوایل آبان و برداشت آن اواخر 

خرداد ماه می باشد.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در منطقه ایذه کاشت در نیمه آبان در مقایسه با کشت در دهه اول آذر عملکرد ریشه و شکر را به ترتیب 142، 
189 درصد و درصد قند را در حدود 2 واحد افزایش داد. با توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه ایذه نیاز به استفاده 
از ارقام مقاوم به ساقه روی مانند مونوتونو، سوپریما  و... وجود دارد. برداشت در اواخر خرداد در مقایسه با اواخر 

اردیبهشت عملکرد ریشه و شکر را به ترتیب 78 و 153 درصد افزایش داد.  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: معرفي ارقام جدید چغندرقند مقاوم به پوسیدگي ریزوکتونیایي ریشه و ریزومانیا

یافته منتج از پروژه شماره:003 -87-02-02-0                      مدت اجراي پروژه:1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: سیدباقر محمودی                                                رتبه علمی: دانشیار پژوهش  

mahmoudi@sbsi.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پوسیدگي ریشه و طوقه از بیشتر مناطق چغندرکاري ایران گزارش شده است. درصد آلودگي به این بیماري در 
برخي از مزارع استان هاي مستعد کشت این محصول تا 45 درصد برآورد شده است. از آنجایي که مبارزه با این بیماري 
خاك زاد کاري مشکل و بغرنج است و روش هاي زراعي از جمله تناوب، تاریخ کاشت و غیره براي کنترل آن چندان 

کارساز نیست، استفاده از ارقام مقاوم در مزارع آلوده از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این تحقیق، 22 رقم خارجي به همراه دو رقم شاهد مقاوم و یك رقم شاهد حساس از نظر مقاومت به ریزوکتونیا 
در سال زراعی 1387-1388 در سه منطقه با آلودگي طبیعي )تربت جام، میاندوآب و کرمان( ارزیابي شدند. مقایسه 
میانگین ارقام از نظر عملکرد شکر خالص نشان داد که ارقام نودورو، پریمیر،ایریس،بی تی اس 335، کرمیت و موریل 

نسبت به بقیه ارقام برتري داشته و از ارقام شاهد مقاوم آزمایش، برتر بودند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در جدول )1( میانگین نتایج ارقام از نظر عملکرد شکر سفید و سایر صفات در مقایسه با میانگین ارقام شاهد 
مقاوم نشان داده شده است. در مجموع و با در نظر گرفتن پایداري عملکرد، به نظر می رسد ارقام نودورو، کرمیت و بی 

تی اس از نظر مقاومت به ریزوکتونیا از سایر ارقام برتر بودند.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

رقم
عملکرد )تن در هکتار(

درصد از
شاهد مقاوم

پوسیدگی  عیار قند
نام شرکتریشه

شکرسفیدریشهشکرسفیدریشه
KERMIT42.737.57118.46119.5919.408.65Maribo

Novodoro37.247.05103.24111.3720.316.14Syngenta

Muraile39.567.01109.68110.6919.2621.6FlorimondDesprez

Iris36.386.88100.86108.6919.9011.8Kuhn&Co

335 BTS35.996.4299.78101.4719.588.47Betaseed

Premier35.866.3999.41100.9019.2417.65Strube

نکات:
داده هاي جدول از اجراي آزمایش هاي مزرعه اي درسه منطقه آلوده به ریزوکتونیا به دست آمده است.  )1(

براي هر صفت عملکردي یا عیارقند، میانگین ارقام شاهد مقاوم به عنوان مبنا )100 درصد( درنظر گرفته شده   )2(
و داده های هر رقم به صورت درصد از میانگین ارقام شاهد مقاوم محاسبه شده است.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
روش مناسب آبیاري و مقدار نیتروژن موردنیاز جهت تولید بذر چغندرقند عنوان: 

یافته منتج از پروژه شماره: 050-83--1122-100-3          مدت اجراي پروژه:2 سال و 10 ماه
مجری مسئول: محمدرضا میرزایی                                                 رتبه علمی: استادیارپژوهش

مجریان: محمدعلي چگیني، سیدحسین صدر قاین، علي قدمي فیروزآبادي
Mirzaie_1346@ yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بذر با کیفیت، بیشترین ارزش افزوده را در بین نهاده هاي کشاورزي دارد و بازدهي سایر نهاده هاي کشاورزي را 
نیز افزایش می دهد. بذر با کیفیت پایین پس از کاشت جهت تولید ریشه مشکالتی از جمله تأخیر در جوانه زنی و 
غیریکنواختی در سبز و استقرار بوته را به دنبال خواهد داشت. از طرفی، با توجه به هزینه های باالی زراعی تولید بذر 
چغندرقند، عدم مصرف صحیح نهاده های زراعی از جمله عناصر غذایی، عملکرد کمی و کیفی بذر کاهش و در نهایت، 
صرفه اقتصادی زارع تولیدکننده بذر را کاهش خواهد داد. عامل مهم دیگر در کشاورزی، استفاده صحیح و بهینه از 
آب آبیاري در بخش کشاورزي است که اهمیت بسیار زیادی دارد. بي شك دست یابي به توسعه و خودکفایي کشور 

در زمینه کشاورزي بدون جلوگیري از هدر رفت آب آبیاري و بهره مندي از تکنولوژي های جدید امکان پذیر نیست.
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 

برای آبیاری مزارع چغندرقند بذری با توجه به کمبود منابع آب در استان اردبیل توصیه می شود از آبیاری قطره 
ای به روش تیپ استفاده شود. همچنین مصرف 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به صورت تزریق در سیستم آبیاری 

قطره ای توصیه می گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد حجم کل آب مصرفي در آبیاري قطره اي نسبت به نشتي حدود 50 درصد کاهش یافت و کارآیي 
مصرف آب در روش آبیاري قطره اي دو برابر آبیاری نشتی و معادل 0/59 کیلوگرم بذر بر مترمکعب آب مصرفی بود. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

سطوح مختلف  نيتروژن و فسفر با استفاده از روش آبياری           استفاده از روش آبياری قطره ای در زراعت چغندرقند  
قطره ای در زراعت چغندرقند بذری در اواخر مرحله گلدهی                               بذری در مرحله گلدهی

  سطوح مختلف  نيتروژن و فسفربا استفاده از روش آبياری    نمايی از كرت مربوط به سطح نيتروژن 180 و فسفر صفر
   نشتی در زراعت چغندرقند بذری در اواخر مرحله گلدهی                                      كيلوگرم در هكتار

        نمايی از مرحله اعمال تيمار كودی در آبياری نشتی              استفاده از روش آبياری قطره ای در زراعت چغندرقند                             
                                                                                                           بذری قبل از مرحله ساقه روی
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                 بذرهای رسيده در مرحله برداشت                                      تصوير كلی از مرحله رسيدگی بذر چغندرقند 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: کاهش ضایعات چغندرقند در سیلو با کاشت رقم مقاوم به پوسیدگی ریشه

یافته منتج از پروژه شماره: 021-86-02-02-04                       مدت اجراي پروژه:1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: رحیم محمدیان                                             رتبه علمی: دانشیار پزوهش 

جواد رضایی مجری: 
R_mohammadian@hotmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به دلیل عدم هم زمانی برداشت چغندرقند از مزرعه و مصرف آن در کارخانه قند، ریشه های برداشت شده در سیلوهای 
مزرعه ای و همچنین کارخانه قند توقف دارد. ریشه چغندرقند به دلیل تنفس طی این مدت، مقداری از قند را از دست 
داده و در نتیجه، ضایعات قندی رخ می دهد. مقدار ضایعات قندي در مدت نگهداري به عوامل محیطی و بیولوژیکی 
متعددي از جمله دمای محیط، رطوبت نسبی، صدمات مکانیکی چغندرقند در حین برداشت و میران کود مصرفی 
طی دوره رشد بستگی دارد. همچنین تجمع ناخالصی هاي سدیم، پتاسیم و نیتروژن مضره در ریشه عالوه بر کاهش 
خلوص شربت در کارخانه بستري مناسب را براي رشد میکروارگانیسم ها باالخص قارچ هاي ساپروفیت ـ که یکی از 
عوامل فساد ریشه در طول دوره سیلو است ـ فراهم می کند. حاصلخیزی خاك و رطوبت کافی از عوامل عمده در 
افزایش خاصیت سیلوپذیري ریشه چغندر قند است. در این تحقیق، اثرات آلودگی ریشه های چغندرقند به بیماری 
پوسیدگی طی دوره رشد )با استفاده از از ارقام مقاوم و حساس به پوسیدگی( در میزان ضایعات قندی در سیلو مورد 

بررسی قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
و  کشاورز  بین  چغندرقند  برداشت  زمان  جهت  است  بهتر  سیلو،  در  قندی  ضایعات  بودن  باال  به  توجه  با   
کارخانه های قند هماهنگی الزم ایجاد شود تا حتی االمکان در مدت زمانی کوتاهی پس از برداشت، ریشه ها در کارخانه 

مورد مصرف قرار گیرد.
 حتماً در زمین های آلوده، از ارقام مقاوم به بیماری استفاده شود. استفاده از ارقام مقاوم به بیماری عالوه بر 
آنکه منجر به افزایش عملکرد قند در هکتار در مزرعه به دلیل عدم آلودگی می شود، میزان ضایعات قندی در سیلو را 
نیز کاهش می دهد. ریشه های آلوده عالوه بر آنکه منبع آلودگی و ضایعات قندی بیشتر در مقایسه با ریشه های سالم 
هستند، به دلیل آنکه این ریشه ها معموالً کوچك تر از ریشه های غیرآلوده هستند، مقدار تنفس و درنتیجه ضایعات 
قندی آنها در مقایسه با ریشه های بزرگ تر )سالم( بیشتر است. لذا توصیه می شود تا در زمان سیلو کردن دقت شود 
تا ریشه های آلوده و کوچك تر از ریشه های غیرآلوده و بزرگ تر جداگانه ذخیره شوند و ریشه های آلوده و کوچك تر 



44۸

سریع تر مورد مصرف قرار گیرند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
این آزمایش میزان ضایعات قندی در چغندرهای آلوده به بیماری پوسیدگی )رقم  از  نتایج حاصل  با توجه به 
حساس به بیماری( پس از 25 و 50 روز نگهداری در سیلو به ترتیب حدود 9 و 16 درصد ضایعات قندی مشاهده شد. 
در حالی که در چغندرهای سالم )رقم مقاوم( پس از 25 و 50 روز نگهداری در سیلو، این مقدار به ترتیب حدود یك و 
شش درصد ضایعات قندی بود. به عبارت دیگر، در هر تن چغندرقند سالم )رقم مقاوم( با عیار 16 درصد، پس از 25 و 
50 روز نگهداری در سیلو، حدود 2 و 10 کیلوگرم قند در سیلو ضایع می شود. در حالی که از هر تن چغندرقند آلوده 
)رقم غیرمقاوم( پس از 25 و 50 روز نگهداری در سیلو، به ترتیب حدود 14 و 26 کیلوگرم قند در سیلو ضایع می شود. 
لذا درصورت رعایت موارد ذکر شده در سیلو کردن ریشه های چغندرقند، پس از 25 و 50 روز از هر تُن چغندرقند با 

عیار16 درصد، از هدر رفتن به ترتیب 12 و 16 کیلوگرم قند جلوگیری می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 شكل )1( عدم توجه به جداسازی ريشه های سالم از آلوده به پوسيدگی در سيلو می تواند باعث
 ازبين رفتن ريشه های سالم و در نتيجه افزايش ضايعات قندی شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
تعیین مراحل حساس رشد چغندرقند به قطع آبیاري عنوان: 

یافته منتج از پروژه شماره: 070-82-8101-15-13-126-3      مدت اجراي پروژه:4 سال
مجری مسئول: مجید محرم زاده                                                 رتبه علمی: مربی پژوهش 

محمدرضا ستار شیراز مجری: 
Moharamzadeh_majid@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نقش آب در مراحل مختلف رشد گیاه و میزان آب موردنیاز با در نظر گرفتن خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاك 
مي تواند به برخي از ابهامات موجود در خصوص آبیاري هاي بي رویه و مشکالت ناشي از آن پاسخ دهد. بحران آب و 
استفاده از منابع آب بدون در نظر گرفتن محدودیت آن، باعث ایجاد مشکالت جدي در آینده نزدیك خواهد بود. در 
زراعت چغندرقند باید از تمامي راهکارها جهت کاهش مصرف آب بهره جست تا با مدیریت منطقي بر مصرف آب، 

بازدهي اقتصادي مناسب تر فراهم شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در دشت مغان، در صورتي که چغندرقند در مرحله میاني رشد )مرحله اي که کانوپي گیاه کامل و با رشد سریع 
ریشه همراه هست( با کمبود آب و طوالني شدن دور آبیاري مواجه شود، به دلیل گرماي زیاد تابستان، از عملکرد 
ریشه )7/8 تن در هکتار( و درصد قند )2/2 واحد( کاسته خواهدشد. مرحله میاني از اوایل تیر شروع و طول دوره آن 
55-60 روز است. واکنش گیاه چغندرقند نسبت به اعمال تنش رطوبتي در سه مرحله دیگر رشد )جوانه زني، توسعه و 
انتهایي( به اندازه مرحله میاني نبود. عالوه بر این، با قطع آبیاري در مرحله انتهایي رشد و با مصرف 7850 مترمکعب 
آب در هکتار، عملکرد شکر معادل 4680 کیلوگرم در هکتار و راندمان مصرف آب 600 گرم شکر به ازای هر مترمکعب 
آب مصرفي حاصل شد. تحت این شرایط، عملکرد ریشه 59/2 تن در هکتار و درصد قند 12/8 درصد بود. طول دوره 
انتهایي 60-65 روز بوده و طوالني شدن دور آبیاري در این مرحله موجب افزایش عملکرد ریشه نسبت به سه مرحله 
دیگر و شاهد)بدون تنش( بود. طوالنی کردن دور آبیاری در مرحله انتهایی رشد، با کاهش مصرف آب به میزان 800 
مترمکعب در هکتار، کاهش ناخالصي ها و درنهایت، افزایش عملکرد شکر تولیدي تا 980 کیلوگرم در هکتار همراه بود

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در منطقه مغان باید از بروز تنش رطوبتی در مرحله میانی رشد اجتناب شود. این درحالی است که با قطع آبیاری 
در مرحله چهارم رشد می توان ضمن صرفه جویی در مصرف آب به میزان ده درصد، عملکرد شکر حاصل را نیز حدود 

بیست درصد افزایش داد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: نیتروژن و پتاسیم موردنیاز چغندرقند در شرایط خشکی

مدت اجراي پروژه:3 سال یافته منتج از پروژه شماره:  0-100-11-02-7803-83-011       
رتبه علمی: استادیارپژوهش مجری مسئول: حمید نوشاد                                               

مجری: علیرضا قائمی
hamidnoshad@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نیتروژن و پتاسیم دو عنصر غذایی ضروری و پُرمصرف به شمار مي روند. کمبود نیتروژن در اکثر خاك های زراعی 
ایران بیشتر از پتاسیم مشهود است. مصرف مناسب کودهای نیتروژن دار با توجه به میزان نیتروژن قابل استفاده در 
خاك، ضمن کاهش میزان آلودگی محیط زیست باعث افزایش کمیت و کیفیت محصول چغندرقند می شود. با توجه 
به کاهش آب و تنش های خشکی که به ناچار در زراعت چغندرقند در سال های اخیر ایجاد می شود، رعایت میزان 
مصرف مناسب نیتروژن و پتاسیم از جمله مواردی است که بایستی به آن توجه شود. به خصوص در ارتباط با پتاسیم 
اکثر  را در مقابل خشکی مقاوم می کند،  پتاسیم گیاه  این است که عنصر  که یك تصور غلط وجود دارد و آن هم 

کشاورزان و کارشناسان به اشتباه اقدام به مصرف بیش از حد این عنصر می کنند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
دو نوع تنش در طول فصل در ارتباط با چغندر قند رخ می دهد: یکی تنش اول فصل که حدود یك تا دو ماه است 
و دیگری تنش در طول فصل رشد. در هر دو شکل بایستی در میزان مصرف کودهای پُرمصرف توجه کرد چراکه 
مصرف این کودها در میزان بیشتر و یا حتی در حد میزان مصرف تحت شرایط آبیاری نرمال باعث کاهش کیفیت و 
در اکثر مواقع کاهش کمیت ریشه چغندرقند می شود. در اراضی با میزان پتاسیم قابل جذب پایین، وقوع تنش خشکی 
ابتدای فصل، سبب کاهش جذب پتاسیم و در نهایت، کاهش عیار خواهد شد. همچنین در شرایط خشك، مصرف 
افزایش سدیم ریشه و کاهش عیار خواهد شد. در شرایط خشکی، مقدار کود موردنیاز  باعث  نیتروژن  بیشتر کود 

نیتروژن و پتاسیم کمتر از شرایط آبیاری نرمال است. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مصرف کود بر اساس شرایط آبیاری و نتایج آزمون خاك عالوه بر صرفه اقتصادی از طریق مصرف کمتر کود، 
کاهش هزینه های مربوط به خرید و مصرف آن، افزایش کمیت و کیفیت محصول، از طرفی باعث جلوگیری از آلودگی 
محیط زیست و تخریب خاك خواهد شد که در اثر مصرف بی رویه و بیش از حد کودهای شیمیایی رخ می دهد. در 
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همین راستا، در دستیابی به محصول سالم نیز قدم مهمی برداشته شده است. در شرایط تنش خشکی اول فصل، 
مقدار کود توصیه شده بر اساس نتایج تجزیه خاك حدود 20 درصد کمتر از شرایط آبیاری نرمال است و در شرایط 
تنش خشکی در طول فصل که آبیاری یك در میان انجام شده باشد، مقدار نیتروژن و پتاسیم توصیه شده بر اساس 

نتایج تجزیه خاك حدود 30 درصد کمتر از شرایط آبیاری نرمال است.



452
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موسسه تحقیقات برنج کشور



454

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: استفاده از مواد خشکاننده روشی مناسب جهت برداشت زودتر کلزا در شالیزار  

یافته منتج از پروژه شماره:  85003-0000-11-0000-13-012-2     مدت اجراي پروژه: 2 سال و3 ماه
مجری مسئول: محمد ربیعی                                                        رتبه علمي: محقق

M.Rabiee@areo.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکي از دالیل عدم توسعه کشت کلزا به عنوان کشت دوم در اراضي شالیکاري استان گیالن محدودیت فصل 
کاشت برنج مي باشد. چون کشاورز براي آماده سازي زمین و نشاء کاري برنج باید فرصت کافي داشته باشد و برداشت 
دیر هنگام کلزا کشاورز را درکاشت به موقع برنج که محصول اصلي منطقه است، باز مي دارد. از طرف دیگر باقي  
ماندن کلزا به مدت طوالني پس از رسیدگي فیزیولوژیکي در مزرعه براي خشك شدن باعث کاهش عملکرد دانه و 
روغن به جهت ریزش، ورس و خطرات احتمالي حمله پرندگان مي گردد. با توجه به کاربرد وسیع مواد خشکاننده 
در سطح دنیا و کارآئي بهینه آنها در گیاهان مختلف  مصرف مواد خشکاننده قبل از برداشت کلزا براي تسریع در 
کاهش رطوبت دانه و برداشت زودتر آن به عنوان یك راهکار مناسب در جهت عدم تداخل کلزا با نشاي برنج محسوب 
مي گردد. ضمن آنکه مبارزه با علفهاي هرز و تمیز کردن مزارع و سهولت در برداشت کلزا نیز از دیگر مزایاي استفاده 
از خشکاننده ها به شمار مي رود. با توجه به موارد فوق استفاده از مواد خشکاننده در منطقه ضروري بوده و مي تواند 

نقش به سزایي در توسعه کشت کلزا ایفا نماید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بعداز برداشت برنج، در اواسط مهر عملیات شخم حداقل با استفاده از دو بار روتیواتور به عمق 15-10 سانتي متر 
انجام گیرد. کاشت بذور در اواخر مهر و میزان بذر مصرفي بر حسب 6 کیلوگرم در هکتار محاسبه گردد. کاشت بذر 
کلزا رقم هایوال 401 در عمق 2-1 سانتی متر صورت پذیرد. تیمارهاي خشکاننده ها شامل کلرات سدیم در 3 غلظت 
)6،5،4 کیلوگرم در هکتار(،  رانداپ در 3 غلظت )6،4،2 لیتر در هکتار(، گالي فوزیت آمونیوم در 3 غلظت )7، 5، 3 
لیتر در هکتار( و بنتازون در 3 غلظت )4، 3، 2 لیتر در هکتار( منظور شوند. انتخاب مواد خشکاننده از فهرست مواد 
شیمیایی مجاز سازمان حفظ نباتات و میزان غلضت آنها بر اساس مشورت با همکاران موسسه تحقیقات گیاه پزشکی 
کشور تعیین گردید. محلول پاشي زماني صورت گیرد که در ساقه اصلي، دانه هاي خورجین  هاي یك سوم پائیني 
45 -40 درصد رطوبت داشته باشند. عمل محلول پاشي با استفاده از سمپاش پشتي با فشار یك اتمسفر و یا سایر 

سمپاشهای موجود صورت گیرد. مقدار آب مصرفی 300 لیتر در هکتار در نظر گرفته شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این تحقیق نشان داد که اثر کلیه مواد خشکاننده بر کاهش رطوبت دانه کلزا معني دار بود و با استفاده از 
آنها مي توان برداشت کلزا را بین 3 تا 7 روز زودتر انجام داد و به این ترتیب  ضمن جلوگیري از خسارت ناشي از 
ریزش دانه ها مزرعه را براي کشت اصلي )برنج( آماده نمود. همچنین با توجه به اینکه هیچ یك از مواد خشکاننده بر 
روي عملکرد دانه و درصد روغن اثر سوئي نداشتند، به نظر مي رسد که استفاده از مواد خشکاننده به دلیل زودرس 
بودن و تسریع در برداشت کلزا به منظور تخلیه اراضي و آماده سازي براي نشاي برنج در اراضي شالیزاري استان 
گیالن قابل توصیه مي باشد. همچنین تیمار کلرات سدیم در غلظت 5 کیلوگرم در هکتار به علت دارا بودن حداکثر 
عملکرد دانه و روغن و همچنین تسریع در برداشت کلزا به عنوان بهترین تیمار خشکاننده در بین تیمارهاي موجود 

قابل توصیه مي باشد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مقايسه استفاده از كلرات سديم در غلظت 5 كيلوگرم در هكتار و تيمار شاهد از نظر صفت زودرسی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: دستیابی به زمان مناسب برداشت کلزا در اراضی شالیزاری شمال کشور  

یافته منتج از پروژه شماره:  85005-0000-11-0000-13-100     مدت اجراي پروژه: 2 سال و6 ماه
مجری مسئول: محمد ربیعی                                                     رتبه علمي: محقق

M.Rabiee@areo.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
باتوجه به فصل رشد کلزاي پاییزه که از اوایل پاییز تا اردیبهشت مي باشد، این گیاه مي تواند به عنوان محصول 
دوم بعداز برنج کشت شود. انتخاب زمان برداشت تاثیر عمده اي بر عملکرد دانه کلزا دارد. از آنجائي که کلیه دانه هاي 
یك بوته کلزا  همزمان نمي رسند، برداشت زودهنگام سبب مي شود که مقدار زیادي از دانه ها هنگام برداشت سبز 
بوده که در این وضعیت میزان کلروفیل و اسیدهاي چرب آزاد در دانه  زیاد بوده و کیفیت روغن کاهش مي یابد، تاخیر 
در برداشت نیز باعث باز شدن خورجین هاي پایین بوته و ریزش دانه ها  و در نتیجه کاهش عملکرد مي شود. از این رو 
انتخاب مناسبترین زمان برداشت کلزا جهت رسیدن به پتانسیل عملکرد و در نتیجه سود آوري بیشتر براي زارعین 

و توسعه کشت کلزا در  اراضي شالیزاري ضروري به نظر مي رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بعد از برداشت برنج، در اواسط مهر عملیات شخم حداقل با استفاده از دو بار روتیواتور به عمق 15-10 سانتي متر 
انجام گیرد. 50 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره، 70 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار از منبع فسفات 
آمونیوم و 75 کیلوگرم پتاسیم خالص در هکتار از منبع سولفات پتاسیم به مزرعه داده شود و سپس توسط روتیواتور 
و یا دیسك با خاك مخلوط گردد. میزان 100 کیلوگرم در هکتار کود اوره نیز به صورت سرك در مرحله ساقه رفتن  
و 100 کیلوگرم در هکتار نیز در مرحله غنچه دهی مصرف شود. کاشت بذور در اواخر مهر و میزان بذر مصرفي بر 
حسب 6 کیلوگرم در هکتار محاسبه گردد. فواصل بین ردیف کاشت 25 سانتی متر و روی ردیف پنج سانتی متر 
و تراکم کشت 80 بوته در متر مربع در نظر گرفته شود. کاشت بذر کلزا رقم هایوال 401 در عمق 2-1 سانتی متر 
صورت پذیرد. برداشت غیر مستقیم کلزا رقم هایوال 401 زماني صورت پذیرد که در ساقه اصلي دانه هاي غالف هاي 
یك سوم پائیني بین 40-30 درصد رطوبت داشته باشند. بوته ها سه تا چهار روز در مزرعه قرار گرفته و سپس عمل 

خرمنکوبی صورت گیرد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
براساس نتایج حاصل از این تحقیق برداشت دستی کلزا در اراضي شالیزاري شمال کشور را مي توان در زماني 
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که میزان رطوبت دانه هاي  یك سوم پائیني ساقه اصلي بین 40-30 درصد رطوبت داشته باشد، انجام داد تا ضمن 
دستیابي به بیشترین عملکرد دانه و روغن، دوره رسیدگي محصول کلزا را با توجه به ارقام مختلف در حدود 6-10 
روز کوتاه تر نمود و فرصت کافي را براي آماده سازي زمین و نشاي برنج فراهم نمود. نتایج حاصل ازآزمایش نشان 
داد که رقم هایوال 401 در زمان برداشت40-30درصد رطوبت دانه با میانگین عملکرد دانه 2786 کیلوگرم در هکتار 

و عملکرد روغن 1232 کیلوگرم در هکتار رتبه اول را دارا بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

برداشت كلزا در مزارع شاليزاری به عنوان كشت دوم پس از برداشت برنج
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: بهترین مقدار و  زمان مصرف کود  نیتروژن در کلزا رقم  هایوال 401  در شالیزار

یافته منتج از پروژه شماره: 85004-0000-11-0000-13-012-2     مدت اجراي پروژه: 2 سال و6 ماه
مجری مسئول: محمد ربیعی                                                        رتبه علمي: محقق

M.Rabiee@areo.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکي از عوامل اصلي و تعیین کننده براي رسیدن به پتانسیل عملکرد در کلزا شناخت نیاز غذایي کلزا خصوصاً 
نیتروژن و همچنین زمان مصرف بهینه آن مي باشد. زیرا مصرف بهینه عناصر غذایي نقش به سزایي در افزایش عملکرد 
و کیفیت کلزا و روغن آن و جلوگیري از بروز آلودگي هاي زیست محیطي و به هم خوردن تعادل عناصر غذایي در 
خاك داشته و سبب افزایش کارآیي کودها نیز مي گردد. بنابراین دست یابي به مقدار مصرف بهینه کود نیتروژن و 
بهترین زمان مصرف آن جهت نزدیك شدن به پتانسیل عملکرد کلزا  با در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی و 

مالحظات اقتصادی، ضروري می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بعد از برداشت برنج، در اواسط مهر عملیات شخم حداقل با استفاده از دو بار روتیواتور به عمق 15-10 سانتي متر 
انجام گرفته و قبل از کاشت، مزرعه توسط علف کش ترفالن به میزان2 لیتردر هکتار به طور یکنواخت سم پاشي و 
بالفاصله توسط دیسك سبك با خاك مخلوط گردد. تمام کود فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم مورد نیاز برحسب 
نتایج تجزیه خاك به مزرعه داده  شود. کاشت بذور در اواخر مهر و میزان بذر مصرفي بر حسب 6 کیلوگرم در هکتار 
محاسبه گردد. فواصل بین ردیف کاشت 25 سانتی متر و روی ردیف پنج سانتی متر و تراکم کشت 80 بوته در متر 
مربع در نظر گرفته شود. کاشت بذر کلزا رقم هایوال 401 در عمق 2-1 سانتی متر صورت پذیرد. ازکود نیتروژن به 
میزان 180 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار استفاده گردد. به منظور استفاده بهینه از کود نیتروژن بهتر است آن 
را در سه مرحله به صورت یك سوم در زمان کاشت،  یك سوم در زمان ساقه رفتن و یك سوم قبل از گلدهي مورد 

استفاده قرار داد. 
نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

از نظر  نیتروژن در هکتار  بیانگر آن است که بین مقادیر 180 و 240 کیلوگرم  از آزمایش  نتایج بدست آمده 
عملکرد دانه و روغن اختالف معنی داری وجود نداشته و از این رو مقدار 180 کیلوگرم نیتروژن با میانگین عملکرد 
2550 کیلوگرم در هکتار به دلیل اهمیت اقتصادي صرفه جویی در مصرف کود نیتروژن وکاهش خطرات آبشویی و 
جلوگیری از اثرات مخرب آالینده هاي زیست محیطی جهت کشت کلزا رقم هایوال 401 در اراضي شالیزاري توصیه 
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مي گردد. در بین زمان هاي مصرف کود نیتروژن نیز، تقسیط در سه مرحله )8-6 برگي+ ساقه رفتن + قبل از گلدهي(  
با میانگین  2155 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید نمود و به عنوان تقسیط مناسب کود نیتروژن 

در اراضي شالیزاري توصیه مي گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مقدار و زمان مناسب استفاده از كود نيتروژن در زراعت كلزا در شاليزار
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: مناسبترین تاریخ نشاکاري ارقام  کلزا جهت دستیابی به عملکرد باال در اراضی شالیزاری  

یافته منتج از پروژه شماره:  84002-0000-11-0000-13-012-2      مدت اجراي پروژه: 2 سال و6 ماه
مجری مسئول: محمد ربیعی                                                        رتبه علمي: محقق

M.Rabiee@areo.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشت نشایی کلزا به دلیل مزایایی چون فرصت کافی برای آماده سازی زمین، استقرار مطلوب بوته ها،عدم از بین 
رفتن گیاهچه هادر ابتداي فصل کشت در اثر بارندگي هاي زیاد، جلوگیری از خسارت سرمای زمستانه، تولید گیاهچه 
های قوی و انتقال گیاهچه ها در زمان مناسب به زمین اصلی،  ایجاد تراکم و آرایش کاشت مناسب در زمین اصلی 
و حتی بعضاً به عنوان کشت سوم بعد از کشت محصوالتی چون حبوبات و مهمتر از همه فاکتور زودرسی می تواند 
مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین دستیابی به تاریخ کاشت مناسب و ارقامی که سازگاری بیشتری با روش نشاکاری 
کلزا دارند جهت رسیدن به پتانسیل عملکرد و در نتیجه سودآوری بیشتر برای زارعین و توسعه کشت کلزا در منطقه 

ضروری می باشد

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بعداز برداشت برنج، در اوایل مهر عملیات شخم حداقل با استفاده از دو بار روتیواتور به عمق 15-10 سانتي-متر 
انجام گرفته و براي مبارزه با علف هاي هرز از علف کش ترفالن به میزان2 لیتر در هکتار استفاده  گردد. یك سوم 
کود نیتروژن )100 کیلوگرم در هکتار اوره( و تمام کود فسفات آمونیوم )150کیلوگرم در هکتار( و سولفات پتاسیم 
)150کیلوگرم در هکتار( قبل از نشاکاری به مزرعه داده  شود. سپس جهت خروج آب اضافی از زمین با توجه به 
بافت خاك، وسعت مزرعه، شیب اراضی و شدت بارندگی زهکش هایي به عمق 40-30 سانتي متر و به عرض 35-40 
سانتي متر احداث گردد. احداث خزانه براي نشای کلزا با توجه به تاریخ نشاکاري در اوایل مهر صورت پذیرد. کاشت 
نشاي کلزا به صورت دستي و در مرحله 5 تا 6 برگي با تراکم 50 بوته در متر مربع انجام گیرد. فواصل بین ردیف 
کاشت 25 سانتی متر و روی ردیف کاشت 8 سانتی متر در نظر گرفته شود. میزان بذر مورد استفاده دو کیلوگرم در 
هکتار می باشد. چند روز قبل از انتقال نشا از خزانه به مزرعه محلول پاشی کود اوره در خزانه صورت گیرد. در زمان 
انتقال نشا از خزانه به زمین اصلی جهت جلوگیری از آسیب به ریشه های گیاه از بیل و یا بیلچه های کوچك استفاده 
گردد. قبل از انجام نشاکاری چنانچه رطوبت خاك به اندازه کافی نباشد جهت جلوگیری از آسیب دیدگی ریشه ها 
حتما خزانه آبیاری گردد. زمان انتقال نشا طوری تنظیم گردد که با گرمای شدید و یا بادهای موسومی گرم مصادف 

نگردد و حتما در صورت مواجه شدن ناگهانی با پدیده باد گرم مزرعه آبیاری گردد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از این آزمایش بیانگر آن است که ارقام کلزا را می توان در روش کشت نشایی با موفقیت در تاریخ 
های  اول آبان تا اول آذر کشت نمود و تاریخ نشاکاری 15 آبان با میانگین عملکرد 2740 و 1208 کیلوگرم در هکتار 
بیشترین عملکرد دانه و روغن را تولید نمود. بین ارقام کلزا نیز رقم هایوال 401 از نظر صفاتي چون، عملکرد دانه، 
عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، درصد روغن،  عملکرد روغن،  تعداد دانه در خورجین  و وزن هزار دانه رتبه اول 
را دارا بود و با میانگین 2852 و 1265 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه و روغن را به خود اختصاص داد و  

به عنوان رقم برتر جهت کشت نشایي کلزا در منطقه توصیه مي گردد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نشاكاری ارقام كلزا در تاريخ های مختلف كاشت
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: بررسي و تعیین فاصله خطوط و میزان بذر مناسب ارقام مختلف کلزا در اراضي شالیزار  

یافته منتج از پروژه شماره:  043-۸0-1۸-100                               مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: علینقي فرحمند بندري                                             رتبه علمي: مربی پژوهش

anfarahmand@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به وابستگی باالی 90 درصدی کشور به واردات روغن و دانه های روغنی  تولید دانش و فن آوری جهت 
توسعه کشت دانه های روغنی همواره مورد تاکید مسئوالن امر بوده است. و همسو با این دغدغه مسئوالن این پروژه   
با هدف تعیین مناسب ترین فاصله ردیف ومیزان بذر برای هر یك از ارقام  مطرح در اراضی شالیزار پس از برداشت 
برنج اجرا شده  است. در این خصوص از ارقام مطرح با پتانسیل عملکرد باال یعنی P.F 7045/91، Option 500 و 
هایوال 308 و هایوال 401 استفاده شد. و بر خالف عقیده و رویه رایج سعی شده از مقادیر کمتر بذر برای رسیدن 
به تراکم مطلوب استفاده شود. تا از هدر روی بی مورد بذر و صرف هزینه های اضافی ارزی و ریالی جهت واردات و 

تولید بذر جلوگیری بعمل آید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه ضرورت برداشت زودتر کلزا و زودرستر بودن و عملکرد باالتر ارقام هایوال 308 و هایوال 401  این ارقام را 
براي کاشت توصیه نموده و باتوجه به نتایج حاصل از اجرای پروژه و جهت مبارزه موثرتر با علفهاي هرز  میزان بذر 
6 کیلوگرمي را براي هر دو رقم و فاصله ردیف 25 سانتي متر براي هایوال 308 و فاصله ردیف 30 سانتي متر را براي 
هایوال 401 پیشنهاد شد و براي دو رقم دیگر نیز فاصله ردیف 25 سانتي متر و میزان بذر 8 کیلوگرم در هکتار قابل 

توصیه شده است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
معرفی و تاکید بر کشت ارقام پر محصول  P.F 7045/91، Option 500 و هایوال 308 و هایوال 401 در این پروژه 
و نیز تعیین  میزان بذر و تراکم نسبی کشت  هر یك از طریق فواصل خطوط کاشت موجب کاهش قابل مالحظه 
مصرف بذر در زمان کاشت و و تراکم  بوته مناسب تر  و کنترل نسبی علف های هرز و استفاده کارآمدتر از نهاده ها 

و عملکرد  باالتردر زمان برداشت شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: ارقام مناسب کلزا جهت کشت در شالیزارهای شمال کشور  

یافته منتج از پروژه شماره:  85002-0000-11-0000-13-012-2    مدت اجراي پروژه: 2 سال و6 ماه
مجری مسئول: محمد ربیعی                                                        رتبه علمي: محقق

M.Rabiee@areo.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به واسطه تنوع گسترده اقلیمی معموال ارقام، بهترین سازگاری را در منطقه ای نشان می دهند که برای کشت 
در آن اصالح شده اند. در انتخاب ارقام باید به سازگاری آنها با شرایط اقلیمی منطقه توجه شود و براساس آزمایشات 
دقیق مقدماتی، ارقام مناسب معرفی گردند. با توجه به اهمیت کشت کلزا به عنوان کشت دوم بعد از برداشت برنج 
در شالیزار و با در نظر گرفتن عوامل محدود کننده ای همچون هم زمانی نشاي برنج  با برداشت کلزا استفاده از ارقام 
زودرس که داراي عملکرد باالي دانه و روغن باشند از اولویت هاي اصلي معرفی ارقام مناسب کلزا در اراضی شالیزاری 

می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بعد از برداشت برنج، در اواسط مهر عملیات شخم حداقل با استفاده از دو بار روتیواتور به عمق 15-10 سانتي متر 
انجام گیرد. جهت خروج آب اضافی از زمین با توجه به بافت خاك، وسعت مزرعه، شیب اراضی و شدت بارندگی 
زهکش هایي به عمق 40-30 سانتي متر و به عرض 40-35 سانتي متر احداث گردد. کاشت بذور رقم هایوال 401 در 
اواخر مهر و میزان بذر مصرفي بر حسب 6 کیلوگرم در هکتار محاسبه گردد. کاشت بذور کلزا در عمق 2-1 سانتی 
متر  و با تراکم 60 تا 80 بوته در متر مربع صورت پذیرد. پس از کاشت کلزا و در مرحله شش برگي براي کنترل 

علف هاي هرز باریك برگ از علف کش گاالنت به میزان 2 لیتر در هکتار استفاده گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رقم هایوال 401 با میانگین عملکرد 3298  و 1445کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه و روغن را بین ارقام 
کلزا دارا بوده و به دلیل دارا بودن نسبی صفت زودرسی و مقاومت نسبی آن به ورس و امکان برداشت مکانیزه آن به 
عنوان رقم مناسب جهت کشت در اراضی شالیزاری توصیه می گردد. رقم هایوال 308  نیز به دلیل زودرسی حدود 
یك هفته نسبت به هایوال 401 در مناطقی که نشاکاری برنج زودتر صورت می گیرد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كشت ارقام مختلف كلزا پس از برداشت برنج در شاليزار 

كشت رقم هايوال 401 پس از برداشت برنج در شاليزار
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: تاریخ کاشت مناسب برای بهبود عملکرد ارقام مختلف کلزا در اراضي شالیزار پس از برداشت برنج 
یافته منتج از پروژه شماره:   84003-0000-11-130000-012-2      مدت اجراي پروژه: 2 سال 

مجری مسئول: علینقي فرحمند بندري                                                 رتبه علمي: مربی پژوهش
anfarahmand@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
باتوجه به وابستگي باالي نود درصدي کشور به واردات روغن و وابستگي به واردات خوراك دام و کنجاله و خالي 
بودن عرصه هاي شالیزار در نیمه دوم سال، کشت کلزا در طول ماههای پاییز و زمستان مي تواند عالوه بر افزایش تولید 
دانه روغني، روغن خام و کنجاله مورد نیاز کشور موجب افزایش درآمد زارعین گردد. در این خصوص تاریخ کاشت 
مناسب یکي از فاکتورهاي موثر در رشد مناسب، عملکرد باال و عدم تالقي با دوره رشد محصول اصلي یعني برنج که 
همواره از دغدغه هاي اصلي کشاورزان در اقبال و یا عدم اقبال به کشت این گیاه زراعي مي باشد. بویژه آنکه در منطقه 
اجرای پروژه توسعه کشت کلزا  با مشکل بارندگی پاییزه شدید در زمانهای کاشت و تداخل با عملیات کاشت برنج 

در زمان برداشت روبه رو می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتیجه اینکه کشت به هنگام هر یك از ارقام امید بخش میتواند تاثیر زیادي در موفقیت کشت کلزا در اراضي 

شالیزار پس از برداشت برنج و  کسب عملکرد مطلوب داشته باشد.
پیشنهادات:

1- باتوجه به عملکرد باالتر ارقام هایوال 401 و RGS003 و هایوال 420 کشت این ارقام توصیه مي-گردند.
2- براي کلیه ارقام توصیه شده تاریخ کاشت زودتر یعني 7/15 توصیه مي گردد و در صورت عدم امکان کشت 

ارقام RGS003 و هایوال 308 در تاریخ کاشت دوم )7/30( توصیه مي گردد.
 RGS003 3- در صورت وقوع بارندگیهاي موسمي و عدم امکان پیش بیني تاریخ کشت مناسب تهیه و کشت رقم

که داراي عملکرد باال و ثبات نسبي عملکرد در هر سه تیمار تاریخ کاشت بوده است توصیه مي گردد.
4- در هر صورت زهکش مناسب جهت حفظ بذور جوانه زده  و گیاهچه هاي جوان از پوسیدگي و خفگي ضروري 

مي باشد.
5- تیمار مناسب خاك با علفکش ترفالن به میزان 3 لیتر در هکتار قبل از کاشت و نیز با نابواس و یاگاالنت به 
میزن 4-3 لیتر در هکتار بعداز کاشت به گیاهچه هاي جوان قدرت رقابت و فرصت بیشتري جهت استقرار مي دهد و 

پوشش سبز مناسبتري را براي مزرعه فراهم مي سازد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این پروژه بعد از اجرا بهترین زمانهای کاشت ممکن را برای ارقام پر پتانسیل و مطرح  به کشاورزان نشان داد. 
ودر صورت عدم امکان برنامه ریزی قطعی کشت رقم RGS003  باکمترین ریسك عملکرد باالیی را به کشاورز داده 

است.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: استاندارد کردن دیاگرام رنگ برگ)LCC( برای ارقام و هیبرید برنج به منظور ارزیابی کارایی میزان نیتروژن

یافته منتج از پروژه شماره: 84004-1-84-11-130000-10-0     مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: الهیار فالح                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

 ;afallah@yahoo.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشاورزان، معموالً بخش عمده اي از کود نیتروژن را قبل یا دو هفته بعد از نشاکاري مصرف مي کنند که معموالً 
بیشتر از مقدار مورد نیاز براي گیاهچه جوان است که این امر مي تواند منجر به رشد رویشي بیش از حدگیاه برنج 
گردیده و استعداد گیاه را به ورس، حمله آفات و بیماري ها افزایش دهد. پیشرفت هاي اخیر در مدیریت نیتروژن 
براي زراعت برنج شامل تغییر در مقدار مصرف و همچنین توزیع مصرف کود نیتروژن با توجه به نیاز گیاه در مراحل 
مختلف رشد است. کلروفیل متر و دیاگرام رنگ برگ )LCC( مي توانند براي تعیین وضعیت نیتروژن در مزرعه و نیز 
تعیین زمان دقیق مصرف کود سرك نیتروژن مورد استفاده قرار گیرند و با استفاده از این وسایل قادر خواهیم بود 

زمان مصرف کود نیتروژن را با نیاز واقعي گیاه تطبیق دهیم. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
حد بحرانی LCC برای طارم محلی 3، برای رقم نعمت این عدد 4 و برای رقم هیبرید 4/5-4 می باشد. از نظر 
SPAD حد بحرانی برای رقم طارم محلی 34-32، برای نعمت 37  و برای برنج هیبرید بین 40-37 است. جهت 

حصول عملکرد مناسب در برنج هیبرید، می توان کود اوره را به میزان300 کیلوگرم در هکتار مصرف کرد. چنانچه 
میزان LCC یا SPAD از حد بحرانی کمتر باشد می توان یك سوم تا یك چهارم کود نیتروژنه مورد نیاز مصرف کرد. 
البته برای رقم طارم دو بار سرك ولی برای رقم نعمت و هیبرید سه بار کود اوره سرك توصیه می شود. برای رقم 
طارم محلی میزان کود اوره حداکثر 100 کیلو گرم در هکتار و با دو بار تقسیط توصیه می شود ولی برای ارقام نعمت 
و برنج هیبرید 300 کیلو گرم کود اوره در هکتار با سه بار تقسیط توصیه می شود. البته بهتر است کشاورز برای رقم 
طارم 20 روز بعد از نشاء کاری LCC را اندازه بگیرد ولی برای رقم نعمت و هیبرید30 روز پیشنهاد می شود.بهترین 
زمان اندزه گیری 8-10 صبح یا 3- 5 بعدار ظهر می باشد و چنانچه عدد چارت رنگ برگ از حد بحرانی کمتر باشد 
میزان کود اوره برای رقم طارم محلی بین 30  کیلو گرم در هکتار و برای برنج هیبرید 50-70  کیلو گرم در هکتار 
توصیه می شود.البته باید کود اوره پایه برای رقم طارم 40 کیلو گرم و برای ارقام هیبرید و نعمت حداقل 50 کیلو 

گرم در هکتار مصرف شود. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کنترل مدیریت کود نیتروژنه بر اساس نیاز واقعی گیاه برنج در مراحل مختلف رشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: مدیریت تغذیه و آفات در انواع کشت محصوالت دوم در اراضی شالیزار

یافته منتج از پروژه شماره: 05-78-18-120                       مدت اجراي پروژه:  5 سال
مجری مسئول: مرتضی نصیری                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان:  محمد محمدیان،  مهرداد طبری، وحید خسروی
 m_nasiri1@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
برنجکاران اقتصادي  درآمد  افزایش  باعث  شالیزار  زمین  از  مناسب  بهره وري  بر  عالوه  شالیزار  در  دوم   کشت 

مي گردد. الزمه افزایش بهر ه وري آگاهي از اثرت مثبت و منفي محصوالت قابل کشت در تناوب با برنج مي باشد. 
بدین منظور آزمایشات متعددی به صورت طرح کرتهاي خردشده با فاکتور اصلي محصوالت کشت دوم سیب-زمیني، 
کلم، کلزا، شبدر، کاهو، سیر، باقال، نخودفرنگي همراه با تیمار شاهد )بدون کشت( درسال هاي زراعی  83-1379  و 
فاکتور فرعی شامل ارقام برنج )طارم و فجر( در مزرعه آزمایشي معاونت موسسه تحقیقات برنج آمل اجراء شده است. 

اجراي این طرح تحقیقاتی اهداف متعددی را در نظر داشته که مهمترین آن عبارتند از:
1- شناخت محصوالت قابل کشت بعد از برداشت برنج و تاثیر این محصوالت بر رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد برنج   
2- بررسي مقدماتي نقش کشت دوم به عنوان میزبان ثانوي کرم ساقه خوار برنج و تأثیر آن بر افزایش یا کاهش  

انبوهي کرم ساقه خوار در فصل رویش برنج در همان اراضي
3- میزان جذب و خروج و روند توازن  پتاسیم توسط محصوالت کشت دوم

4- تعیین میزان تثبیت نیتروژن توسط گیاهان خانواده بقوالت در ارضی شالیزار
5- افزایش بهره وری در اراضی شالیزار 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
و دیسك  روتاري  با  روز  از چند  بعد  و  اولیه خورده  بر گردان دار شخم  آهن  گاو  با  زمین  برنج  برداشت  از  بعد 
بر  انتخابی در طرح تحقیقی ترویجی در مزارع کشاورزان و  خاك ها بطور کامل نرم می شوند.  محصوالت مناسب 
اساس تاریخ مناسب، هر محصول کشت می گردد. گیاهان کشت دومی که در این پروژه طی پنج سال و با چندین 
پروژه تحقیقاتی مورد ارزیابی قرار گرفت شبدربرسیم، سیب زمیني )رقم آئوال(، کلزا )ساریگل(، کلم-پیچ، کاهو، سیر، 
باقال و نخودفرنگی بوده است. از بین محصوالت مورد بررسی محصوالت شبدر، کلزا، کاهو، باقال و نخود فرنگی از نظر 
سازگاری و اقتصادی مناسب بوده، اما مدیریت هر یك از محصوالت فوق وهمچنین اثرات آنها در تولید برنج  کامال 
متفاوت می باشد.  محصوالت انتخابی همراه با تیمار شاهد )بدون کشت( در زمان مناسب کشت هر یك از گیاهان 



470

در مساحتی به میزان  نیم هکتار کشت  می گردد. جهت ارزیابی اثر این محصوالت در تولید برنج، قبل و بعد از کشت 
محصوالت دوم و قبل و بعد از کشت محصول اصلی نمونه خاك در هر قطعه گرفته و وضعیت خاك مورد نظر بررسی 
می شود. در طول دوره رشد با مشارکت کشاورز وضعیت تجمعی افات هر محصول و جمعیت آفات و بیماریهای مرتبط 

با برنج درطول دوره کشت دوم و کشت برنج مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با کشت گیاهان خانواده بقوالت مانند شبدر، باقال و نخود فرنگی ماده آلی خاك افزایش یافته و تولید علوفه و 
دانه های باقال و نخود فرنگی که از غذاهای سالم و با پروتئین باال می باشند افزایش می یابد. عالوه بر آن از میزان مصرف 
کود شیمیایی اوره در زراعت برنج کاهش می یابد. با کاشت گیاهان کاهو و کلزا اگرچه باعث کاهش حاصلخیزی خاك 

میشود اما با توجه به باالبودن تولبد  در واحد سطح، از نظر اقتصادی برای کشاورز حائز اهیمیت است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

             شكل 1: كشت كلم در شاليزار                                         شكل 2: كشت شبدر در شاليزار

              شكل 3: كشت باقال در شاليزار                               شكل 4: كشت نخود فرنگی  در شاليزار
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: کاهش درصد شکستگی برنج در عملیات تبدیل با تنظیم درصد پوست کنی شلتوك در پوست کن غلتك 

الستیکی
یافته منتج از پروژه شماره:    83009-140000-130000-012-2    مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه

مجری مسئول: صمد صبوری                                                       رتبه علمي:  مربی پژوهش
samadsaburi@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
وارد  پادیه  برنج قهوه ای بدون جداسازی در ماشین  تبدیل اصطکاکی )مالشی( مخلوط شلتوك و  در سیستم 
سفیدکن تیغه ای شده و در اثر فشار و مالش عمل سفید شدن برنج صورت می گیرد. نسبت برنج قهوه  اي درخروجي 
ماشین پوست کن بستگي به فاصله بین غلتك هاي الستیکي، رطوبت شلتوك، کیفیت الستیك پوست کن و سرعت 
دوراني غلتك ها دارد. با افزایش درصد پوست کنی مقدار شکستگی برنج در مرحله پوست کنی افزایش می یابد و با 
کاهش درصد پوست کنی مقدار شلتوك پوست نکنده در خروجی پوست کن افزایش یافته و از آنجایی که مخلوط 
شلتوك و برنج قهو ه ای در سیستم تبدیل تیغه ای بدون جداسازی وارد سفیدکن می شود این امر با افزایش فشار و 
تنش حرارتی باال همراه شده که نهایتاً سبب افزایش افت کیفی برنج می گردد. از این رو تعیین درصد مناسب پوست 

کنی برای کاهش ضایعات برنج در تبدیل امری ضروری است.     

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 جایگزینی پوست کن غلتك الستیکی به جای پوست کن های تیغه ای. 

 رعایت درصد پوست گیری به طور متوسط در حد 80 الی 85 درصد شلتوك ورودی در این نوع پوست کن

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کاهش درصد خرد برنج متوسط تا 5 درصد، کاهش ضایعات کمی تا حد 2 درصد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: مدیریت کرم ساقه خوار نواري در برنج هیبرید

یافته منتج از پروژه شماره: 84016-8401-11-130000-100-0          مدت اجرای پروژه: 3  سال
مجری مسئول: فرزاد مجیدي شیل سر                                              رتبه علمی: استادیار پژوهش

  majidi14@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
برنج پس از گندم بیشترین سطح زیر کشت اراضي کشاورزي را در جهان به خود اختصاص داده و نقش بارز و 
چشمگیري در تغذیه، درآمد و اشتغال مردم دنیا و نیز کشور ما دارد. برنج یکي از سه غذاي اصلي در دنیا مي باشد، به 
طوریکه 20 درصد انرژي و 15 درصد پروتئین مصرفي انسانها را تامین مي کند. برنج در سطحي معادل 150 میلیون 
هکتار در بیش از 50 کشور جهان کشت مي گردد. در حال حاضرتولید برنج دردنیا 560 میلیون تن مي باشد که این 
مقدار بایستی تاسال 2020 باید به 840 میلیون تن برسد. همچنین جمعیت جهان تا آن زمان به مرز 8  میلیارد 
نفرخواهد رسید، که از این تعداد جمعیت 5 میلیارد نفرآن نیاز به مصرف برنج دارند. سازمان خوارو بار کشاورزي 
اعالم کرد که »برنج در خط جبهه جنگ علیه گرسنگي و فقر قرار دارد، به طوریکه 840 میلیون نفر هنوز از گرسنگي 
مزمن رنج مي برند«. بنابراین افزایش جمعیت در جهان مسئولیت تولید کنندگان برنج را درکشورهاي برنج خیز زیاد 
مي کند. در این ارتباط کاشت ارقام پرمحصول در شالیزار از جمله برنج هیبرید، با تولید عملکرد بیشتر در واحد سطح  

و نیز با مدیریت درست کرم ساقه نواري برنج  مي توان کمبود برنج را در سطح کشور جبران نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
الف- برای کاشت برنج هیبربد پیشنهاد میگردد که این رقم را تا دهم اردیبهشت  ماه نشاکاري شود.

 ب- درصورت امکان بازدید منظم و نیز براساس شکار پروانه ساقهخوار در تله نوری و با رسم نمودار نوسانات 
جمعیت آفت  بوسیله نرم افزار اکسل  رسم و زمان دقیق مبازره را تعیین نموده بعد از آن زمان مبادرت به مبارزه کرد.
 پ- در نسل اول حداقل دوبار رهاسازی و در نسل های بعدی در صورت لزوم دو تا سه بار رهاسازی با زنبور 

تریکوگراما توصیه میگردد. 
ت- براي کنترل کرم ساقه خوارنواري برنج از حشره کش گرانول دیازینون 10 درصد به مقدار 15 کیلو گرم در 
هکتار استفاده شود. قابل سموم دیگری از قبیل پادان گرانول 4 درصد و فیپرونیل گرانول 0/2 درصد به ترتیب به 

مقدار 30  و 20 کیلو گرم در هکتار قابل توصیه می باشد.
نهایتاً  و  تریکوگراما  زنبور  از  استفاده  )زود کاشت(،  زراعی  قبیل  از  از روشهای موجود  تلفیقی  بکار گیری  ج- 

سمپاشی میتوان خسارت آفت را در برنج هیبرید کاهش داد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
آزمایش نشان دادکه مناسب ترین روش برای کنترل و کاهش خسارت این آفت بکار گیری تلفیقی از روش های 
موجود از قبیل: مدیریت زراعی )زود کاشت(، استفاده از زنبور تریکوگراما و نهایتاً سمپاشی می باشد. ضمناً میانگین 

خسارت و کاهش عملکرد محصول در قطعه زود کاشت در حد قابل توجهی کمتر از دیرکاشت می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايش تيمارهاي مورد آزمايش
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: رابطه بین جمعیت الروهای زمستان گذران کرم ساقه خوار نواری برنج با خسارت آن در خزانه های برنج 

یافته منتج از پروژه شماره: 86073-0453-04-4                     مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: مهردادعمواقلی طبری                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

Ma_tabari@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کرم ساقه خوار برنج از آفات کلیدی برنج  در شمال ایران است که الروهای آن بعد از برداشت محصول برنج در 
زیست بوم شالیزار به جستجوي پناهگاه هاي زمستانی خود مي پردازند. چنین پناهگاه ها کانون آلودگي براي سال 
تراکم  و  شالیزار  واحد سطح  در  زمستان گذران  الروهای  تراکم  در خصوص  تحقیق  می شوند.  محسوب  بعد  زراعي 
دستجات تخم ساقه خوار در خزانه ی تهیه نشا در فصل زراعی بعد، نقش تعیین کننده در میزان مصرف حشره کش ها 
دارد. از آنجایی که چندین دهه حداقل یك نوبت سم پاشی در خزانه انجام شده است. با بروز تغییرات اقلیمی دهه های 
اخیر و روند نزولی جمعیت الروهای زمستان گذران آیا سم پاشی در خزانه ها علیه کرم ساقه خوار برنج ضرورت دارد؟ 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نمونه برداري پیاپی و ماهیانه )40 کادر 0/25 مترمربعی( در فصل های پاییز و زمستان از بقایای برنج در شالیزار های 
اولین نمونه برداری حدود 1/05 عدد در  استان مازندران نشان داد که میانگین تراکم الروهای زمستان گذران در 
الروهای  جمعیت  تغییرات  روند  همچنین  بود.  عدد   0/1 برداری  نمونه  آخرین  در  ولی  برداری  نمونه  واحد سطح 
زمستان گذران کامال منفی و کاهشی است. در نتیجه ی این فرآیند ما با کاهش شدید ظهور جمعیت شب پره های 
نسل زمستان گذران و نیز کاهش شدید میزان تخم ریزی آن ها روی نشاهای موجود در خزانه روبرو خواهیم بود. لذا 
تلفیق داده های حاصل از تراکم الروهای زمستان گذران و تعداد دستجات تخم ساقه خوار در خزانه های برنج در فصل 

بهار، کمك اساسی در تعیین میزان آلودگی بالقوه نشاها را نشان خواهد داد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج بررسی حاضر نشان داد که بین جمعیت الروهای نسل زمستان گذران کرم ساقه خوار با میزان دستجات 
رابطه مستقیم دارد. چون روند  بعد  تخم گذاشته شده توسط شب پره های همین نسل در خزانه های فصل زراعی 
جمعیت الروهای زمستان گذران در طول فصول پاییز و زمستان بشدت نزولی است، لذا ظهور جمعیت شب پره های 
حاصل از این نسل  بشدت کاهش یافته و میزان دستجات تخم کمتری روی برگ نشاها گذاشته خواهند شد. بنابراین 
می توان از روش های مناسب و حافظ محیط زیست مانند روش مکانیکی، بیولوژیکی استفاده نمود که نیاز به مصرف 
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از  موجب جلوگیری  می تواند  روش  این  از  استفاده  نمود  منتفی خواهد  برنج  اول  در خزانه کشت  را  حشره کش ها 
مصرف90/000 کیلوگرم گرانول 10 درصد دیازینون )15 کیلوگرم × 6000 هکتار( یا9000 لیتر محلول سمی )1/5 
لیتر × 6000 هکتار( شود که از نظر اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی بسیار حائز اهمیت بوده و از مزایای استفاده 

از این روش خواهد بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمونه برداری از دستجات تخم با استفاده از كادر چوبی در خزانه،                   دستجات تخم روی برگ، 

نمونه برداری صحرايی از الروهای زمستان گذران
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موسسه تحقیقات علوم دامی کشور  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: روش و مقدار مناسب استفاده از کاه حبوبات برای کاربرد در تغذیه دام 

یافته منتج از پروژه شماره:   03-02110508000-81                مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: مرتضی کرمی                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش

karami_morteza@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 در ایران کمبود علوفه به عنوان مهمترین عامل محدود کننده در امر توسعه دام پروری محسوب می گردد. بنابراین 
شناسائی و استفاده بهینه از هر نوع بقایای کشاورزی که بتواند در تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد ضرورتي اجتناب 
ناپذیر است. شناسائی منابع خوراکی جدید عالوه بر کاهش هزینه جیره های تولیدی دام، مشکل کمبود خوراك را 
به طور نسبی و منطقه ای  جبران  می کند. در سال های اخیر اختالف قابل توجه در قیمت محصوالت تولیدی کشاورزی 
موجب تغییر در الگوی کشت شده و کشت انواع لوبیا )سفید، قرمز و چیتی( نخود، عدس، کسن، ماشك و خلر رایج 
شده است و دامداران به دلیل پایین بودن قیمت کاه حبوبات بدون اطالع از مقدار مواد مغذی و نسبت صحیح کاربرد 
آن ها در جیره دام ها از آن ها استفاده می کنند. طبق آمار سال 95-96 که کمترین میزان سطح زیر کشت در طی 
سال های گذشته به دلیل خشك سالی به حبوبات اختصاص یافته، بیش از 7/27 درصد از 11 میلیون هکتار سطح زیر 
کشت محصوالت زراعی به حبوبات اختصاص یافته است که منجر به تولید 699807 تن شامل لوبیا، نخود، عدس، و 
سایر حبویات شده که تقریبا معادل آن نیز کاه حبویات در کشور و در استان چهارمحال و بختیاری نیز 36663 تن 
انواع کاه حبوبات در سال تولید می  شود. بنابر این پژوهش حاضر با هدف دستبابی به تعیین  مقدار مواد مغذی کاه 
انواع حبوبات برای مصرف مناسب در تغذیه دام انجام شد. نتایج بدست آمده: وجود میزان ماده خشك مناسب وباال 
حدود 92 تا 94 درصد، پروتئین خام بیش از 2 برابر پروتئین خام کاه غالت، حدود 7/2 تا10/3 درصد و انرژی خام 
باال حدود 3740 تا 4007 کیلوکالری در هر کیلو گرم کاه حبویات، نشان از قابلیت مناسب استفاده از آن ها در تغذیه 
دام به عنوان بخشی از علوفه و مواد خشبی جیره را می دهند. از طرفی وجود برگ و ساقه-های نازك کاه عدس، خلر، 

ماشك، نخود و لوبیا  موجب خوشخوراکی آن ها در تغذیه دام ، حتی گوسفند و بز می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- استفاده از کاه حبوبات در تغذیه دام در حال حاضر که قیمت علوفه بسیار باال و با کمبود علوفه و فقر مراتع 

مواجه هستیم کامال ضروری و اقتصادی است.
- کشاورز پس از برداشت عدس، خلر، لوبیا سفید، لوبیا قرمز، لوبیا چیتي، نخود، کسن و ماشك، اقدام خشك 

نمودن آن ها می نماید.
- پس از جداسازی دانه با دستگاه های بوجاری، باقیمانده شامل کاه و کلش و دانه های خرد شده جمع آوری و 
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در انبار علوفه ذخیره سازی می گردد.
- در طول دوره نگهداری دام خصوصا گوسفند و بره تا 50 درصد می توانیم جایگزین یونجه کنیم و به صورت 

مخلوط با دیگر اقالم خوراکی جیره در تغذیه دام استفاده نماییم. 
- باالترین رتبه  خوشخوراکی مربوط به کاه یا علوفه عدس،کسن،  ماشك و خلر است.

و 50 درصد  کاه غالت  تا 100 درصد جایگزینی  و خلر( می توان  ماشك  )عدس،کسن،   مرغوب  کا ه های  از   -
جایگزینی علوفه )یونجه( در جیره دام های داشتی و پرواری استفاده نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1( جایگزینی علوفه های خلر، عدس، ماشك و کسن در جیره دام ها به مقدار 50 درصد علوفه جیره موجب پایین 

آوردن 15 درصدی قیمت هر کیلوگرم جیره می گردد.
2( کاربرد علوفه های نخود و لوبیا به مقدار 20 درصد جیره به عنوان مواد خشبی موجب کاهش 7 درصدی قیمت 

هر کیلوگرم جیره می گردد.
3( پروتئین خام علوفه خلر )10/3 درصد( بیش از 2/5 برابر کاه غالت  وبیشترین  انرژی خام )4007 کیلو کالری( 
را در بین علوفه های حبوبات داشت.  با توجه به خوشخوراکی باال و تامین نیاز پروتئینی دام های داشتی، می توان 

نیمی از سهم علوفه جیره را از آن  تامین نمود. 
4( علوفه های عدس، کسن، ماشك  و خلر به دلیل وجود همی سلولز باال دارای قابلیت هضم باالتر نسبت به بقیه 

علوفه های حبوبات بودند و خوشخوراکی باالتری برای استفاده در تغذیه دام دارند. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

               گياه نخود شهرستان شهركرد                                            گياه عدس شهرستان فارسان

گیاه لوبیا شهرستان لردگان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: مزایای پروار بره هاي ریز جثه )توده ژنتیکی چالشتري( 

یافته منتج از پروژه شماره:   01-0210208000-81                مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مرتضی کرمی                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش

karami_morteza@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پروار بره های ریز جثه با توجه به نیاز کمتر انرژی و پروتئین برای جیره نگهداری و تخصیص درصد باالئی از مقدار 
مواد مغذی جیره برای تولید گوشت از محاسن بره های چالشتری است. از طرفی الشه تولیدی کوچکتر دارای بازار 
پسندی بیشتر می باشد. بررسی ظرفیت و توان توده هاي مختلف ژنتیکي گوسفند در ایران مانند بره های چالشتری، 
از لحاظ میزان تولید گوشت،پشم و غیره با سطوح مختلف انرژي و پروتئین و مدت زمان متفاوت پروار در شرایط 
مختلف آب و هوایي کشور، جهت کمك به اقتصادي نمودن امر پرورش و پروار بره هاي در حال رشد، الزم و ضروري 
بود. گوسفند چالشتري )ریزجثه( یك توده ژنتیکي بومي ایران با جمعیتی بیش از 600000 راس است که در قسمت 
هاي شمال شرق و شرق استان چهار محال و بختیاري و غرب استان اصفهان پرورش مي یابد و درگروه نژادهاي سبك 
کشور قرار مي گیرد. هر ساله تقاضای زیادی برای پروار بره های چالشتری در بین پرواربندان به دلیل کیفیت خوب 
گوشت تولیدی این توده ژنتیکی، پائین بودن درصد چربی الشه، درصد پائین وزن استخوان، وزن مناسب الشه و 

بازارپسندی خوب آن است که موجب برتری پروار آن نسبت به دیگر توده های ژنتیکی موجود در منطقه می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- با توجه به کوچك بودن جثه بره های چالشتری می توان آن ها را در سیستم پروار بسته و برای مدت زمان 

کوتاه تری پروار و به بازار عرضه نمود.
- پس از شیرگیری بره های چالشتری در سن 100 روزگی می توان آن ها را در شرائط تغذیه دستی برای مدت 

90 روز پروار نمود.
- در جیره آن ها از نسبت 60 درصد علوفه و 40 درصد مواد متراکم )کنسانتره( استفاده گردد.

- این نسبت دارای مواد متراکم کمتری در مقایسه با پروار بره های لری بختیاری برخوردار است و در نتیجه قیمت 
جیره آماده شده کمتر وامر پروار اقتصادی تر می شود.

غذائی خوب  تبدیل  و ضریب  عالی  پروار  قابلیت  دارای  چالشتری  های  بره  که  داد  نشان  تحقیق  این  انجام   -
دلیل  به  قالی های چالشتری  معروفیت  و  بوده  دارای ظرافت خاصی  نژاد  این  تولیدی  پشم  نیز  از طرفی  می باشند 

استفاده از پشم گوسفند چالشتری است.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مدت زمان پروار 90 روز بره های چالشتری موجب 42 گرم افزایش وزن روزانه بیشتر )183 گرم در برابر   )1
141 گرم(، و 1/8 کیلو گرم خوراك کمتر به ازاء هر کیلو گرم افزایش وزن بدن و افزایش6 درصد بازده خالص الشه 
بیشتر )60 درصد نسبت به54 درصد( و 2 میلیمتر ضخامت چربی پشت کمتر )7/69 در برابر 9/66 میلیمتر(  نسبت 

به120 روز پروار بره های چالشتری شد. 
پروار بره های چالشتری، غلظت کمتر انرژی )2/3 مگا کالري در کیلو گرم ماده خشك( نسبت به گوسفندان   )2

درشت چثه)2/5 مگا کالري در کیلو گرم ماده خشك( نیازداشت که موجب مصرف کمتر مواد متراکم جیره شد.
درصد استخوان الشه بره هاي چالشتري بیش از 2 درصد کمتر از بره های لري بختیاري )11/71 در برابر   )3

14 درصد( و پروار آنها از این جهت داراي برتری و مزیت نسبي بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

بره چالشتری     

ترکیب الشه بره چالشتری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: تولید تخم مرغ هاي بومي داراي سطوح باالي اسیدهاي چرب امگا- 3

یافته منتج از پروژه شماره:  87040-13- 50- 4                مدت اجرای پروژه:   3 سال
مجری مسئول:  سید محمد رضا هاشمي                                رتبه علمی:  مربي پژوهش      

Hashemirrmm@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سیدهای چرب امگا 3 به عنوان یك ماده مغذی ضروری برای بدن، به وسیله ی غذاهای مصرفی تامین مي شود. 
کاهش نسبت اسید های چرب امگا 3 به امگا 6، مشکالت جدی برای سالمت انسان ایجاد نموده است. تخم-مرغ 
به دلیل داشتن اسید آمینه های داراي ارزش بیولوژیك باال، لیپید ها، کربوهیدرات ها، ویتامین ها و مواد معدنی یك 
این گونه  از  باالیی  مقادیر  دارای  می تواند  تخم گذار،  مرغ های  جیره  در  تغییر  با  که  می شود  محسوب  کامل  غذای 
اسید های چرب نیز باشد. جیره هاي داراي دانه هاي روغني، مي تواند سبب افزایش مقدار کل اسید-هاي چرب امگا 3 
و بهبود نسبت اسید هاي چرب امگا 6 به امگا 3، در تخم مرغ  شود. بنابراین با استفاده از دانه هاي روغني همچون دانه 
کتان و کلزا در جیره مرغان تخم گذار، مي توان تخم مرغ هاي داراي سطوح باالي اسید هاي چرب امگا تولید نمود. از 
طرف دیگر حفظ مرغ بومي به عنوان یك ذخیره ژنتیکي ضروري بوده که تولید تخم مرغ های بومی داراي مقدار باالي 
اسید هاي چرب امگا-3، می تواند استفاده و مصرف تخم مرغ بومی را بیش از پیش افزایش داده که به نوبه خود سبب 

گسترش پرورش، حفظ و نگهداری مرغ بومی شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور تولید تخم مرغ هاي بومي داراي مقادیر باالي اسید هاي چرب امگا-3، مي توان در جیره مرغان بومي 10 
ماهه، از دانه کلزا تا 15 درصد و از دانه کتان تا 10 درصد استفاده نمود. دانه کتان نسبت به دانه کلزا به-طور موثرتري 
سبب بهبود ترکیب اسیدهاي چرب زرده در تخم مرغ مرغان بومي شده، به گونه اي که مقدار کل اسیدهاي چرب امگا 

3 را از 2/7 به 4/6 درصد و نسبت اسید هاي چرب امگا 6 به امگا 3 را از 3/7 به 2/4 رسانید. 
بنابراین جیره هاي داراي دانه کتان، به منظور افزایش مقدار اسیدهاي چرب امگا 3 و بهبود نسبت اسید هاي چرب 
امگا 6 به امگا 3 در زرده تخم مرغ مرغان بومي فارس، توصیه مي شود. در بین جیره هاي آزمایشي، جیره داراي 10 
درصد دانه کتان، بهترین اثر را بر تولید تخم مرغ هاي بومي، براي افزایش اسیدهاي چرب امگا 3 دارد. ترکیب جیره 
شامل 600 کیلو دانه ذرت، 141 کیلو کنجاله سویا، 10 کیلو پودر یونجه، 10 کیلو دي-کلسیم  فسفات، 98 کیلو 
صدف، 1/5 کیلو متیونین، 20 کیلو پودر ماهي، 5 کیلو مکمل معدني ویتامیني، 3/8 کیلو نمك، 10 کیلو روغن، 0/7 

لیزین و 100 کیلو دانه کتان در یك تن مي باشد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1( تولید تخم مرغ های بومی غني شده با مقادیر باالي اسید هاي چرب امگا-3 

2( افزایش تولید تخم مرغ مرغان بومي
3( فراهم نمودن بستر مناسب براي ترویج فرهنگ استفاده از محصوالت دامي خاص و با ارزش باالي غذایي 
4( کاهش ریسك ابتال به بیماري هاي قلبي عروقي با تولید و مصرف تخم مرغ های داراي اسید هاي چرب امگا3

5( بهره گیري از مزایاي استفاده از دانه هاي روغني در جیره طیور

عکس/عکس های شاخص از یافته:

اندازه گيري اسيد هاي چرب امگا 3 و امگا 6
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: روند بهگزینی برخی صفات در گوسفند نژاد شال 

یافته منتج از پروژه شماره: 87071-13-51-4                     مدت اجرای پروژه:   2  سال
مجری مسئول: محمدحسین هادی تواتری                             رتبه علمی: مربی پژوهش

haditavatori@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
حتماً  نژادی  داخل  بهگزینی  برنامه  یك  در  می بایست  که  است  آن  دام  نژاد  اصالح  با  رابطه  در  عمومی  باور 
جفتگیری ها کنترل شده و شجره دام های تولیدی به طور کامل مشخص و از روش های آماری پیچیده و پیشرفته 
استفاده شود. به همین دلیل فعالیت های اصالح نژاد در زمینه دام سبك چندان توفیقی در ارتقاء میانگین گله در 
سطح وسیع نداشته است. حال آنکه می توان با ترغیب دامدار برای ثبت مشخصات مادر و بره بدون تأکید بر جفتگیری 
کنترل شده )که عماًل  با عدم استقبال دامدار مواجه می شود( و اِعمال انتخاب بر روی وزن ازشیرگیری تصحیح شده 

برای سن بره، میانگین عملکرد گله برای دوقلوزایی، سرعت رشد و تولید شیر را افزایش داد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
دامداران محترم می بایست:

1-  در اولین گام اقدام به نصب شماره گوش برای میش های گلّه نمایند.
یا  )تك قلو  زایش  نوع  بره،  وزن  بره،  و  مادر  گوش  شماره  زایش،  تاریخ  مانند  گلّه  تولیدمثلی  وقایع  تمامی   -2

دوقلوزایی( را ثبت نمایند. همچنین در زمان از شیرگیری بره ها، وزن کشی انجام شود. 
3- بره های داشتی را ابتدا از گروه دوقلو زاییده شده انتخاب نمایند. 

4-سایر بره های مورد نیاز را از تك قلوزاهای دارای بهترین عملکرد رشد که برای سن تصحیح شده اند انتخاب و 
جدا نمایند. انتخاب بره ها می تواند دارای مالحظات دیگری مانند تیپ بدنی، خصوصیات نژادی و حجم کمتر دنبه نیز 
باشد. ضرایب تصحیح برای ماه تولد بهار 1/18 و ماه تولد تابستان 1/1 می باشد. همچنین ضرایب تصحیح برای سن 

مادر نیز برای بره های با مادران 1 تا 3 سال، 1/1 در نظر گرفته شود. 
5- برای جلوگیری از افزایش همخونی در گلّه می بایست حداکثر 2 سال از یك قوچ در گلّه استفاده نمود. به دلیل 
قرابت ژنتیکی، خرید قوچ نباید به طور متوالی از یك گلّه بخصوص انجام شود. تعاونی-ها و مراکز خدمات کشاورزی 

می توانند در امر توزیع قوچ در گله ها به طور ساالنه، دامدار را یاری نمایند. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- با بکارگیری این روش همواره آمار و اطالعات گله به صورت مکتوب برای بررسی عملکرد گله دام ها دسترس 

خواهد بود.
- بهبود ژنتیکی 250 الی 300 گرم در سال برای وزن ازشیرگیری قایل انتظار خواهد بود.

- به علت وجود همبستگی قابل توجه بین وزن ازشیرگیری و اوزان دام در سایر سنین از تولد تا یکسالگی )به 
طور میانگین 50درصد(، بهبود ژنتیکی آن صفات در صورت انجام برنامه انتخاب برای صفت وزن از شیرگیری  مورد 
انتظار خواهد بود. همچنین به طور غیر مستقیم صفات مطلوب مادری نیز مورد انتخاب قرار خواهد گرفت. انتخاب 

ظاهری دام های با دنبه کوچك تر بر کاهش حجم دنبه تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
دام-های  برعملکرد  موّقت  تأثیری  نامطلوب  عوامل مدیریتی  بود.  پایدار خواهد  یافته  بهبود  دام های  - عملکرد 

بهگزین شده خواهند گذاشت. 

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

 قوچ شال با دنبه بزرگ                                   

 قوچ شال با دنبه نسبتًا کوچك
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از کوآنزیم Q10 و محدودیت فیزیکي خوراك  به منظور کاهش سندرم آسیت در جوجه هاي گوشتي 

یافته منتج از پروژه شماره:  4-13-13-89044                مدت اجرای پروژه: 1سال
مجری مسئول:    سید عبداله حسینی                                    رتبه علمی:  دانشیار پژوهش 

hosseini1355@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمبود  به  سویه ها  افزایش حساسیت  سبب  غذایی  تبدیل  ضریب  و  رشد  بهبود  باهدف  گوشتی  نژادهای  به گزینی 
اکسیژن شده است. در منطقی با ارتفاع باال )مانند اغلب نقاط ایران( و مدیریت نامناسب اثرات فیزیولوژیکی ناشی از 
این موضوع حادتر است. لذا پیش بینی می شود که میانگین تلفات ناشی از وقوع سندرم آسیت در ایران از میانگین 
جهانی بیشتر باشد. با لحاظ تعداد 900 میلیون قطعه پرورش جوجه گوشتی ساالنه ی کشور و با درصد احتمالی 
تلفات 1 تا5 درصد، خسارت های وارده ناشی از این سندرم به صنعت طیور کشور، ساالنه بین 15 تا 75 میلیارد تومان 
برآورد می شود.  کوانزیم Q10 یکی از اجزای زنجیره تنفسی بوده و انتقال الکترون به اکسیژن را بر عهده دارد و در 
تولید ATP، جلوگیری از اکسیداسیون چربی، پروتئین و اسیدهای نوکلوئیك نقش داشته و محافظ غشای بیولوژیك 
است و برای بهبود عملکرد قلب بسیار مؤثر است.  از انجائی که تلفات ناشی از این عارضه، ناشی از تضعیف بافت کبد 

و قلب است، لذا استفاده از راهکارهای تغذیه ای و مدیریتی در جهت کاهش عوارض آسیت ضروری است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج حاصله، 

1( برای کاهش آسیت درابتدای دوره )14-7 روزگی( پرندگان در حد 20 درصد اشتها  تغذیه گردند. در این 
روش جوجه ها در این دوره سنی بر اساس وزن و توصیه خوراك مصرف دفترچه راهنمای پرورش روزانه 20 درصد 

خوراك کمتری نسبت به توصیه دریافت خواهند کرد.
2( جهت کاهش تلفات ناشی از آسیت 20  میلی گرم کوآنزیم Q10 در یك کیلوگرم جیره اضافه گردد. برای تهیه 
جیره حاوی 20 میلی گرم  کوآنزیم Q10 در کیلوگرم جیره، این ماده به میزان 20 گرم به هر تن خوراك اضافه گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 محدودیت فیزیکی در حد 20 درصد اشتها در ابتدای دوره )14-7 روزگی( و استفاده از 20 میلی گرم کوآنزیم 
Q10  در کیلوگرم جیره در جوجه های گوشتی آرین می تواند  درصد ماندگاری را به میزان 7 درصد افزایش دهد.  

استفاده از این نتایج در سایر سویه ها با توجه به پرورش حدود یك میلیارد قطعه جوجه در سال و لحاظ نمودن یك 
درصد بهبود در ماندگاری می تواند  از اتالف بیش از 20000 تن مرغ زنده جلوگیری نمود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:کاربرد پودر آب پنیر در افزایش عملکرد جوجه گوشتی 

مدت اجرای پروژه:   2 سال یافته منتج از پروژه شماره:  2-01-01-92103         
مجری مسئول: سونیا زکی زاده                                             رتبه علمی:  دانشیار پژوهش 

Sonia_zaki@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آب پنیر یکی از فرآورده هاي فرعي لبنیات است که عالوه بر کاهش هزینه خوراك  می تواند به دلیل تعادل مواد 
تولیدي  بهبود عملکرد  باعث  این ماده  استفاده شود.  به عنوان منبع خوراکي جدید در جیره غذائي طیور  مغذي، 
باکتري هاي مفید مي شود.  باعث تکثیر  با تخمیر در دستگاه گوارش  و  ازت بدن جوجه هاي گوشتي شده  ابقاي  و 
همچنین، در نقش پری بیوتیك باعث افزایش هضم چربي و پروتئین در بدن طیور مي گردد. پري بیوتیك ها، مواد 
خوراکي غیر قابل هضم هستند که به طور موثري بر ارتقائ سالمتي پرنده تاثیر مي گذارند و به طور انتخابي باعث 
تحریك رشد یا فعالیت برخی از باکتري ها و تغییر قابلیت متابولیسمي فلور روده مي شوند. این ماده خوراکي اخیرا 
به عنوان محرك رشد، جایگزین آنتي بیوتیك گردیده است. لذا هدف از این پروژه ارزیابی تاثیر  پودر آب پنیر  بر 

عملکرد رشد و پاسخ ایمنی در جوجه هاي گوشتي بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پودر آب پنیر ماده خوراکي نارنجي رنگ به صورت پودر کریستاله است که از پساب کارخانجات مختلف لبني 
به  از مشخص شدن ترکیبات شیمیایی آن، می تواند در جیره استفاده شود. توصیه می شود  بدست می آید و پس 
از کاهش مصرف غذا و برای حصول نتیجه  نتایج این تحقیق در عرصه، )1( جهت جلوگیری  منظور به کارگیری 
مطلوب پرورش جوجه گوشتی، سطح مصرف پودر آب پنیر 4 درصد باشد.  )2( از آنجایی که پرندگان غذای پلت را 
بیشتر مصرف می کنند، برای بدست آوردن وزن بیشتر و بهبود ضریب تبدیل، استفاده از جیره های پلت که متعادل 
با نیاز پرنده باشد، توصیه می شود. )3( جیره حاوی 4 درصد پودر آب پنیر باعث بهبود تیتر ایمنی در درگیری گله با 
ویروس نیوکاسل از 7.25 به 8 شد که تا پایان دوره نیز ادامه یافت. لذا، این سطح از آب پنیر در جیره برای افزایش 
سطح ایمنی جوجه توصیه می شود. )4( افزودن آب پنیر )در هر دو سطح 4 و 8  درصد( باعث افزایش و بهبود تیتر 
واکسن های نیوکاسل و بیان بیشتر ژن اینترلوکین-4 شد. لذا، با توجه به یکسان بودن تاثیر هر دو سطح، 4 درصد 

آن توصیه می گردد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1( افزودن پودر آب پنیر به جیره باعث 7 درصد کاهش مصرف خوراك در پیش دان شد بدون آن که تاثیری روی 

وزن زنده جوجه گوشتی و ضریب تبدیل خوراك بگذارد که این امر منجر به کاهش هزینه تولید می گردد.
2( پودر آب پنیر ارزش غذایی باالیی از نظر پروتئین و  ویتامین های محلول در آب دارد و می تواند در افزایش 
وزن بدن، ابقاء ازت، بهبود قابلیت هضم پروتئین و چربي و ایجاد تعادل مناسب مواد مغذي نقش مهمی ایفا کند. در 
این طرح بین جیره های آردی جیره ی حاوی 4 درصد آب پنیر عملکرد مشابهی با جیره های پلت شده از نظر ضریب 

تبدیل )2.01( نشان داد.
3( پودر آب پنیر باعث تقویت سیستم ایمنی بدن، بهبود تیتر واکسن های گامبورو، نیوکاسل، آنفوالنزا و برونشیت 
و فعال شدن ژن های مرتبط با پاسخ های ایمنی در طول دوره پرورش شد که منجر به حفاظت بیشتر علیه پاتوژن های 

داخل سلولی می شود. این امر باعث کاهش هزینه های درمان و ابتال به بیماری و کاهش تلفات خواهد شد. 

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

كاربرد پودر آب پنير برای افزايش عملكرد جوجه گوشتی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:کیفیت آب شرب گاوداری ها را جدی بگیریم 

یافته منتج از پروژه شماره: 88069-13-38-4             مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: احمدرضا رنجبری                                        رتبه علمی:  مربی پژوهش

ar.ranjbari@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عرضه آب کافی و تازه برای سالمت و تداوم شیر دهی گاو شیری ضروری است. 80 تا 90 درصد از آب مورد نیاز 
گاو شیری از طریق نوشیدن آب تامین مي گردد. مقدار آبی که گاو مي نوشد به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله 
دمای هوا، اندازه حیوان، مقدار شیر تولیدی، میزان رطوبت هوا، نوع جیره مصرفی، دمای آب، مقدار آب قابل دسترسی 
توسط حیوان و نهایتا کیفیت آب.کیفیت آب شامل خصوصیات ارگانولپتیك، بار میکربی و خصوصیات شیمیائی شامل 
سختی، شوری کل مواد نامحلول، سولفات، نیترات و... مي گردد.  همزمان با افزایش تولید شیر، حساسیت تغذیه 
اي گاو افزایش یافته و با کمترین تنش در کیفیت مصرف خوراك و آب بر روي عملکرد دام تأثیر منفي مشاهده مي 
گردد، در این خصوص آب آشامیدني دام از اهمیت وی ژه اي برخوردار است چرا که با افزایش تولید دام میزان آب 
مصرفي نیز افزایش مي یابد. با توجه به این امر لزوم نمونه برداري و بررسي کیفیت آب شرب گاو های شیری بیش از 
پیش حائز اهمیت مي باشد و در این خصوص ارائه راهکارهای الزم جهت بهبود آن نیز یك امر مهم به شمار مي رود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1( تعیین کیفیت شیمیایی آب شرب دام همانند، کیفیت خوراك دام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نتایج 
تحقیقات متعدد نشان می دهد کیفیت آب بر تولید و عملکرد دام مؤثر می باشد، لذا ضرورت بررسی کیفیت شیمیایی 

آب برای کلیه گاوداری ها قابل توصیه است.
2 در صورتی که گاوداری ها از آب چاه با کیفیت پایین استفاده می کنند بهتر است با استفاده از روش های بهبود 
کیفیت آب و همچنین رقیق سازی آب هایی که کیفیت پایین دارند،  کیفیت آب شرب دام را افزایش و عملکرد گله 

را بهبود بخشند.
3( با توجه به میزان امالح موجود در آب شرب دام، لزوم بازنگری در میزان امالح جیره )بخصوص کاتیون- آنیون 
ها( وجود دارد. بطور مثال در صورتی که آب شرب گاوداری حاوی منیزیم باالست با توجه به میزان منیزیم موجود 

در آب، مصرف مواد افزودنی نظیر اکسید منیزیم بایستی محدود شود.  
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بیش از 80 درصد چاه ها و کمتر از 10 درصد منابع تانکر گاوداری های صنعتی استان اصفهان حاوی کلر بیش 
از حد استاندارد بوده اند. میزان کل مواد جامد محلول، هدایت الکتریکی، کلسیم و پتاسیم در بیش از 50 درصد 
چاه های گاوداری های مورد مطالعه  از حد مجاز باالتر بود. منابع آب شهری از لحاظ عوامل مورد بررسی مشکلی 
نداشتند. لذا در صورت رفع مشکل آب شرب گاوداری ها افزایش عملکرد و بهبود راندمان تولید در گاوداری ها دور از 

انتظار نیست.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

                                                        نمونه برداری از آب شرب گاوداری ها 

   

تكميل پرسشنامه و جمع آوری اطالعات الزم از گاوداری جهت توصيه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از بره موم زنبورعسل برای تقویت سیستم ایمني بدن جوجه گوشتي

مدت اجرای پروژه: 18 ماه یافته منتج از پروژه شماره: 85040- 210000-03-4 -100 -0  
مجری مسئول: هوشنگ افروزان                                                   رتبه علمی:  محقق

afrouzanh@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ماده همراه واکسن معموالً ماده اي شیمیایي بوده و استفاده از ماده طبیعي مانند بره موم که امکان تولید آن 
در داخل کشور به میزان بسیار زیاد میسر می باشد، از نظر سالمت و افزایش کارایي واکسن اهمیت دارد.. بیماري 
Bursal  یا گامبورو یکي از مهمترین بیماریها در صنعت مرغداري دنیا مي باشد.  با توجه به نقش بیولوژیکي و خواص  

دارویي  بره موم این ماده به عنوان ماده همراه واکسن در این تحقیق  استفاده شد. هدف از اجراي این تحقیق بررسي 
تاثیر بره موم به عنوان ماده همراه واکسن گامبورو در تقویت سیستم ایمني جوجه هاي گوشتي بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
عصاره ااتانولی بره موم با غلظت 30 درصد به مقدار 0/5 سی سی و همزمان با مصرف واکسن گامبورو به جوجه 

های گوشتی خورانده یا تزریق شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- مصرف بره موم به عنوان ماده همراه واکسن موجب افزایش  سلولهاي لنفوسیت  در جوجه های گوشتی می شود. 
- عصاره اتانولي بره موم به عنوان ماده همراه واکسن در حالت هاي مختلف )مخلوط، جداگانه و خوراکي( موجب 

تقویت سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی می شود.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

                                  بره موم محلول در اتانول 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از تلقیح مصنوعی در مزارع بوقلمون

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0210301000-78                       مدت اجرای پروژه:  یکسال
مجری مسئول:  حسین تقی پور                                                     رتبه علمی: محقق

 taghipour_hossein@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مسئله تولید در بوقلمون تابع تولیدمثل است. به عبارت دیگر تا باروري و تولید جوجه در کار نباشد، گوشتي 
تولید نخواهد شد. از سوي دیگر مسئله اصالح نژاد دام و بهبود کمي و کیفي تولیدات دامي نیز تحت تأثیر تولیدمثل 
و پیشرفت آن قرار دارد. زیرا اصوالً اصالح نژاد در طي نسل هاي متمادي صورت مي پذیرد. از این رو به طور خالصه 
مي توان گفت، دامپروري و منافع حاصل از آن در گرو امر تولیدمثل و عوامل مختلفي است که آن را تحت تأثیر قرار 
مي دهند. بنابراین درك این مطلب مهم بشر را بر آن داشته است تا در طول تاریخ همواره با بهره گیري از نتایج 
تحقیقات و استفاده از علوم و تکنولوژي در پي بهبود و ارتقاي کیفیت و کمیت تولید مثل دام ها باشد. در این راستا 
یکي از مهم ترین شیوه هایی که بشر به منظور نیل به اهداف مذکور و افزایش تولید گوشت اتخاذ نموده است، استفاده 
از تکنیك تلقیح مصنوعي در کنار اهداف اصالح نژادي، به نژادي و تهیه گله هاي شجره دار مي باشد. هدف این شیوه 
بر این اساس استوار است که با استفاده از کلیه پیشرفت هاي علمي نوین در زمینه علوم زیست شناسي، فیزیولوژي 
تولیدمثل و ژنتیك، کاربرد تکنیك هاي پیشرفته تلقیح مصنوعي در کوتاه ترین زمان، تغییرات ژنتیکي الزم را از لحاظ 
افزایش ظرفیت تولیدمثل در گروه وسیعي از دام ها ایجاد نموده و سطح تولیدات دامي مورد نظر را بهبود بخشد. 
مدت هاست که تلقیح مصنوعي، نقش مهمي را در تولیدمثل دام و طیور ایفا مي کند. هدف این مطالعه، بررسي امکان 

و مشکالت مربوط به اجراي تکنیك تلقیح مصنوعی در مزارع بوقلمون می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- اسپرم گیری از بوقلمون های نر: بهترین  حالت  جمع  آوري  مني  پرندگان  اهلي  نر، ماساژ شکمي  آنهاست . هنوز 
دلیل  ماساژ شکمي  ساده  درانزال  مني  مشخص  نیست . در این  روش  جنس  نر در حالي  که  پاهایش  تقریباً زاویه  اي  قائم  
با بدنش  ساخته است، نگه  داشته  مي شود و در این  حالت  شکم  و پشتش  با دو یا چند حرکت  محکم  به  سمت  عقب، 
ماساژ داده  مي  شود. این  عمل  باعث  تورم  چین  هاي  آلت  تناسلي  شده  که  در برخي  موارد براي  به  جریان  انداختن  
مني  کافي  است . در این  حال  دستي  که  پشت  را ماساژ مي  دهد، به  سمت  ناحیة  کلوآك  حرکت  کرده  و انگشت  هاي  
شست  و سبابه ، در طرفین  کلوآك  و در جلوي  مقعد قرار مي  گیرد. سپس  فشار مالیم  به  منظور بیرون  راندن  مني  

ازکانال  دفران  داده  مي  شود.
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- ارزیابی اسپرم اخذ شده: برای ارزیابی اسپرم از کیفیت ظاهری منی  و شمارش تعداد اسپرماتوزوئید استفاده می 
کنیم.کیفیت ظاهری اسپرم بایستی به رنگ کرمی شیری باشد، و از منی های به رنگ زرد استفاده نمی کنیم. می 
توان در صورت نبود وسایل آزمایشگاهی  از منی های کرمی رنگ که قدرت  باروری باالیی دارند استفاده می نماییم.
- رقیق نمودن اسپرم: معموالً از رقیق کننده های تجاری استفاده می گردد ولی از سرم رینگر نیز می توان استفاده 
نمود. که به نسبت 1به 2 رقیق می گردد. )یك نسبت منی با دو نسبت رقیق کننده( از مزایاي  رقیق کردن  اسپرم  مي  
توان  به  ثابت  نگه  داشتن  دماي  اسپرم ، خنثي  کردن  محصوالت  اسیدي  حاصل  از متابولیسم  اسپرم  ها و افزایش  حجم  

مني  تولید شده  براي  راحتي  کار و کشیدن  آن  به  داخل  پي  پت  تلقیح  اشاره  کرد.
- تلقیح اسپرم: تلقیح  مني  در دستگاه  تناسلي  پرندة  ماده ، با بیرون آوردن  کلوآك  مرغ  و پس از مشخص شدن 
انجام   اسپرم،  لوله  هاي  ذخیره  سازي   به   نزدیك   اسپرم  در محلي   و تخلیة   تلقیح   وارد کردن  پي  پت   واژن ،  مدخل 
مي گیرد. در مرغ  با نگه  داشتن  ران  مرغ  در میان  انگشت  شست  و نشانه، به  نحوي  که  بدن  مرغ  در زیر دست  چپ  قرار 
گیرد، کلوآك  را به  خارج  بر مي  گردانند. سپس  با دست  چپ  فشار  کمي  در جهت  خلفي  وارد کرده ، همزمان  دم  را با 
دست  راست  به  جلو فشار مي  دهند. پي  پت  تلقیح  توسط  نفر دوم  به  داخل  عمق  تقریباً 3 سانتي متري  مدخل  کلوآك ، 
به  داخل  واژن  برده  مي  شود و فشار بر حفرة  شکم  بر داشته  مي  شود تا به  مجراي  اویدوکت  امکان  دهد همراه  با پي  
پت  تلقیح  به  موقعیت  طبیعي  خود برگردد. هنگامي  که  مجراي  اویدوکت  به  وضعیت  طبیعي  خود برگشت ، مني  از 

داخل  پي  پت  تلقیح  به  بیرون  ریخته  مي  شود.
- سن تلقیح: سن اولین تلقیح در زمان بلوغ جنسی است که در بوقلمون حدود 8 ماهگی است. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با تکرار هر دو هفته یك بار تلقیح 78/86 درصد باروري و 66/17 درصد جوجه دهي را در گله حفظ نمود یعنی 
دو هفته یکبار تلقیح کافی است. )متوسط  درصد باروري  در هر هفته  یکبار 83/81  درصد، دو هفته  یك  بار78/86  

درصد و سه  هفته  یك  بار69/30 درصد می باشد(. 
توجیه اقتصادی نسبت به جفتگیری طبیعی: در جفت گیری طبیعی نرها به علت سنگین بودن وزن بدن نمی توانند 
به راحتی جقت گیری نمایند،که باعث پایین آمدن درصد باروری )کمتر از 60 درصد( و جوجه تولیدی، و کاهش 
درآمد گله دار می گردد. در جفت گیری طبیعی برای هر پنج قطعه بوقلمون ماده یك قطعه بوقلمون نر نگهداری می 
شود که با توجه به مصرف زیاد خوراك هزینه زیادی را تحمیل گله دار می نماید. و نرها به علت وزن زیاد بدن هنگام 
جفت گیری پشت بوقلمون های ماده را زخمی می نمایند که باعث شیوع بیماریهای مختلف و ضررهای اقتصادی در 
گله می گردد.در اکثر گونه  هاي  پرندگان  اهلي ، بین  5 تا 20 پرندة  ماده  را مي  توان  با مقدار مني  حاصل  از یك  انزال  
تلقیح  کرد. با نصف  کردن  مقدار مني در هر تلقیح  مي توان، تعداد پرندگان  مادة  تلقیح  شده  را به  دو برابر افزایش  داد 
و از آنجایي  که  در هر پرندة  نر، مي  توان  4 تا 5 بار در هر هفته  انزال  ایجاد نمود، تحت  بهترین  شرایط  ممکن  است 
 بتوان  40 تا 200 مرغ  را در هفته  با مني  حاصل  از یك  پرندة  نر تلقیح  نمود. از مزایای استفاده از تلقیح مصنوعی: 

می توان  به کاهش هزینه نگهداری نرها، افزایش: درصد باروری، تعداد جوجه تولیدی و درآمد گله دار اشاره نمود.
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

دستگاه نيمه اتوماتيک و سرنگ مخصوص در هنگام تلقيح مصنوعی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از میوه بلوط به  جای جو )تا 10 درصد( در جیره بره های پرواری 

یافته منتج از پروژه شماره: 87061 - 13- 39- 2                   مدت اجرای پروژه:  2 سال
مجری مسئول:  هوشنگ جعفری                                          رتبه علمی: مربی پژوهش 

Hoshang_Jafari@Yahoo.com; H.Jafari@Areeo.ac.ir   :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ایران به طور چشمگیری گسترش دارد.  البرز و در رشته کوه زاگرس در غرب  درخت بلوط در نواحي شمالي 
پوشش غالب جنگل هاي استان ایالم را جامعه بلوط ایراني تشکیل مي دهد. میزان تولید میوه  بلوط در کل کشور 
800 هزار تن و در جنگل های استان ایالم ساالنه به طور متوسط 150 هزار تن گزارش شده است. مصرف میوه بلوط 
در تغذیه حیوانات به طور سنتی در برخی مناطق کشور رایج بوده است ولی مصرف بی رویه آن به دلیل وجود مواد 
ضد تغذیه ای همواره مشکالتی را به همراه داشته است. مهمترین عامل ضد تغذیه ای و بازدارنده میوه بلوط در تغذیه 
دام و طیور وجود تانن ها است که در غلظت های باال باعث کاهش قابلیت هضم مواد مغذی شده و حتی ممکن است 
سبب مسمومیت و تلف شدن دام گردد. با توجه به مجانی بودن این منبع خوراکی در استان ایالم، فرآوری میوه بلوط 
و بکارگیری سطح مناسب آن در تغذیه دام می تواند نقش قابل توجهی در کاهش هزینه خوراك  دام ایفا نماید. لذا 

تحقیق حاضر به منظور بررسي و تعیین سطح مناسب میوه بلوط در جیره بره  های نر پرواری طراحی و اجرا گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1( میوه درخت بلوط در زمان رسیدن )آبان ماه( جمع آوری شده و کالهك آن جدا گردد.

2( برای جلوگیری از فساد، الزم است در هنگام انبار نمودن رطوبت آن که در موقع جمع آوری حدود 35 درصد 
است به حدود 15 درصدکاهش یابد.

3( میوه خشك بلوط با استفاده از آسیاب چکشی آسیا شود تا آماده مخلوط شدن با سایر اقالم خوراکی جیره شود.
4( میوه آسیا شده بلوط به میزان 10 درصد ماده خشك جیره، به جیره بره های نر پرواری اضافه شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1( میوه بلوط به دلیل داشتن انرژی باال در جیره بره های پرواری می تواند جایگزین جو شود.

2(  از میوه بلوط می توان تا 10 درصد ماده خشك جیره به جای دانه جو در جیره بره های نر پرواری استفاده نمود.
3( جایگزینی 10 درصد جو با میوه بلوط در جیره بره های پرواری سبب افزایش درآمد ساالنه یك واحد پرواربندی 

100 رأسی بره با دو دوره پروار، به میزان 40 میلیون ریال خواهد شد.
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

بره ها در شروع آزمايش پرواربندی              

ميوه بلوط كامل
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از پیت نیشکر در جیره بره های پرواری 

مدت اجرای پروژه:  1/6 سال یافته منتج از پروژه شماره:  4-086-210000-02-0000-85052   
مجری مسئول: علیرضا چگنی                                                      رتبه علمی:  استادیار پژوهش

cheqeni48@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
محصوالت فرعی و جانبي  کشاورزي موضوعي است که اگر در بخش کشاورزي نادیده گرفته شود و به آن اهمیتي 
ندهیم، خسارت هاي جبران  ناپذیري را به اقتصاد کشاورزي و در نهایت به کشور وارد خواهد کرد. نیشکر یکي از 
محصوالت مهم کشاورزي ایران است که ضایعات آن قابل استفاده در تغذیه دام است. یکي از فرآورده هاي جانبي 
نیشکر پیت و باگاس  مي باشد.  از هر هکتار نیشکر کاري حدود 32 تن پیت و باگاس حاصل مي گردد. پیت یا مغز 
نیشکر ارزش غذایي باالتري نسبت به باگاس در تعذیه دام دارد و باگاس بیشتر در صنایع کاغذسازي مورد استفاده 
قرار مي گیرد. سالیانه بیش از 600 هزار تن پیت نیشکر از مزارع نیشکرکاري جنوب کشور بدست مي آید. بکارگیري 
این ماده غذایي در تغذیه دام ها با اصول علمي برگرفته از نتایج تحقیقاتي بسیار ضروري است. لذا این پروژه جهت 
نیل به اهداف فوق و تعیین مناسب ترین درصد استفاده از پیت فرآوری شده نیشکر در جیره بره های نر پرواری لری  

طراحی و اجرا گردید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1( انتخاب بره ها با سن و وزن مناسب برای پروار، توزین بره ها و نصب و ثبت پالك گوش و انجام اقدامات اولیه 

مثل واکسیناسیون و داروی ضد انگل
2( تهیه مواد خوراکی اولیه و پیت نیشکر به مقدار مورد نیاز با توجه به تعداد دام و فرمول جیره

3( خیساندن پیت نیشکر فرآوری شده با آب به صورت روزانه برای مصرف روز بعد 
4( مخلوط کردن پیت خیس شده روز قبل با بخش کنسانتره جیره 

5( در دوهفته اول شروع پروار پیت خیس شده به صورت کم کم با کنسانتره مخلوط شده و در اختیار بره ها قرار 
داده می شود تا بره ها کاماًل به آن عادت نمایند.

6( بعد از انتهای دو هفته تا سطح 30 درصد جیره می توان از پیت در جیره بره های پرواری استفاده نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1( جایگزین کردن پیت نیشکر تا 30 درصد ماده خشك جیره اثر سویی بر عملکرد پروار بره ها نداشت.

2( کاهش مصرف علوفه های مرسوم و با کیفیت مثل یونجه، واستفاده در جیره سایر دام ها.
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3( جلوگیری از انباشت ساقه نیشکر در مزرعه و محل کارخانه ها و کاهش اثرات مضر زیست محیطی.
4( با توجه به قیمت روز یونجه )9000 ریال(، کاه )3500 ریال( و پیت نیشکر )2500 ریال(، استفاده از پیت 

نیشکر در یك دوره پرواربندی سبب کاهش 30000 ریال به ازاء هر رأس بره می شود. 

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

استفاده از پيت نيشكر در جيره بره های پرواری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از جیره غذایی حاوی سر شاخه نیشکر غنی شده در تغذیه بُزهای شیری نجدی

یافته منتج از پروژه شماره:    91087 – 13 – 71 - 4          مدت اجرای پروژه:   یك سال 
مجری مسئول: احمد خیاط                                                 رتبه علمی:  محقق

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمبود منابع خوراك دام در ایران عمده ترین عامل محدود کننده در توسعه تولیدات دامي محسوب می شود. از طرف 
دیگر در  سال های اخیر کاهش نزوالت آسمانی و بروز خشکسالی تأمین خوراك دام را با مشکالت زیادی مواجه نموده 
است. به طوری که این مسئله در مناطق گرم و خشك کشور، مانند استان خوزستان، تاثیر قابل توجهي بر روي قیمت 
خوراك دام گذاشته است. فرآورده های فرعی برخی محصوالت کشاورزی، نظیر نیشکر، منبعی قابل دسترس برای 
رفع این کمبودها به حساب می آیند. در صورتي که این فرآورده ها با روش-هاي مناسب عمل آوری شوند، کیفیت 
مطلوبي یافته و قادرند عالوه بر نیاز کّمي، قسمت قابل توجهي از نیاز کیفي دام را نیز مرتفع سازند. سطح زیر کشت 
نیشکر در خوزستان حدود 85000 هکتار می باشد، که با احتساب حدود 20 تُن سرشاخه و بقایای بجا مانده پس 
از برداشت نی درهکتار، همه ساله حجم عظیمی از این فرآورده فرعی، که حداقل معادل 1700000 تُن بوده، مهیا 
و قابل استفاده در تغذیه دام است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف استفاده از سرشاخه غنی شده نیشکر در تغذیه 

بزهای نجدی استان خوزستان طراحی و اجرا گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1( پس از برداشت نی، سرشاخه های آن به محل دامداری منتقل می شوند.

2( بسته های سرشاخه جهت غنی سازی در یك سیلوی بتنی قرار داده می شوند.
3( سرشاخه ها با محلول4 درصد اوره )4 کیلو گرم اوره در 100 لیتر آب( کامال آغشته گردیده و روی  سیلو با 

پالستیك پوشانده می شود.
4( پس از  حدود 45 روز، پالستیك روی سیلو برداشته شده و آماده مصرف می باشد.

از  استفاده  با  و  از سیلو خارج  مواد غنی شده  این  از  نیاز، مقداری  براساس  و  تدریج  به  استفاده،  به هنگام   )5
خرمنکوب ُخرد شده و در اختیار دام قرار می گیرد.

6( این مواد غنی شده را می توان تا 50 درصد جایگزین علوفه مصرفی روزانه، یا بعبارت دیگر جایگزین نصف 
علوفه مصرفی روزانه بُزهای شیری نمود. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1( در دسترس بودن و قابلیت غنی سازی آسان این فرآورده فرعی از مزایای آن محسوب می شود. 

2( با غنی سازی و مصرف این محصول فرعی، بخش قابل مالحظه ای از کمبود خوراك دام تأمین خواهد شد.
3( با توجه به مواد مغذی مناسب سرشاخه غنی شده )پروتئین خام 8/6 درصد و انرژی قابل متابولیسم 1/83 مگا 

کالری در کیلو گرم( جایگزین مناسبی برای علوفه در جیره بزها است. 
4( استفاده از سرشاخه غنی شده نیشکر به جای علوفه در تغذیه بزهای شیری نجدی، تأثیر سویی بر میزان تولید 

و ترکیبات شیر آن ندارد.
5( استفاده از آن هزینه تغذیه را حدود 25 - 20 درصد، نسبت به مصرف علوفه رایج، کاهش می دهد. 

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

استفاده از جيره غذايی حاوی سر شاخه نيشكر غنی شده در تغذيه بُزها
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:  استفاده  از بقایا ي ذرت  دانه اي  در جیره  بره هاي  نر پرواری

مدت اجرای پروژه: یك سال   یافته منتج از پروژه شماره: 4-54-13-87048         
مجری مسئول: سیدعلی موسوی سعید                                رتبه علمی: محقق 

 ali_moosavisaid@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به کمبود منابع خوراك دام در کشور و افزایش روز افزون جمعیت و با توجه به بیش از 166 هزار هکتار 
سطح زیر کشت ذرت دانه ای در کشور و 12440 هکتار در استان کرمان با تولید 1/2 میلیون تن تولید کل کشور 
می باشد. بنابراین پیش بینی می شود که میزان تولید بقایای ذرت دانه ای که شامل ساقه، برگ و چوب بالل می باشد 
در کشور حدود 12 تن در هکتار و جمعاً حدود 2 میلیون تن می باشد. این محصول دارای پروتئین خام حدود 4 
درصد و قابلیت هضم ماده خشك 35  تا 50 درصد می باشد. در صورت امکان استحصال این بقایا می توان به منبع 

قابل توجهی از موادی که در خوراك دام قابل استفاده باشد دست یافت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از برداشت دانه ذرت توسط کمباین می توان بقایای بجای مانده از ذرت دانه ای را جمع آوری نموده و با 
استفاده از یك خرمنکوب یا علوفه خردکن خرد کرد. البته کمباینهای جدید توانایی برداشت توام، خرد کردن بقایا 

را دارا هستند.
از بقایای ذرت دانه ای می توان تا سطح 30 درصد در جیره بره های پرواری بدون هیچ محدودیتی بر رشد و   

راندمان تبدیل خوراك استفاده کرد و از مزایای کاهش هزینه خوراك بهره گرفت.
 توصیه می شود از این محصول بصورت خوراك های کاماًل مخلوط شده با سایر مواد خوراکی و یا بصورت پلت 

شده استفاده شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:  کاربرد سورگوم  جارویی بجاي  ذرت  در تغذیه  جوجه های گوشتی 

یافته منتج از پروژه شماره: 89007- 13-38-4                         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:
سورگوم جارویی، به طور وسیعی در منطقه شمال و شمال غرب و بخش هایی از شرق کشور کشت می شود و 
همانگونه که از نام آن مشخص است تنها کاربرد آن در تولید جارو  و به مقدار محدود از علوفه آن در تغذیه دام 
استفاده می شود. تعیین ارزش غذایی  دانه وسطح کاربردآن درتغذیه دام و طیور  و بدنبال آن توسعه کشت این گیاه 
مقاوم به گرما با نیاز آبی کم در ایران می تواند ضمن معرفی یك منبع غذایی مفید، تاحدی از حجم واردات ذرت کم 
کند. به منظورتعیین سطح مطلوب استفاده از دانه سورگوم جارویی به جای ذرت در جیره  جوجه های گوشتی و 
بهبود اثرات منفی آن با افزودن آنزیم های رایج دربازار ایران  بر عملکرد جوجه های گوشتی  دانه سورگوم جارویی از 
سطح صفر تا 50 درصد با و بدون استفاده از آنزیم جایگزین ذرت درجیره شاهد)حاوی ذرت( گردید و عملکرد کمی 

و کیفی جوجه های تغذیه شده با این منبع غذایی مورد بررسی قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1( دانه سورگوم جارویی را می توان بدون استفاده از آنزیم تا سطح حداکثر 20 درصد جایگزین ذرت در جیره 

مرغ گوشتی  نمود.
2( با اضافه کردن آنزیم فیتاز به جیره جوجه های گوشتی می توان کاربرد دانه سورگوم جارویی را تا 50 درصد 

ذرت در جیره افزایش داد.
3( به منظور کاهش اثرات مواد ضد تغذیه ای موجود در سورگوم توصیه می شود اوال نسبت به آسیاب کردن دانه 
سورگوم اقدام کرده و همچنین باتوجه به ریزتر بودن دانه سورگوم جارویی نسبت به دانه ذرت، ضروری است برای 

آسیاب نمودن دانه سورگوم جارویی از کوچکترین سایز توری آسیاب استفاده شود.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1( استفاده از دانه سورگوم جارویی به عنوان یك غله و منبع انرژی در جیره مرغ گوشتی  می تواند حداقل 50 

درصد از حجم واردات ذرت دانه ای را کاهش دهد.
2( کاربرد سورگوم به همراه ذرت در جیره مرغ گوشتی باعث عملکرد بهتر از لحاظ کمی و کیفی تولید گوشت 

مرغ خواهد شد.
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3( به دلیل هزینه پائین تر تولید سورگوم جارویی نسبت به ذرت کاربرد سورگوم در جیره هزینه خوراك در مرغ 
گوشتی را کاهش خواهد داد.

4( به دلیل تعادل بهتر اسید آمینه و مواد معدنی، در زمان استفاده توأم از سورگوم و ذرت در جیره، کیفیت 
گوشت مرغ  و بویژه گوشت سینه بهتر خواهد شد.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

 شكل 1: دانه ی سورگوم جارويی            

 شكل 2:  جوجه های گوشتی تغذیه شده با  دانه سورگوم جارویی 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان :  وزن و سن مناسب از شیرگیري براي پروار بندي بره هاي نر افشاري

مدت اجرای پروژه: 3 سال یافته منتج از پروژه شماره: 81-0210211000-01                  
مجری مسئول: محمد تقی مسلمیون                                                   رتبه علمی:  محقق

moslemioun@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در استان زنجان بر اساس آمار هاي رسمي منتشر شده  بیش از یك میلیون رأس گوسفند و بره موجود مي-باشد 
و با توجه به خاستگاه اصلي گوسفند نژاد افشاري از منطقه شمال غرب این استان، بخش درخور توجهي از جمعیت 
گوسفندان استان را این نژاد بخود اختصاص داده و سهم قابل توجهي از گوشت قرمز مصرفي استان را تأمین مي کند. 
در شیوه مرسوم پرواربندان به منظور حصول در آمد بیشتر، غالبا به فربهي و وزن نهایي باالتر دام زنده توجه دارند و 
سن از شیرگیري بره هاه ها حتي به 6 ماه نیز مي رسد در نتیجه پرواربندي بره ها با مالحظات اقتصادي)اعم از حفظ 
مراتع، صرفه اقتصادي دامدار و سلیقه و سالمت مصرف کننده و...( و تولید گوشت با کیفیت مطلوب عمال صورت 
نمي پذیرد، لذا طرح حاضر با هدف تعیین سن و وزن از شیرگیري بره ها به منظور پرواربندي و بررسي اثر این عوامل 

بر عملکرد پرواري بره ها نر افشاري به اجرا درآمد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1( انتخاب بره هاي سالم و مستعد پرواربندي.

2( رعایت نکات بهداشتي و انجام واکسیانسیون علیه بیماري هاي دامي شایع در منطقه.
3( محدود کردن زمان از شیر گیري به سن 3/5 ماهگي.

4( کنترل وزن بره ها در زمان از شیرگیري به نحوي که بره ها حدود 22 کیلوگرم وزن داشته آماده تغذیه متراکم 
براي پرواربندي باشند.

5( در نظر گرفتن بازار پسندي محصول با توجه به بازدهي حدوداً 50 درصدي الشه براي عرضه محصول به بازار 
مصرف.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده بهینه از منابع تولید، زمان، نیروي انساني، سرمایه شامل:

1( کاهش حدود 40 درصدي زمان از شیرگیري بره ها )از پنج و نیم ماه به سه و نیم ماه(.
2( کاهش حداقل 50 درصدي استفاده بره ها از منابع مرتعي نسبت به شیوه مرسوم.

3( کاهش هزینه نیروي انساني براي نگهداري دام و کاهش هزینه خوراك و سایر هزینه هاي جانبي در صورت 
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پروار بندي بره ها در سنین پایین تر)در اثر از شیرگیري بره ها در حداکثر 3/5 ماهگي(.
4( حفظ عرصه هاي مرتعي با توجه به کوتاه تر شدن)تا حدود 3 ماه( زمان استفاده بره ها از علوفه مراتع.

5( تولید الشه هاي کم چرب و گوشت دام جوان و باال بودن مطلوبیت و بازار پسندي آن.
6( برگشت سریعتر سرمایه دامدار تا حدود 3 ماه کمتر از شیوه مرسوم با توجه به کوتاهتر شدن زمان از شیرگیري 

و شروع زود هنگام پروار بندي.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان : استفاده ازمکمل هاي تزریقي و خوراکي سلنیم براي بهبود عملکرد گوسفندان داشتي بومي گیالن

یافته منتج از پروژه شماره86073-13-58-4                         مدت اجراي پروژه:  3 سال 
مجری مسئول: احمد قربانی                                                    رتبه علمي:  استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در استان گیالن حدود 1/2 میلیون راس گوسفند وجود دارد که عمدتاً تغذیه آنها ازمرتع بوده، و به جز موارد 
محدود، اغلب دام ها مکمل معدني در یافت نمي کنند. شرایط اقلیمي و وضعیت ذخایر موادمعدنی خاك منطقه نیز 
باعث بروز عدم توازن مواد معدني از جمله کمبود سلنیم در دام هاي منطقه شده است. اگرچه بررسي  خسارات این 
کمبود با آمار اخذ شده از مراجعت درمانگاهي و دامپزشکي بیشتر به حالت هاي حاد بیماري در شرایط شدید مثل 
سقط جنین، مرگ و میر و نارسائي هاي قلبي و عضالني اعالم مي گردد،  ولي کمبود آن در حالت هاي تحت حاد یا 
خفیف به واسطه اُفت عملکرد تولیدي و تولید مثلي حیوان خسارات اقتصادي بیشتري را متوجه دامداران مي کند. 
تأمین سلنیم دام در شرایط کمبود مي تواند موجب بهبود عملکرد میش هاي بومي گیالن و افزایش کمي و کیفي 
فرآورده هاي دامي و اقتصاد روستایي شده و در سالمت مصرف کنندگان اثرات خود را نشان دهد. این تحقیق با هدف 
استفاده از مکمل های خوراکی و تزریقی سلنیم )سلنوفرول( براي بهبود عملکرد میش های بومی در دو شهرستان 

ماسال و املش اجرا شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- انتخاب گله میش بومی با عملکرد پایین و دارای گزارش از بیماری های تولید مثلی و تلفات بره )مشکوك 

به کمبود سلنیم(.
2- تهیه مکمل سلنیم- ویتامین E تزریقی از بازار.

3- تزریق زیرجلدی مکمل سلینم – ویتامین E به میزان 10 سی سی در دو نوبت شامل یك ماه قبل از شروع 
فصل قوچ اندازی و 4 هفته قبل از زایش

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از مکمل تزریقي سلنیوم+ویتامینE در میش هاي بومي گیالن وزن بره هاي متولد شده را در زمان از 
شیرگیري )3 ماهگي( نسبت به گروهي که مکمل سلنیم دریافت نکرده باشند مي تواند حدود 1/3 کیلوگرم افزایش 
دهد )15/2کیلوگرم در مقایسه با 13/9 کیلوگرم(. با توجه به این که هزینه دو نوبت تزریق سلنیوم حدود 6000 
تومان و درآمد ناشي از افزایش وزن بره اگر یك قلو باشد حدود 22000 تومان مي شود، لذا مصرف مکمل تزریقي 
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سلنیم به ازاي هر میش داراي بره یك قلو حدود 16000 تومان سود براي دامدار خواهد داشت.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

استفاده ازمكمل هاي تزريقي و خوراكي سلنيم براي بهبود عملكرد گوسفندان داشتي
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کاربرد کود مرغی عمل آوری شده در جیره غذایی گوسفند پرواری

منتج از پروژه شماره:  89076-13-13-4                           مدت اجرای پروژه:  2 سال
مجري مسئول:  حسن فضائلی                                              رتبه علمی:  استاد پژوهش 

hfazaeli@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در راستای شناسایي و استفاده از پس ماندهای کشاورزي به منظور کمك به تامین کمبود منابع خوراك دام در 
کشور،کود مرغي یکي از مواردي است که مي تواند مورد توجه قرار بگیرد. این فرآورده فرعي غني از مواد نیتروژن دار 

و مواد معدني مورد نیاز دام ها بوده که نشخوارکنندگان مي توانند از آن به خوبي استفاده کنند. 
با توجه به حجم نسبتا انبوه تولید کود مرغی، حمل و نقل آن به صورت خام سبب انتشار عوامل بیماری زا شده 
و هزینه های سنگین بهداشتی و اقتصادی را در بر خواهد داشت. فرآوری و مصرف این پس ماند در جیره غذایی 
نشخوارکنندگان، عالوه بر تامین بخشی از نیاز پروتئینی و کاهش کنجاله های گران قیمت )وارداتی(،  سبب کاهش 

هزینه خوراك دام و کمك به بهداشت محیط و صنعت دام و طیور خواهد شد. 
چکیده تحقیق انجام شده: 

چهارجیره غذایی )1 تا 4( به ترتیب حاوی صفر، 7، 14 و 21 درصد کود مرغی فرآوری شده بر روی 40 راس بره 
نرپرواری، با وزن اولیه حدود31/60 کیلوگرم به مدت 85 روز، مورد آزمایش قرار گرفت. پروتئین خام جیره ها 14 تا 
14/5 درصد و انرژی قابل سوخت و ساز آن ها 2/55 مگاکالری در کیلو گرم ماده خشك بود. میزان مصرف  خوراك، 
افزایش وزن بره ها و بازده خوراك تعیین شد. درپایان آزمایش کلیه بره ها ذبح شدند و الشه آنها مورد بررسی کمی 
و کیفی قرار گرفت. از گوشت تولیدی نمونه برداری شد و ترکیبات آن در آزمایشگاه تعین شد. کیفیت گوشت نیز از 

نظر طعم و مزه نیز تعیین شد.
چکیده نتایج به دست آمده: 

و    258  ،252  ،264 با   برابر  ترتیب  به   4 تا   1 جیره های  با  شده  تغذیه  بره های  روزانه  وزن  افزایش  میانگین 
252گرم بود. میانگین خوراك مصرفی روزانه )بر حسب ماده خشك( به ترتیب 1515، 1502، 1622 و 1647 گرم 
بود.  افزایش وزن به ازای مصرف هر کیلو خوراك به ترتیب 170، 157، 156 و 151 گرم بود. وضعیت ظاهری الشه 
و ارگان هاي مختلف شامل: قلب، کبد، کلیه، ریه ها، شکمبه و روده ها کامال طبیعي و بازده الشه و اجزای آن و نیز 

کیفیت گوشت در همه بره ها مشابه و مطلوب بود.
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دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- استفاده از کود مرغی فرآوری شده )از واحد های فرآوری دارای مجوز( درجیره  بره های پرواری، می تواند عملکرد 

مناسبی را در بر داشته و هزینه تغذیه را کاهش دهد.
- برای این منظور الزم است ابتدا میزان مصرف از یك درصد جیره آغاز شود و به تدریج طی دو هفته میزان آن 

به سطح مورد نظر )حد اکثر 15 درصد( افزایش یابد. 
- حتماً توجه شود که از کود مرغ گوشتی فرآوری شده )با روش حرارت دهی غیر مستقیم مانند فشار بخار آب( 

که دارای مجوز مصرف باشد استفاده شود.
- جهت اخذ نتیجه مطلوب از مصرف کود مرغی در جیره بره پرواری، تامین مواد انرژی زا مانند مالس )5 تا 8 

درصد درجیره( و دانه غالت )توام(، توجه ویژه قرار بگیرد. 
- درابتدای دوره پروار پروتئین خام جیره 14/5 درصد درنظر گرفته شود و به تدریج تا اواخر دوره به 13/5 کاهش 

داده شود.
- انرژی قابل سوخت و ساز جیره نیز ار 2/4 مگاکالری، در ابتدای دوره پروار، آغاز و به 2/6 مگاکالری در اواسط 

دوره پروار افزایش یابد. 
مزایای به کارگیری یافته در عرصه:

- با مصرف کود مرغی فراوری شده درجیره بره های پرواری کنجاله مصرفی تا نصف کاهش یافته و سهم دیگر 
اقالم نسبتا گران قیمت مانند یونجه و سبوس گندم نیز قابل کاهش خواد بود. 

- با مصرف کود مرغ گوشتی فراوری شده در جیره بره پرواری می توان هزینه تغذیه را  7 تا 10 درصد کاهش داد. 

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

تصوير ارزيابی الشه بره های تغذيه شده با جيره های آزمايشی
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تصوير آزمايش در حال اجرا

تصوير كود مرغی عمل آوری شده
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان  کاربرد سطوح مختلف کود مرغی عمل آوری شده در جیره غذایی گوساله پرواری

منتج از پروژه شماره:  89068-13-13-4                              مدت اجرای پروژه:2 سال
مجري مسئول:  حسن فضائلی                                              رتبه علمی:  استاد پژوهش 

hfazaeli@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کود مرغی یکی از پس ماندهای صنعت مرغ داری بوده که غني از مواد نیتروژن دار و مواد معدني مورد نیاز دام ها 
می باشد به نحوی که نشخوارکنندگان مي توانند از آن به خوبي استفاده کنند. با توجه به حجم نسبتا انبوه تولید کود 
مرغی در کشور، حمل و نقل آن به صورت خام سبب انتشار عوامل بیماری زا شده و هزینه های سنگین بهداشتی 
و اقتصادی را در بر خواهد داشت. فرآوری و مصرف این پس ماند در جیره غذایی نشخوارکنندگان، عالوه بر تامین 
بخشی از نیاز پروتئینی و کاهش کنجاله های گران قیمت )وارداتی(، سبب کاهش هزینه خوراك دام و کمك به 

بهداشت محیط و صنعت دام و طیور خواهد شد.  
چکیده تحقیق انجام شده: 

کود مرغی فرآوری شده با چهار سطح صفر، 8، 16 و 24 درصد  در جیره های غذایی، بر روی 60 راس گوساله 
نر هلشتاین با میانگین وزن اولیه حدود 310 کیلوگرم و سن حدود 9-8 ماه، به مدت شش ماه، مورد آزمایش قرار 
گرفت. کلیه گوساله ها در شروع و پایان آزمایش و نیز به فواصل هر چهار هفته  در طول دوره آزمایش توزین انفرادی 
شده و تغییرات وزن زنده و نیز افزایش وزن روزانه آن ها تعیین گردید. در پایان دوره آزمایش کلیه گوساله ها کشتار 

شدند و سپس الشه و آالیش های خوراکی و غیر خوراکی آن ها توزین شده و مورد بازرسی قرار گرفتند.
چکیده نتایج به دست آمده: 

میانگین ماده خشك مصرفی روزانه گوساله های تغذیه شده با جیره های حاوی چهار سطح کود مرغی در کل دوره 
آزمایش به ترتیب 10/17، 10/28، 9/97 و 10/26 کیلوگرم و میانگین افزایش وزن روزانه آن ها نیز به ترتیب 1339، 
1305، 1362 و1311 گرم در روز و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب 7/7، 7/9، 7/4 و 7/6 بود. همچنین پارامتر های 
مربوط به وزن الشه، راندمان الشه، وزن آالیش های خوراکی، رنگ و بوی الشه و ارگان ها در کلیه دام ها  طبیعی بود 
و تفاوتی بین گروه های آزمایشی مشاهده نشد. هزینه تمام شده نیز، در گروه های دریافت کننده جیره های حاوی 16 
و24 درصد کود مرغی پایین تر بود. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، و در شرایط مشابه، مصرف کود مرغی تا 20 

درصد درجیره گوساله های پرواری قابل استفاده می باشد. 
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دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کود مرغی مرغ گوشتی فرآوری شده )که در واحد های دارای مجوز با هدف مصرف در تغذیه دام فرآوری می شود( 

تا 20 درصد درجیره گوساله های پرواری قابل استفاده است.  
- الزم است ابتدا میزان مصرف کود مرغی از یك درصد جیره آغاز شود و به تدریج طی دو هفته میزان آن به 

سطح مورد نظر )حد اکثر20 درصد( افزایش یابد.
- جهت اخذ نتیجه مطلوب از مصرف کود مرغی در جیره گوساله پرواری، تامین مواد انرژی زای مناسب مانند 

مالس )5 تا 8 درصد جیره( و دانه غالت )توام(، مورد توجه ویژه قرار بگیرد. 
- درابتدای دوره پروار پروتئین خام جیره 14/5 درصد باشد و به تدریج تا اواخر دوره به 13/3 کاهش داده شود.

- انرژی قابل سوخت و ساز جیره نیز ار 2/5 مگاکالری در کیلوگرم آغاز و به 2/6 مگاکالری در اواسط دوره و 2/63 
مگاکالری در یك سوم آخر دوره پروار افزایش یابد.  

مزایای به کارگیری یافته در عرصه:
- با مصرف کود مرغی فراوری شده درجیره گوساله پرواری می توان سهم دیگر اقالم نسبتا گران قیمت مانند 

کنجاله ها، جو و سبوس گندم را در جیره غذایی کاهش داد. 
- استفاده از کود مرغی فرآوری شده  تا حد اکثر 20 درصد درجیره  گوساله پرواری، می تواند عملکرد مناسبی را 

در بر داشته باشد و هزینه تغذیه را کاهش دهد. 
- با مصرف کود مرغ گوشتی فرآوری شده در جیره گوساله پرواری می توان هزینه تغذیه را حدود 10 درصد 

کاهش داد. 

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

            تصوير دام ها و محل انجام آزمايش                                        تصوير كود مرغی فراوری شده
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان تهیه سیالژ علوفه نی با افزودن باکتری الکتوباسیلوس جهت مصرف گوساله های نر پرواری گاومیش 

مدت اجرای پروژه: 2 سال یافته منتج از پروژه شماره: 4-71-13-87057      
مجری مسئول:   محمدرضا مشایخی                                              رتبه علمی: مربی پژوهش 

mashayekhi2004@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در استان خوزستان حدود 250000 هکتار آبگیر یا تاالب طبیعي که اصطالحاً هور نامیده مي شوند وجود دارد. 
یکی از گیاهان هورهاي منطقه ني مي باشد.گیاه نی به عنوان یك منبع علوفه ای در تغذیه دام های منطقه استفاده 
می شود. یکی از روش های نگهداری علوفه بصورت مرطوب و در دراز مدت سیلو کردن علوفه می باشد. نتایج قبلی در 
ارتباط با افزودن مالس و باکتری به سیالژ علوفه نی نشان داد که افزودن 15 درصد مالس به علوفه نی جهت سیلو 
کردن مناسب است. هدف از انجام این پژوهش تهیه سیالژ علوفه نی با افزودن مالس و باکتری الکتوباسیلوس و 

ارزیابی استفاده از آن در تغذیه گوساله های نر پرواری گاومیش در مقایسه با سیالژ ذرت بود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با  پرواری گاومیش  فاکتورهای مورد مطالعه در گوساله های  آزمایش حاضر ودر نظر گرفتن  نتایج  به  با توجه 
وزن شروع 201 کیلوگرم و طول مدت پروار 120 روز و اثراتی که تلقیح میکروبی روی مقادیر قابلیت هضم، pH و 
اسیدهای چرب فرار داشته است، تلقیح باکتریایی به مقدار 75 درصد باالتر از سطح استاندارد به علوفه نی سیلو شده 

مفید بوده و این سطح توصیه می شود. 
ابتدا گیاه ني از منطقه هور برداشت و به محل سیلو کردن  انتقال داده مي شود و توسط دستگاه چاپر به قطعات 
حدود 3-1 سانتي متري خرد مي شود. سپس علوفه خرد شده را به نسبت  15 درصد مالس، 75 درصد باالتر از سطح 
توصیه شده باکتري الکتوباسیلوس مخلوط نموده، و سیلو می شود. پس از پُر شدن و فشرده شدن توده علوفه در سیلو، 

با یك الیه پالستیك پوشیده شده و پس از گذشت 45 روز می توان مصرف آن را در تغذیه دام آغاز نمود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1-بهبود کیفیت علوفه نی سیلو شده

2-جایگزینی علوفه نی سیلو شده به میزان 50 درصد در جیره غذایی 
3- بین سیالژ علوفه نی و سیالژ علوفه ذرت تفاوتی در هزینه های خوراك به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن روزانه 

وجود نداشت.
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4- میانگین وزن پایان دوره گوساله ها، در کل گروه های آزمایشی، 301 کیلوگرم، افزایش وزن روزانه، 0/820 
کیلوگرم، ماده خشك مصرفی روزانه 7 کیلوگرم و ضریب تبدیل غذایی، 8/72 و هزینه خوراك به ازای هر کیلوگرم 

افزایش وزن روزانه، 17253 ریال، بود. 

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

سيلوهای آزمايشگاهی علوفه نی با افزودن باكتری   

گوساله های گاوميش استفاده شده برای آزمايش عملكردی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان استفاده از غالف کهور در جیره غذایی مرغان تخمگذار

یافته منتج از پروژه شماره: 87014-13-13-2                       مدت اجرای پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: سیروس نوروزی                                            رتبه علمی: مربی پژوهش

 cynorooz39@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکي از این منابع غذایی ارزان قیمت و فراوان در کشور، میوه درخت کهور مي  باشد که ساالنه از 30 هزار هکتار 
از اراضي تحت پوشش در استان خوزستان حدود 70 هزار تن میوه تولید مي گردد. درخت کهور بسیار مقاوم به کم 
آبی و زمین های شور می باشد و به همین دلیل در ارضی بیابانی برای تثبیت شن و همچنین در شهرها جهت ایجاد 
سایه کشت می شود. یك درخت کهور حدود 25 کیلوگرم میوه می دهد. میوه درخت کهور شامل دانه های ریز و سخت 
قهوه ای رنگی است که با غالف لوبیا شکل پوشیده شده  و اصطالحا به آن غالف کهور می گویند. از اوایل تیرماه میوه ها 
پس از رسیدن خشك شده و بر روي زمین میریزند و دامداران منطقه آنها را جمع آوري و در تغذیه دامها استفاده 

کرده و یا به قیمت ارزان بفروش می رسانند. 
نبودن ترکیبات شیمیایی و میزان مناسب  به مقدار فراوان غالف کهور و همچنین مشخص  با توجه  این  بنابر 
استفاده از آن در جیره غذایی مرغ تخمگذار، هدف از انجام این آزمایش تعیین ترکیبات شیمیایی و بویژه انرژی قابل 

سوخت و ساز و سطح مناسب استفاده از غالف کهور در تغذیه مرغ تخمگذار بود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1( میوه ها کامال رسیده و خشك شده باشند. 

2( پس از خرد کردن میوه ها و تنظیم جیره های متوازن حداکثر 10 درصد به جیره اضافه شود.
3( در فاز دوم تخمگذاری و هنگامیکه مرغها در سنین باالتری قرار دارند استفاده گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- غالف کهور دارای 3041 کیلوکالری/کیلوگرم انرژی قابل سوخت و ساز می باشد. مقدار پروتئین خام، فیبر، 
کلسیم و فسفر غالف کهور به ترتیب 12، 29/4، 0/5 و 0/09 درصد می باشد. میزان انرژی غالف کهور نزدیك به ذرت 

بوده و پروتئین آن بیشتر می باشد. 
- غالف کهور دارای ماده ضد تغذیه ای تانن به میزان 5 درصد است، ولی با توجه به خشك بودن غالف کهور در 

هنگام استفاده در تغذیه مرغ، اثر منفی بر عملکرد تولیدی ندارد.
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- استفاده از 10 درصد غالف کهور در جیره غذایی مرغان تخمگذار باعث بهبود درصد تخمگذاری و وزن تخم 
مرغ ها گردید. بنابر این می توان از غالف کهور به میزان 10 درصد در جیره غذایی مرغان تخمگذار استفاده نمود. 

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

                  عكس1- انبوه درختان كهور                                    عكس2- ميوه و شاخه های درخت كهور

                عكس 3- غالف كهور خشک شده                               عكس 4- غالف كهور خرد و آرد شده      
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنـوان : جایگزینـی کنجالـه کلـزا، کنجالـه تخم پنبـه و دانـه تریتیکالـه بـا کنجالـه سـویا و دانـه ذرت در جیـره 

گوشـتی جوجه هـای  
یافته منتج از پروژه شماره:  93127- 1330- 50 – 34             مدت اجرای پروژه: 2 سال

مجری مسئول:  محمد جواد آگاه                                             رتبه علمی:  استادیار پژوهش
مجری:  رهام رحمانی

  mjagah@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کنجاله سویا اصلی ترین منبع تأمین پروتئین جیره طیور است، که به  علت محدودیت کشت در کشور و پرمصرفی، 
هر روز بر قیمت آن افزوده می شود و یافتن جایگزین مناسب براي آن ضروري است. کنجاله کلزا و کنجاله تخم پنبه 
به ترتیب با محتوی پروتئین خام 32 تا 38 درصد و 30 تا 50 درصد به عنوان مکمل های پروتئیني مناسبی هستند که 
درصورت فراهم شدن زمینه تولید در کشور می توانند جایگزین بخشي از کنجاله سویاي جیره شوند. این جایگزینی 
موجب تنوع در اقالم خوراکی و کاهش وابستگی به واردات نهاده کنجاله سویا خواهد شد. از طرف دیگر دانه تریتیکاله 
با پروتئین خام 13 تا 15 درصد، محصول زراعي جدید حاصل از تالقي گندم و چاودار بوده و با توجه به نیاز آبی کمتر 
آن در مقایسه با ذرت دانه ای می تواند جایگزینی بخشی از ذرت و کنجاله سویای جیره مرغ گوشتی شود. بر این اساس 
سئوال اساسی این پژوهش تعیین سطوح قابل توصیه کنجاله کلزا، کنجاله تخم پنبه و دانه تریتیکاله برای جایگزینی 

بخشی از کنجاله سویا و دانه ذرت در جیره جوجه گوشتی، با در نظر گرفتن معیارهای فنی و اقتصادی بوده است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1( از نظر شاخص های فنی و اقتصادی کنجاله کلزا را می توان به میزان 25 درصد در ترکیب جیره های متعادل 
شده مرغ گوشتی جایگزین کنجاله سویای جیره کرد. برای این منظور می توان در تهیه جیره-ها از مقادیر 98، 90 
و 85 کیلوگرم کنجاله کلزا در هر تن خوراك مرغ گوشتی به ترتیب در دوره های پرورشی آغازین )0 تا 10 روزگی(، 

رشدی )11 تا 24 روزگی( و پایانی )25 تا 42 روزگی( استفاده کرد.
2( از نظر شاخص های فنی و اقتصادی کنجاله تخم پنبه به میزان 20 درصد در ترکیب جیره های متعادل شده 
مرغ گوشتی قابل جایگزینی با کنجاله سویای جیره است. برای این منظور در تهیه جیره ها می-توان از مقادیر 78، 
72 و 67 کیلوگرم کنجاله تخم پنبه در هر تن خوراك مرغ گوشتی به ترتیب در دوره های پرورشی آغازین، رشدی و 

پایانی استفاده کرد.
3( از نظر شاخص های فنی دانه تریتیکاله را می توان تا 50 درصد کل جیره استفاده کرد. برای این منظور می توان  
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در تهیه جیره از 500 کیلوگرم دانه تریتیکاله در هر تن خوراك مرغ گوشتی در کل دوره پرورش استفاده کرد. در این 
صورت دانه تریتیکاله به ترتیب جایگزین 74 و 22 درصد از دانه ذرت و کنجاله سویای جیره می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1( آمار واردات 1/6 میلیون تنی کنجاله سویا به کشور بیانگر کمبود تولید و خروج حدود 640 میلیون دالری ارز 
از کشور می باشد. با توجه به مقادیر توصیه شده فوق، مبنی بر امکان جایگزینی بخشی از نیاز کنجاله سویای جیره 
مرغ گوشتی با کنجاله کلزا، کنجاله تخم پنبه و دانه تریتیکاله، ساالنه می-توان حدود 300 میلیون دالر صرفه جویی 

ارزی را برای کشور پیش بینی کرد.   
2( ساالنه به منظور واردات کمبود ذرت دامی به کشور شاهد خروج 813 میلیون دالر ارز از کشور هستیم. با توجه 
به نتایج پژوهش حاضر می توان بیش از 70 درصد سهم ذرت جیره مرغ گوشتی را با دانه تریتیکاله تأمین کرد. این 
مسئله می تواند از خروج بیش از 630 میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری کند. در صورتی این کار از لحاظ اقتصادی 
امکان پذیر است که دولت با به کارگیری سیاست های یارانه ای مشابه با ذرت دانه ای، زمینه دسترسی مرغداران به دانه 

تریتیکاله را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار فراهم کند.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

گياه تريتيكاله

دانه تريتيكاله
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كنجاله سويا

كنجاله تخم پنبه

كنجاله كلزا
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان : استفاده از سیب زمیني در  پروار بره هاي  نر کردي 

یافته منتج از پروژه شماره:  87308-13-53 -4                     مدت اجرای پروژه: 2 سال و6 ماه  
مجری مسئول: رحمن ابن عباسی                                         رتبه علمی: مربی پژوهش     

info.ph.d95@gmail.com   :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
   سیب زمیني بدلیل دارا بودن نشاسته باال )60 درصد( و سطح پروتئین مناسب )10 تا 12 درصد(  براي تغذیه 
نشخوارکنندگان  مطلوب و در مقایسه با سابر منابع  نرژي زا در مقاطعي از زمان مقرون به صرفه است. نظر به اینکه  
بیش از 10000 هکتار از اراضي استان به زیر کشت این محصول رفته و تولیدي بالغ بر 300000 تن سیب زمیني و 
10000 تن علوفه  در سال دارد استفاده از منابع مختلف گیاهي و بکارگیري آن در تغذیه دام با توجه به هزینه باالي 

خوراك در واحدهاي تولیدي )75 تا80 درصد( ازاهمیت زیادي برخوردار می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مناطق عمده کاشت سیب زمینی، در زمان برداشت سیب زمینی مازاد برمصرف انسانی به شکل خام و خالل 

)مطابق شکل پیوستی( نتایج زیر بدست آمد:
1( سیب زمینی را با دستگاه های خردکن چقندر و یا شلغم که در بازار موجود است کاماًل خرد می نماییم.

2( سیب زمینی تازه دارای 45 درصد ماده خشك است بنابراین تا 30  درصد ماده خشك جیره را می توان از 
سیب زمینی  استفاده کرد 

3( توصیه می شود میزان 30 درصد ماده خشك جیره جایگزین بخش مواد انرژی زای جیره استفاده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به هزینه پایین سیب زمینی مازاد بر مصرف انسانی در مناطق کشت این محصول و افزایش عملکرد صفات 
مهم پروار)درصد ماه خشك  مصرفی، افزایش وزن روزانه و بهبود ضریب تبدیل غذایی( با استفاده از سطوح مناسب 
غده سیب زمینی به میزان 30  درصد ماده خشك جیره گردید. استفاده از این نوع جیره ها برای دامداران و پروار 
بندان به مراتب ارزان تر و اقتصادی تر از جیره های مشابه بدون غده سیب زمینی بودند. 30 درصد ماده خشك سیب 
زمینی خام سبب بهبود افزایش وزن روزانه )197 گرم(، ماده خشك مصرفی )1/34 کیلو گرم(، بهبود ضریب تبدیل 

غذایی )6/9( و بازده الشه )49/5 کیلوگرم( در مقایسه با شاهد شد.
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

      

 شكل 1( باكش بندی بره ها ی پرواری نژاد كردی ايستگاه سقز

    شكل2( جيره مخلوط علوفه و كناسنتره با غده سيب زمينی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان : تاثیر تغییر زمان تغذیه جیره هاي پلت پیش دان، میان دان و پس دان بر عملکرد تولیدي جوجه هاي گوشتي 

یافته منتج از پروژه شماره:  88050- 13- 50 - 4                     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:
از آن جا که پروتئین گرانترین بخش ترکیب جیره را تشکیل مي دهد، هزینه خوراك با کاهش مقدار پروتئین جیره 
کاهش مي یابد. اما جیره هاي کم پروتئین در مراحل مختلف دوره پرورش جوجه موجب کاهش رشد مي شوند. به دلیل 
جیره های  تعویض  مناسب  زمان  بنابراین  مي باشند،  پروتئین  سطح  بیشترین  داراي  کننده  شروع  جیره هاي  آن که 
کارخانه  توسعه  و  تحقیق  گروه  بنابراین  داشت.  خواهد  اقتصادي  اهمیت  پس دان(  و  میان دان  پیش دان،  )کرامبل، 
خوراك دام و طیور 21 بیضاء با همکاري بخش علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان 
فارس به منظور بررسي اثر تغییر مدت زمان استفاده از جیره هاي پلت پیش دان و میان دان در طول دوره پرورشی، بر 

عملکرد تولیدي و اقتصادي جوجه هاي گوشتي، تصمیم به اجرای این پروژه گرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1( در صورتی که هدف مرغدار رسیدن به وزن زنده بیشتر از 2 کیلوگرم و در سنین باالتر از 40 روزگی باشد، 
می توان مدت زمان استفاده از خوراك کرامبل و پیش دان را کاهش داد. در این شرایط پیشنهاد می شود مرغدار دان 

پلت مصرفی را با شیوه )10 روز کرامبل+ 4 روز پیش دان+ 16 روز میان دان و 13 روز پس دان( استفاده کند.
2( اما اگر هدف مرغدار تولید و عرضه مرغ در سنین پایین )30 تا 35 روزگی( و با میانگین وزن زنده حدود 
1/8 کیلوگرم باشد، کاهش مدت زمان استفاده از خوراك پیش دان به دلیل عدم تأمین مواد مغذی مورد نیاز پرنده 
و به تعویق انداختن وزن مورد نظر برای کشتار، قابل توصیه نیست. در این شرایط گزینه های پیشنهادی که تولید 
بیشترین درصد الشه و نیز باالترین نسبت اجزای خوراکی به غیرخوراکی را فراهم می کند، مربوط به شیوه )10 روز 
کرامبل+ 8 روز پیش دان+ 12 روز میان دان و 13 روز پایانی( و یا شیوه )10روزکرامبل+12 روز پیش دان+ 16 روز 

میان دان و 5 روز پایانی( است. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به آن که در حال حاضر مرغ تولیدی در اکثر واحدهای مرغداری در سنین باالتر از 40 روزگی کشتار 
می شود. کارخانجات تولید خوراك طیور می توانند مطابق نتایج پژوهش حاضر با توصیه مرغدار به کاهش مدت زمان 
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استفاده از جیره های شروع کننده )کرامبل و پیش دان به کمتر از 15 روز( در مقایسه با جیره های میان-دان و پایانی 
)به دلیل داشتن پروتئین باالتر و در نتیجه گرانتر بودن(، هزینه تولید را کاهش دهند.

عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

سالن اجرای آزمايش در پايان دوره پرورشی 
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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: کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی تولید کنندگان کلزا و عوامل موثر بر عدم کارآیی آنها در استان مازندران

یافته منتج از پروژه شماره:   86013-0000-01-30000-087-2       مدت اجراي پروژه:   2 سال
مجری مسئول:  حسن اسدپور                                                      رتبه علمي: استاد یار پژوهش

hasadpo@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
انسانی در دسترس بخش  انسانی و غیر  از  اعم  تولید،  از عوامل  تحت شرایط مختلف همواره مقادیر محدودی 
کشاورزی است. لذا با توجه به رشد فزاینده و روز افزون جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد غذایی، به نظر می رسد 
اساسی ترین مسئله در حال حاضر محدودیت عوامل تولید باشد. چنین محدودیت هایی ضرورت استفاده مطلوب و 
بهینه از منابع تولید کشاورزی را ایجاب  می نماید.  لذا تحقیقاتی که با ارائه پیشنهاد های مشخص بتواند موجب 
افزایش کارآیی استفاده از عوامل تولیدشودمی تواند نحوه بکار گیری بهینه منابع بسیار موثر باشد. در این تحقیق 
قصد داریم کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی یکی از دانه های روغنی مهم یعنی کلزا را بررسی کنیم. این محصول 
روغنی که در تولید روغن مقام سوم را پس از سویا ونخل روغنی به خود اختصاص داده است، از اهمیت باالیی در 
سطوح در آمدی مردم، خصوصٌا اقشار کم در آمد برخوردار است.  این محصول در فصل پاییز بصورت خشکه کاری 
بعد از برداشت برنج و یا در تناوب با محصوالت دیگر همانند گندم، سویا و سایر محصوالت کشت می شود. با این 
حال، هنوز اختالف زیادی بین میانگین عملکرد منطقه و کشاورزان نمونه وجود دارد و به نظر میرسد کار آیی تولید 
این محصول پایین است.  از کل اراضی زیر کشت کلزا در سال2000، ایران با 17240 هکتار، 0/06 درصد از کل 
زمین های زیر کشت کلزای جهان را در اختیار دارد که با تولید 17010 تن سهمی برابر 0/04 درصد کل تولید 
جهان را به خود اختصاص داده است.  متوسط عملکرد کلزای ایران 987 کیلوگرم در هکتار بوده است که نسبت به 
متوسط جهانی 67 درصد می باشد.  در بین استانهای کشور بیشترین میانگین میزان عملکرد کلزا در سال زراعی 
79-78، 3500 کیلوگرم در هکتار مربوط به دشت مغان و کمترین آن با 129 کیلوگرم در هکتار مربوط به استان 
کرمانشاه بوده است.  روغن کلزا در مقام مقایسه با روغن حاصله از دانه های روغنی ممتاز آفتابگردان، ذرت و سویا به 
دلیل حضور اسید های چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه ای باالیی برخوردار است.  در حال حاضر، 
مصرف سرانه روغن خوراکی کشور بیش از 16 کیلو گرم برآورد شده است.  لذا با توجه به جمعیت 65-60 میلیونی 
کشور، نیاز به یك میلیون تن روغن در سال می باشد که بیش از90 درصد آن از طریق واردات تامین می شود. به 
این دلیل، لزوم برنامه ریزی بلند مدت و منسجم با هدف نیل به خود کفایی در تولید روغن خوراکی غیر قابل انکار 
خواهد بود.  در این میان کلزا به عنوان یکی از مهمترین گیاهان روغنی برای کشت در شرایط آب و هوایی کشور 
مورد توجه قرار گرفته است.  کشت پاییزه این گیاه در اغلب نقاط استان مازندران و همینطور کشور به راحتی امکان 
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پذیر است.  در تناوب با سایر محصوالت زراعی بویژه غالت قرار می گیرد و در کنترل آفات، بیماریها و علف های 
هرز مزارع موثر است.  روغن دانه ارقام خوراکی کلزا دارای کیفیت بسیار مطلوب می باشد و پس از استحصال روغن، 
کنجاله باقی مانده سر شار از پروتئین بوده و برای تغذیه دام مناسب است.  عالوه بر عوامل مهم تشکیل عملکرد و 
کیفیت محصول، همچون شدت تشعشع، طول روز و ترکیب طیف نوری بعالوه عوامل آب و هوایی، نوع و میزان بکار 
گیری منابع دیگر، همانند کود، سم، نیروی کار و سایر منابع در کارآیی تولید این محصول موثر است.  با توجه به 
شکاف متوسط عملکرد بهره برداران منطقه )1650 کیلوگرم در هکتار( با بهره بردارانی که در شرایط تقریباً مساوی، 
عملکرد 3000 تا 6000 کیلوگرم را تجربه کرده اند، متوجه عدم کارآیی تولید در متوسط بهره برداران منطقه  شدیم.  
با توجه به اهمیت استراتژیك کاشت دانه های روغنی در سطح کشور و لزوم افزایش کار آیی تولید، دراین تحقیق 
بااندازه گیری کار آیی فنی، تخصیصی و اقتصادی تولید کلزا در استان مازندران دالیل عدم کار آیی در تولید مورد 
بررسی قرار داده شد.  چنانچه با افزایش متوسط عملکرد بهره برداران منطقه از 1650 به 3000 تا6000 کیلوگرم 
در هکتار با افزایش کارآیی اقدام شود، تولید به 2 تا 3 برابر افزایش خواهد یافت. بنابراین چنانچه در سطح کل کشور 

نیز به این مسئله پرداخته شود در خودکفایی تولید بسیار موثر خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج نشان مي دهد میانگین کارآیي فني، تخصیصي و اقتصادي تولید کنندگان کلزا در استان مازندران به ترتیب 

75 درصد، 56 درصد و 42 درصد است.  
- زارعین کلزا کار، فرهنگ استفاده از نیروي کار در مزارع کلزا را همانند گندم مي بینند و براي وجین کلزا در 
اغلب موارد برنامه مشخصي نداشته و در چنین مواردي غالب شدن علفهاي هرز پهن برگ هم خانواده کلزا مشکالت 
متعددي را از جمله مشکل شدن برداشت، کاهش میزان محصول، کاهش کیفیت محصول و بدنبال آن کاهش در 

سطح کارآیي را در برخواهد داشت. 
- در مواردیکه زارعین بخاطر صرفه جویي در هزینه و زمان فقط به زدن دیسك بسنده کنند به لحاظ عمق آماده 
سازي کم و نیاز به نفوذ ریشه کلزا به عمق بیشتر، اغلب ارتفا بوته نیز کاهش یافته و عملکرد کمتر در قیاس با شخم 
و دیسك همزمان حادث مي شود.  پیشنهاد مي شودترجیحٌا جهت آماده سازي زمین کلزا از شخم و دیسك به طور 

همزمان استفاده شود.
- پیشنهاد مي شود با توجه به اهمیت کود هاي ماکرو بر عملکرد کلزا اوالً میزان و ثانیاً زمان استفاده آن طبق 
توصیه همکاران متخصص تغذیه در بخش خاکشناسي مد نظر قرار گیرد و در این راستا از تقسیط سه گانه کود اوره 
در طول مراحل رشدي کلزا شامل 1/3 زمان آماده سازي، 1/3 زمان خروج از روزت و 1/3 زمان ظهور غنچه گل 

استفاده گردد.
- با توجه به اینکه براي کلزا علي الخصوص براي باریك برگها علف کش انتخابي وجود دارد، استفاده مناسب آن 

مي تواند در افزایش راندمان عملکرد و کارآیي نقش موثري داشته باشد.
انجام شودتا  بزرگتر  احیاناً سطوح  و  ارضي یکپارچه شده  امکان کشت کلزا در  - پیشنهاد مي شود در صورت 

بکارگیري ادوات مکانیزه مقرون به صرفه و موثر باشد.
- پیشنهاد مي شودکه حتماً کلزا در تاریخ مقرر توصیه شده کاشته شود چرا که کاشت دیر هنگام کلزا موجب 
آسیب پذیري آن به تنش هاي جوي شده و از طرفي از بنیه رشدي مناسبي نیز برخوردار نبوده و منجر به کاهش 
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عملکرد دانه خواهد شد.
- پیشنهاد مي شود که برداشت کلزا در تاریخ مناسب و با ادوات مناسب صورت گیرد. در غیر این صورت میزان 
ریزش دانه در زمان برداشت به شکل تصاعدي افزایش خواهد یافت که در نتیجه منجر به کاهش عملکرد دانه و 

بدنبال آن کاهش کارآیي خواهد شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
-  افزایش سطح آگاهي و مهارت شغلي کشاورزان کلزا کار

- کاهش هزینه هاي تولید کلزا )حداقل 20 درصد(
- افزایش تولید و درآمد کشاورزان کلزاکار کار)تا 30 درصد افزایش تولید(
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی  
عنوان: نقش اسکان در درآمد خانوارهاي عشایري اسکان یافته   

یافته منتج از پروژه به شماره:85032 -0000-02-070000- 068-2    مدت اجراي پروژه:2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: حیدر صیدزاده                                                       رتبه علمي:محقق

hseidzadeh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با وجود نقش موثر عشایر در ایجاد اشتغال، تولید ملی و حراست از مرزهای کشور، به نظر می رسد در حال حاضر 
بین برنامه ریزان و دست اندرکاران امور عشایری در خصوص انتخاب شیوه زندگی مناسب عشایر اختالف نظر وجود 
دارد، بطوریکه عده ای موافق کوچ نشینی و عده ای نیز موافق اسکان عشایر می باشند، اما هیچ کدام از این دو گروه 
دلیلی مستند و تجربی در تأیید نظر خود بیان نمی کنند. با توجه به اینکه در سالهای اخیر جهت گیری برنامه های 
کالن امور عشایری بیشتر در راستای  اسکان عشایر بوده، می توان از طریق مقایسه متوسط درآمد ساالنه خانوارهای 
عشایری اسکان یافته در دو وضعیت قبل و بعد از اسکان و تعیین عوامل موثر بر ایجاد تفاوتهای درآمدی خانوارها در 
دو وضعیت پیشگفته، با پاسخگوئی به این سئواالت که  1( آیا اساساً تفاوت معناداری بین سطح درآمد خانوارهای 
اسکان یافته در قبل و بعد از اسکان وجود دارد یا نه ؟ و عوامل موثر بر بروز تفاوت در سطح درآمد خانوارها در دو 
وضعیت قبل و بعد از اسکان کدامند ؟ طرح اسکان عشایر را در استان مورد ارزیابی قرار داده و دست اندرکاران امور 
یا توجه بیشتر به کوچ نشینی یاری داد. همچنین، در صورت بیشتر بودن  عشایری را در خصوص توسعه اسکان 
متوسط درآمد ساالنه خانوارها در هر یك از دو وضعیت قبل و یا بعد از اسکان، برنامه ریزان و مسئولین امور عشایری 
می توانند توجه بیشتری به عوامل اثرگذارتر در قیاس بین دو وضعیت قبل و بعد از اسکان، معطوف نمایند. از طرف 
دیگر، به نظر می رسد که یکی از عوامل موثر بر  استمرار روند نزولی جمعیت عشایری در سطح کشور و استان 
به 2/1 درصد در سال  از جمعیت کل کشور در سال 1245  ایالم  )کاهش 28/6 درصدی جمعیت عشایر کشور 
1377  )سیدان، 1383( و کاهش 5/23 درصدی تعداد خانوارهای عشایر ییالقی و 1/71 درصدی تعداد خانوارهای 
عشایر قشالقی کوچرو استان طی دوره زمانی 1245 – 1377 )مرکز آمار ایران،1378(، پائین بودن سطح درآمد 
خانوارهای عشایری نسبت به خانوارهای روستائی و شهری بوده و چنانچه اقداماتی در جهت بهبود سطح درآمد این 
قشر زحمتکش صورت نگیرد، در آینده نیز جمعیت فعلی عشایر تغییر شغل داده و با مهاجرت به شهرها، کشور را 
با پیامدهای ناخوشایندی از قبیل افزایش نرخ بیکاری، پدیده شهرزدگی و معضالت اجتماعی برخواسته از آن مانند 
حاشیه نشینی شهرها و تشدید شغلهای کاذب، وابستگی کشور به واردات فرآورده های دامی بویژه گوشت قرمز و به 

تبع آن خروج ارز از کشور  مواجه نمایند. 
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دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- تنوع بخشي به تولید و اشتغال عشایر اسکان یافته از طریق ایجاد اشتغال براي آنها در بخش هاي مختلف 
یا  و  از مهاجرت  پایدار، جلوگیري  اسکان  به منظور  تعاون، صنعت  بازرگاني،  و  اقتصادي شامل کشاورزي، خدمات 

برگشت آنها به کوچ نشیني و در نتیجه بهبود سطح درآمد آنها.
- ترویج و توسعه آموزشهاي مهارتي در زیربخش هاي مختلف کشاورزي از قبیل دامپروري، زراعت، باغباني، آبزي 
پروري، زنبورداري، کشت گیاهان داروئي و...، و صنایع مختلف از قبیل صنایع دستي، جوشکاري، مکانیکي، برقکاري 

و... به منظور علمی کردن فعالیتها و کمك به افزایش درآمد خانوارها.
تولید صنایع دستي بخصوص صنایع دستي  زنان در زمینه  بویژه  یافته  بومي عشایر اسکان  بازآفریني دانش   -
پردرآمد، تقاضا محور و بازارپسند از قبیل قالي، قالیچه، جاجیم، گلیم و... به منظور ایجاد اشتغال براي زنان و کمك 

به معیشت خانواده و بهبود سطح درآمد.
-  تسطیح و تجهیز اراضي زراعي عشایر اسکان یافته و آبي کردن کشت در این اراضي از طریق حفر چاه، مهار 
آبهاي سطحي از طریق عملیات آبخیزداری و ترویج کشتهاي چندمنظوره در این اراضي به منظور درآمدزایي بیشتر 

براي عشایر اسکان یافته.
- توسعه و ترویج دامپروري نیمه صنعتي و حتي صنعتي بین عشایر اسکان یافته با توجه به راحتي و سودآوري 

آن به منظور تثبیت و تقویت سهم عشایر در تولید پروتئین دامي و بهبود سطح درآمد آنها.
- واگذاري مراتع به عشایر اسکان یافته در راستاي نیل به مشارکت بیشتر عشایر در مدیریت و حفاظت مراتع، 

جلوگیري از تخریب مراتع و در نهایت جلوگیري از هدررفت منابع اصلي تولید )آب و خاك(.
- تسهیل روند کوچ نشیني و فراهم کردن بسترهاي ارائه خدمات بهداشتي، آموزشي و رفاهي قابل عرضه از قبیل 
مدارس عشایري، خانه هاي بهداشت عشایري، تجهیر عشایر به موتور برق سیار جهت ایجاد روشنایي، تامین آب شرب 
بهداشتي از طریق تانکرهاي سیار، تهیه سوخت فسیلي، تهیه و در اختیار قرار دادن مواد غذایي و خوراکي اساسي، 
ارائه خدمات دامپزشکي و تامین نهاده هاي موردنیاز در مناطق ییالقي به عشایر کوچرو جهت بهبود وضع زندگي آنها.

- ساماندهي عشایر اسکان یافته در قالب تشکلهاي تولیدي و تعاوني در زمینه تولید محصوالت کشاورزي و دامي 
و صنایع دستي به منظور استفاده از خردجمعي عشایر، فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر عشایر در مدیریت محلي، 

بازاریابي و فروش محصوالت تولیدي توسط این تشکلها به منظور کسب سود بیشتر و حذف واسطه ها و دالالن.
- تسهیل اعطاي تسهیالت بانکي به عشایر اسکان یافته به منظور کارآفریني و ایجاد اشتغال توسط آنها بعد از 
گذراندن دوره هاي آموزشي موردنیاز و کسب مهارت به منظور پایداري اسکان و تنوع بخشي به منابع درآمدي عشایر 

اسکان یافته و در نتیجه بهبود معیشت و درآمد آنها. 
- انجام امور بازرگاني )خرید و فروش( محصوالت تولیدي عشایر توسط شرکت هاي تعاوني عشایري و تغییر نقش 
این شرکتها از تامین کننده صرف ارزاق عمومي عشایر به واسطه هاي فعال بین عشایر تولید کننده و بازارهاي مصرف 

به منظور بهبود درآمد و حاشیه سود عشایر.
- سرمایه گذاري بیشتر دولت در امر پروژه هاي مقیاس متوسط روستایي از قبیل ایجاد سایتهاي باغداري، پرورش 
ماهي، کشت گیاهان دارویي، احیاء و غني کردن مراتع در کانونهاي اسکان و فراهم کردن زمینه مدیریت و مشارکت 

عشایر اسکان یافته در اداره اینگونه پروژه ها به منظور بسترسازي براي اسکان پایدار.
- مکان یابی صحیح و مطالعه تفصیلی مناطق موردنظر برای کانون اسکان از نظر داشتن ظرفیتهای بالقوه )مکان، 
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اقلیم، اراضی قابل کشت، مراتع و...( برای اسکان.
اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی و... در اسکان عشایر و  - توجه کردن به تفاوتهای منطقه ای، قومی و قبیله ای، 

مشارکت همه جانبه عشایر در کلیه مراحل اسکان از مکان یابی تا نظارت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
- بهبود وضع اجتماعی و فرهنگی عشایر اسکان یافته و کوچرو

- بهبود سطح درآمد حقیقی عشایر اسکان یافته
- پایداری اسکان عشایر اسکان یافته



532
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مرکز تحقیقات کرم ابریشم
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مرکز تحقیقات کرم ابریشم
عنوان: منابع مختلف کودهای ازته برای بهبود صفات کیفی برگ توت و پیله کرم ابریشم

یافته منتج از پروژه شماره:   85006-000-0000-49000-101-2  مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  سید اسماعیل حسینی امام                                  رتبه علمي: محقق 

مجری: رضا صورتی 
 Hossini_omam@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
توت  برگ  نیتروژن  میزان  مرغوب،  پیله ی  استحصال  ابریشم جهت  کرم  پرورش  در  و ضروری  اصلی  عناصر  از 
)38درصد( می باشد. میزان نیتروژن برگ توت رابطه مستقیمی با کمیت و کیفیت پیله کرم ابریشم دارد. در گذشته 
تصور بر این بود که با افزایش میزان مصرف کودهای شیمیایی عملکرد نیز ارتقاء می یابد، درحالیکه امروزه حرکت 
در مسیر تولید محصوالت کشاورزی ارگانیك که دارای ارزش باالتری هستند، برای حفظ محیط زیست در راستای 
کشاورزی پایدار، استفاده کمتر یا عدم استفاده از سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی به کشاورزان عزیز توصیه 
می گردد. از سوی دیگر نوع منبع کودی نیتروژنه و نیز روش پاشش آن ها در سطح مزرعه عالوه بر زمان بکارگیری، 
میزان اثرگذاری و هزینه های انجام شده در رابطه با خرید نوع کود و نحوه ی پاشش را به میزان قابل توجهی مشمول 
تغییرات و تعدیل خواهد نمود. این پژوهش به منظور بررسی میزان تأثیر منابع کودهای نیتروژنه به دو حالت جامد و 

مایع در توتستان بر کمیت و کیفیت برگ توت و همچنین عملکرد پیله انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از روش محلول پاشی مایع بصورت مستقیم 48 ساعت قبل از  پرورش، 
در باال بردن راندمان کمی  و کیفی برگ توت بمنظور ارتقای عملکرد پیله به ازای هر جعبه تخم  نوغان در مقایسه با 
روش معمول )فرم جامد کود در سطح توتستان( توصیه می شود. با این روش کاهش میزان کود مصرفی معادل یك 
دهم روش سنتی که معادل 300 کیلوگرم در هکتار بوده، صرفه جویی معنی داری است. مضافاً سالمت محیط زیست 
در کنار کاهش حجم نیروی کارگری بکار گرفته شده، درآمد منتج از پرورش در هر جعبه تخم  نوغان برای نوغانداران 
عملیاتی خواهد گردید. کاهش هزینه ها موجبات عالقه مندی بیشتر نوغانداران به این حرفه را فراهم می آورد وانگهی 

رونق در این صنعت با ایجاد اشتغال پایدار منجر به نقش آفرینی در ارتقاء درآمد ناخالص ملی می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
اجرای کارگاه های موردی و کالس های آموزشی و  ترویجی در سطوح کارشناسی و بهره برداران جهت مشاهده 
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عملی از نتایج اجرای روش محلول پاشی کود در سطح مزرعه.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

بهبود صفات كيفی برگ توت و پيله كرم ابريشم با استفاده از ازت
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مرکز تحقیقات کرم ابریشم  
عنوان: تهیه راهنماي جامع ذخائر ژنتیکي کرم ابریشم ایران

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

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

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

انجام شد.

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

استفاده شود.

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

طبق دستورالعمل و پروتکل هاي استاندارد انجام پذیرفت.
کلیه ویژگی همه الین های بانك ژن کرم ابریشم ایران مورد بررسی قرار گرفت و ثبت شد. بر این اساس صفات 
تعداد سنین الروي، تعداد پوست اندازي، یکنواختي الروها از نظر رشد و نمو )پوست اندازي چهارم(، وزن الرو در روز 
اول سن پنج، وزن الرو در روز سوم سن پنج، رنگ بدن الرو )سن پنجم(، عالئم الروي، یکنواختي الروهاي واریته  
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 از نظر عالئم الروي )سن پنجم(، سال معرفی به بانك ژن، وزن الرو در روز مابشي گذاري، تحرك الروها در زمان 
پیله تني، یکنواختي الروها از نظر مابشي گذاري، منشاء جغرافیایي،یکنواختي الروها از نظر رشد و نمو )سن پنجم(، 
درصد تفریخ عملي، تعداد نسل در سال )ولتینیسم(، تعداد تخم بارور یا تلقیح شده )هر پروانه(، تعداد تخم پوچ [
غیر بارور+ مرده] )هر پروانه(، تعداد تخم تفریخ نشده )هر پروانه(، وزن تخم، طول دوران تفریخ، رنگ تخم نوغان، 
چسبندگي تخم نوغان، تعداد تخم گذاشته شده )هر پروانه(، طول دوران الروي، طول دوران تغذیه الرو، طول دوران 
خواب الرو، طول دوران الروي کرم جوان، طول دوران تغذیه کرم جوان، طول دوران مابشي گذاري، طول دوران الروي 
کرم بالغ، طول دوران تغذیه کرم بالغ، طول دوران خواب کرم بالغ، طول دوره تغذیه سن پنجم، طول دوران خواب 
کرم جوان، تعداد پیله تولیدي، تعداد پیله هاي خوب، تعداد پیله هاي خوب داراي شفیره زنده، تعداد پیله هاي خوب 
داراي شفیره مرده، درصد پیله هاي خوب، تعداد پیله هاي متوسط، تعداد پیله هاي متوسط داراي شفیره زنده، تعداد 
پیله هاي متوسط داراي شفیره مرده، درصد پیله هاي متوسط، تعداد پیله هاي ضعیف، تعداد پیله هاي ضعیف داراي 
شفیره زنده، تعداد پیله هاي ضعیف داراي شفیره مرده، درصد پیله هاي ضعیف، تعداد پیله هاي دوبل، تعداد شفیره هاي 
زنده پیله هاي دوبل، تعداد شفیره هاي مرده پیله هاي دوبل، درصد پیله هاي دوبل، نسبت شفیرگي یا درصد ماندگاري 
شفیره ها، نسبت شفیرگي در پیله هاي خوب، نسبت شفیرگي در پیله هاي متوسط، میانگین وزن پیله خوب نر، نسبت 
شفیرگي در پیله هاي دوبل، میانگین وزن پیله خوب، میانگین وزن قشر پیله خوب، درصد قشر ابریشمي پیله خوب، 
نسبت شفیرگي در پیله هاي ضعیف، میانگین وزن قشر پیله خوب نر، درصد قشر ابریشمي پیله خوب نر، میانگین 
وزن پیله خوب ماده، میانگین وزن قشر پیله خوب ماده، درصد قشر ابریشمي پیله خوب ماده، وزن پیله تولیدي خوب 
محصول 250 الرو هر پروانه، وزن پیله تولیدي متوسط محصول 250 الرو هر پروانه، میانگین وزن پیله هاي متوسط، 
وزن پیله تولیدي ضعیف محصول 250 الرو هر پروانه، میانگین وزن پیله هاي ضعیف، وزن پیله تولیدي دوبل محصول 
250 الرو هر پروانه، میانگین وزن پیله هاي دوبل، وزن پیله تولیدي محصول 250 الرو هر پروانه، وزن پیله به ازاي ده 
هزار الرو سن چهارم، طول پیله )میلي متر(، عرض پیله )میلي متر(، تعداد پیله در لیتر )پیله خوب و زنده(، وزن پیله 
در لیتر [پیله خوب و زنده]، وزن شفیره، چین و چروك قشر پیله، وزن شفیره ماده، رنگ پیله، شکل یا فرم پیله، 
یکنواختي پیله ها، و وزن شفیره نر برای کلیه واریته ها ثبت گردید. همچنین از مراحل تخم )نمای ریز و درشت(، 
الرو )مقاطع جانبی، فوقانی و روبرو(، شفیره نر و ماده )مقاطع جانبی، فوقانی و روبرو(، پیله )مقاطع جانبی، فوقانی و 

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



53۸
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پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
عنوان: افزایش عملکرد و کنترل مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه چغندر قند با سم زیستی

یافته منتج از پروژه شماره: 86054-0000-00-101400-009-3        مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: اکرم صادقی                                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 

aksadeghi@abrii.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
چغندر قند بعنوان یکي از منابع مهم تولید شکر در دنیا مطرح است. از آن جا که این گیاه بطور نسبي تنش 
کم آبي و شوري خاك را تحمل مي کند در ایران از اهمیت ویژه اي برخوردار است. پوسیدگي ریشه و مرگ گیاهچه 
چغندر قند که توسط قارچ هاي مختلف ایجاد مي شود یکي از دالیل عمده کاهش محصول است. در حال حاضر جهت 
مبارزه با بیماري هاي قارچي چغندر قند از انواع سموم شیمیایی برای پوشش بذر استفاده مي شود. استفاده از سموم 
شیمیایی عالوه بر خسارات زیست محیطي هزینه هاي گزافي را برای واردات، ترکیب آن ها و پوشش دهی بذر در پي 
دارد. با وجود قبول هزینه های ذکر شده استفاده از روش کنترل شیمیایی متاسفانه کارایی صددرصدی ندارد و هنوز 
هم مرگ گیاهچه بر اثر قارچ هاي بیماري زا  موجب کاهش عملکرد چغندر قند مي شود. بهترین راه برای کاهش 
استفاده از سموم قارچ کش، کنترل بیولوژیك یا زیستی با استفاده از انواع میکروب های بومی جدا شده از مزارع کشور 
است. این میکروب ها می توانند عالوه بر کاهش بیماری های قارچی موجب افزایش رشد و عملکرد گیاه نیز شوند. 
تولید، فرموالسیون و مصرف این باکتری ها در قالب سموم زیستی ارزان، ساده و بی خطر است. انواع تجاری سموم 

زیستی قارچ کش در دنیا تولید و برای کنترل بیمار های قارچی محصوالت زراعی مختلف استفاده می شود. 
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در این پروژه دو نوع سم زیستی بر پایه باکتری استرپتومایسس جدا شده از خاك تولید، فرموله و عملکرد آن 
بررسی شد. این نوع باکتری با کنترل انواع قارچ های بیمارگر گیاهی مانند رایزوکتونیا، فوزاریوم و فیتوفترا موجب 
با تولید کالت آهن در اطراف ریشه و انحالل  باکتری  کاهش مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه می شود. همچنین 
انبوه،  فسفات نامحلول موجب دسترسی آسان تر گیاه به آهن و فسفات شده رشد گیاه را  افزایش می  دهد. تولید 
فرموالسیون و شرایط نگهداری این باکتری بسیار ساده و ارزان قیمت است و امکان تشخیص آلودگی احتمالی کشت 
با سایر باکتری ها )بر خالف اکثر باکتری های مورد استفاده در سموم و کودهای زیستی( در طول دوره تولید ممکن 
است. از آنجا که این باکتری در مجاورت انواع کودهای شیمیایی و یا آلی کارآیی خود را از دست نمی دهد بنابراین 
مخلوط آن با ماسه به صورت سرك و یا پوشش بذر، همراه با کود شیمیایی، دامی و کمپوست و یا به تنهایی قابل 
استفاده است. محصول کشت باکتری در فرمانتورهای کوچك )10 لیتری( برای استفاده در هزاران هکتار از اراضی 
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کشاورزی و باغی کافی است. تولید این سم زیستی در هر استان )برای کاهش هزینه های حمل و نقل( در فضای 
آزمایشگاهی با حداقل امکانات مورد نیاز برای کشت باکتری و در فرمانتورهای ساخت کشور امکان پذیر است. بومی 
سازی تولید سم زیستی در مراکز استان ها موجب کارآفرینی برای افراد هر منطقه خواهد شد. همچنین امکان ترکیب 
باکتری با 70 درصد کود شیمیایی بهینه برای هر هکتار زراعت در کارخانه های کود شیمیایی موجود موجب کاهش 

مصرف کود شیمیایی و کاهش هزینه های تولید محصول نهایی )شکر( خواهد شد.   
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
پس از بررسی های آزمایشگاهی )شکل 1( و  اطمینان از کنترل مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه چغندر قند 
توسط سم زیستی در شرایط گلخانه )شکل 2(، تاثیر آن در مزرعه با آلودگی طبیعی )یك سال( و در مزرعه پس از 
آلودگی مصنوعی با قارچ رایزوکتونیا سوالنی )دو سال پی در پی( بررسی شد. زنده مانی گیاهچه ها در تیمار با سم 
 Vitavax 200 FF زیستی تا 50 درصد در مقایسه با کنترل و 30 درصد نسبت به بذر پوشش شده با قارچ کش
افزایش داشت )شکل 3(. همچنین کاهش 40 درصدی پوسیدگی های قارچی ریشه در تیمار باکتری مشاهده شد. این 
در حالی بود که قارچکش استفاده شده برای پوشش بذر کاهش معنی داری در میزان پوسیدگی ریشه در مقایسه با 
بذر بدون پوشش ایجاد نکرد. تیمار باکتری موجب افزایش عملکرد ریشه بین 80 تا 250 درصد شد. تولید شکر سفید 
در تیمار باکتری نسبت به کنترل بیش از 3 برابر و نسبت به سم شیمیایی بیش از 60 درصد افزایش داشت )شکل 4(.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

C شكل 1 برخی از خصوصيات باكتری استرپتومايسس جدايه
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شكل 5 نمونه توليد شده در پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی )5000 بسته(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
عنوان: گونه های وحشی رز ایران منابعی برای ایجاد ارقام جدید گل رز ایرانی

یافته منتج از پروژه های شماره: 00000-8504-01-140000-013-1      مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: مریم جعفرخانی کرمانی                                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش

maryam.j.kermani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در طي چندین دهه گذشته کشور هاي اروپایي در زمینه تولید انواع مختلف گیاهان زینتي مبادرت ورزیده اند و 
با استفاده از روشهاي سنتي و یا تکنیکهاي مدرن موفق به ارائه و تولید ارقام  جدید  گیاهي گردیده  که در بازارهاي 
جهاني با استقبال شایسته اي روبرو شده و حتي موفق به تسخیر بازارهاي ایران شده اند. ایراني که خود در گذشته 
صاحب جایگاهي ارزشمند در زمینه پرورش گل و باغهاي زیبا بوده و در کتابهاي ادبي و فرهنگي دنیا از باغهاي ایران 
)Paradise( بعنوان زیباترین پدیده پرورده دست بشر یاد شده است. ایران با داشتن حدود هشت هزار گونه گیاهي 
به عنوان یکي از غني ترین مراکز تنوع ذخایر توارثي گیاهي و زیستگاه اصلي بسیاري از گیاهان زراعي و باغي از 
دیر باز مورد توجه بوده است، اما متاسفانه این ذخایر توارثي به دلیل عوامل متعدد در حال فرسایش مي باشند. لذا 
برنامه هاي منسجم جهت جمع آوري شناسایي ارزیابي و استفاده از آنها در برنامه هاي بهنژادي الزم و ضروري مي 
نماید. از این رو در طرح حاضر اقدام به جمع آوری و بررسی مرفولوژیکی، سیتوژنتیکی و مولکولی گونه های وحشی 

رز ایرانی شد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نمونه های هرباریومی گونه های رز وحشی ایران که در طی انجام این طرح تهیه شده بوند به "موسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع" از مجموعه موسسات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج در وزارت جهاد کشاوزی منتقل و در آنجا 

ثبت شدند. البته در صورت نیاز محققان داخلی می توانند از این نمونه های هرباریومی استفاده نمایند. 
نمونه های زنده گونه های رز وحشی ایران نیز که در این طرح جمع آوری شده اند در کلکسیون ذخایر ژنتیکی 
گل رز در پژوهشگاه بیوتکنولوزی کشاورزی نگهداری می شوند و در صورت نیاز محققان داخلی و خارجی در قالب 
فرم های مبادله ژرم پالسم جهت انجام تحقیقات در اختیار آنان قرار می گیرند.  همچنین اطالعات مربوط به گونه 

های گل رز در گزارشات نهایی و در انتشارات حاصل از پروژه های تحقیقاتی این طرح موجود می باشند.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
جنس رز شامل بیش از 140 گونه در دنیا مي باشد اما تا به حال فقط هشت گونه از آنها در رزهاي جدید امروزي 
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جهان  در  اهمیت خاصي  از  گونه اي  بین  هیبریدهاي  و  گونه ها  شناسایي  و  بنابراین جمع آوري  استفاده شده است. 
برخوردار مي باشد. در ایران 13 گونه رز شناسایي شده بود که متاسفانه نمونه زنده این گیاهان به عنوان ذخایر ژنتیکي 
ملي کشور در جایي نگه داري نمی شدند.  لذا در طرح حاضر براي تعیین ارتباطات بین گونه اي و نشان دادن قرابت 
هاي گونه اي و همچنین شناسایي هر نوع تنوع در میان جمعیت ها،گونه ها و هیبرید هاي بین گونه اي تدوین شد. 
با توجه به این که در این زمینه تا کنون هیچ تحقیقي روي جنس رز در ایران صورت نگرفته بود،  لذا ارایه اطالعات 
دقیق در مورد ساختار مورفولوژیکي، سیتوژنتیکي و مولکولي گونه ها بسیار ضروري بود تابرنامه هاي بعدي بهنژادی از 
قبیل هیبرید گیري و انتخاب مصنوعي انجام گردد. با انجام این طرح اطالعات مذکور و نمونه های زنده و هرباریومی 

گونه های وحشی رز ایرانی اکنون موجود است که می تواند مورد استفاده محققان داخلی و خارجی قرار گیرد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                      R. canina                                                                    R. moscata
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          R. foetida                                                          R. hemispherica                           

R. damascena                                                        R. pimpinelifolia                         

R. pulverulenta                                                              R. abrica                               
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
عنوان: پروتکل تکثیر انبوه پایه های  کوتاه کننده سیب با بکارگیری فناوری کشت بافت

یافته منتج از پروژه های شماره: 85018-0000-01-140000-013-2           مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: مریم جعفرخانی کرمانی                                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش

maryam.j.kermani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در کشور ما سطح زیر کشت باغ هاي سیب بیش از 200 هزار هکتار گزارش شده که براساس برآورد کارشناسي، 
در طول سالهاي آینده جهت بازسازي باغ هاي فرسوده و قدیمي و احداث باغ هاي جدید سالیانه بیش از 600 هزار 
اصله نهال مورد نیاز است. بکارگیري  پایههاي رویشي کوتاه کننده، یکي از نهادههاي بسیار مهم براي افزایش تولید 
در واحد سطح  است که هم در مکانیزاسیون کردن تولید ات باغي و هم بهرهوري بیشتر از آب مصرفي در باغ ها 
اهمیت دارد. این پایه ها از طریق افزایش کشت تراکم درخت در واحد سطح، مقاومت در برابر بیماریها و امکان رشد در 
خاکهاي نامناسب موجب افزایش عملکرد میشوند. پایههاي کوتاه کننده، رشد اندام  هاي هوایي درخت را کنترل نموده 
و بخش اعظم ترکیبات و انرژي گیاه را صرف تولید میوه مینمایند. در نتیجه انتخاب پایه و شرایط محیطي مناسب 
رشد، باعث صرفه جویي در هزینه و انرژي کارگر  میشود. چرا که هرس کردن، زمان میوهدهي و همچنین برداشت 
میوه درختان بلند پر هزینهتر و طوالنیتر از درختان کوتاه است. پروژه ای که پژوهشگاه بیوتکنولوزی کشاورزی انجام 

شده تدوین پروتکل تولید انبوه پایه های کوتاه کننده  سالم و اصیل سیب )MM111 . MM106( بوده است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
انتقال دانش فني تکثیر انبوه پایه های مالینگ مرتون سیب )MM111 , MM106( از طریق کشت بافت به 3 
شرکت بخش خصوصي انجام شده است و امکان انتقال  این دانش فنی به سایر شرکت هایی که امکانات کشت بافتی 
را دارند و می توانند همراه با مشاوره هایی که ضمن انتقال دانش فنی از سوی مشاوران پژوهشگاه دریافت می نمایند 

به تولید انبوه پایه های سیب در کشور بپردازند، نیز وجود دارد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
پایه هاي کوتاه کننده مالینگ - مرتون سیب )MM111 , MM106( که در پروژه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 
استفاده شده اند از جمله پایه هایی هستند که براي کوتاه سازي ارتفاع درخت و ایجاد باغات یکنواخت بکار گرفته 
مي شوند. این پایه ها عموما از کشورهاي خارجي تهیه شده و به روشهاي سنتي در داخل کشور در نهالستانها از 
طریق خوابانیدن کپه اي یا شیاري و قلمهزدن  تکثیر میشوند. اما به دلیل قدمت و استفاده طوالني، این پایهها به 
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بیماریهاي باکتریایي و ویروسی آلوده بوده و موجبات آلودگي باغات را فراهم مي آورند که این امر باعث وارد آوردن 
ضایعات اجتماعي و اقتصادي به باغداران و تولیدکنندگان مي شود. و مهمتر این که روشهاي سنتي قادر به تامین نیاز 

روزافزون داخلي نمیباشند. 
بنابراین براي تامین این نیاز از روش نوین کشت بافت استفاده شد 

کشت بافت یکي از گسترده ترین کاربردهاي بیوتکنولوژي کشاورزي و مهم ترین روش استفاده شده براي تکثیر 
گیاهان است که برخی از مزاریای استفاده از این روش به شرح ذیل می باشد:

گیاهان یکنواخت از لحاظ ژنتیکي = ایجاد باغات یکدست = هرس و میوه چیني مکانیزه  )1
گیاهان عاري از بیماري  )2

امکان تولید انیوه   )3
امکان تولید در تمام فصول سال و در تمام نقاط کشور  )4

بیوتکنولوژي  پژوهشگاه  نظارت کامل  به همراه  و مشارکت سایر بخش هاي خصوصي  با همت  رود  انتظار مي 
کشاورزي ایران بتوان به اهداف کشور در بازسازي باغهاي قدیمي و احداث باغهاي جدید در جهت کم کردن فاصله 
عملکرد سیب کشور  از 16 تن در هکتار )وضعیت کنوني( به 32 تن در هکتار )وضعیت ایدهآل که براي  برخي از 

کشور هاي پیشرو در زمینه کشت سیب گزارش شده است( دست یافت. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

سطح زير كشت سيب در چند كشور دنيا )هكتار(

ميزان توليد سيب در چند كشور دنيا )تن/هكتار(
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پايه های سيب در مرحله پرآوری                                                                                              

 مرحله سازگاری پايه های سيب

گياهان كشت بافتی در گلدان
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موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  
عنوان: مناسب ترین تعداد نمونه غده به منظور انجام آزمون های تشخیصی بیماری های ویروسی سیب زمینی برای 

صدور گواهی 
یافته منتج از پروژه شماره: 86013-0000-04-280000-110-2       مدت اجراي پروژه: 2 سال 

مجری مسئول: فرشید حسنی                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 
Farshid.shz@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
هزینه باالی تولید بذر سیب زمینی و نیز هزینه های بررسی های آزمایشگاهی که به منظور تعیین درصد آلودگی 
بذر به بیماریهای مختلف و تعیین طبقه بذری صورت می گیرد، بیانگر ضرورت استفاده از روشی برای نمونه برداری 
است که کمترین هزینه را برای تولید کننده و نیز سازمان گواهی دهنده دربرداشته باشد. این روش بایستی متناسب 
با شرایط تولید این محصول در مزرعه، به لحاظ تناسب با سطح زیر کشت و مناسبترین تعداد غده قابل برداشت از 
آن به عنوان نمونه مورد آزمایش تعیین شود تا مرجع گواهی کننده بتواند بدون نگرانی و به صورت مستند نتایج 
حاصل از بررسی های میدانی و آزمایشگاهی را اعالم نماید. سیستم گواهی بذر سیب زمینی در ایران با توجه به 
ضوابط موجود شامل ارزیابی های مزرعه ای به روش بازدیدهای میدانی جهت تعیین خلوص ژنتیکی و سالمت بذر 
کشت شده در مزرعه و متعاقب آن، تعیین درصد آلودگی به بیماریهای مختلف ویروسی، باکتریایی و قارچی  منطبق 
با استانداردهای ملی بر اساس بررسی های آزمایشگاهی است. از آنجاکه به دلیل تعداد زیاد غده بذری تولیدی در 
واحد سطح، امکان انجام آزمون بر روی همه غده ها وجود ندارد و از طرف دیگر به دلیل هزینه زیاد این نوع آزمون ها 
به روش االیزا، نمونه برداری جهت انجام آزمون های تشخیصی بیماری های ویروسی ضروری است. بنابراین انتخاب 
تعداد مناسب نمونه از توده بذر تولیدی که شاخص مناسبی برای قضاوت در مورد وضعیت سالمت وکیفیت بذر تولید 

شده در راستای تعیین طبقه و کالس بذری باشد، بسیار مهم و حائز اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نتایج این بررسی نشان داد که مناسبترین تعداد غده به عنوان نمونه انتخابی جهت انجام آزمون تشخیصی ویروس 
Potato virus Y و ویروس Potato leaf roll virus به منظور تعیین کالس بذری در فرآیند گواهی،تعداد200 غده از 

سطح 4 هکتار می باشد. بنابراین از آنجا در فرآیند گواهی بذر سیب زمینی، درصد آلودگی به هر دو ویروس با توجه 
به استانداردهای موجود مدنظر قرار می گیرد، بهترین تعداد غده به عنوان نمونه ارسالی به آزمایشگاه جهت تعیین 
کالس بذری تعداد200 غده از سطح چهار هکتار در مزرعه و محصول متناظر آن در انبار تولیدکنندگان می باشد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج حاصل از این پژوهش برای تهیه دستورالعمل فنی نمونه برداری از محموله های بذر تولیدی و یا در قالب 

کارگاه آموزشی برای کارشناسان بخش بسیار مفید و قابل استفاده می باشد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل 1- پارت چينی برای نمونه برداری از غده بذری سيب زمينی در انبار توليدكنندگان 

شكل 2- نمونه برداری از غده بذری سيب زمينی در مزرعه 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  
عنوان: آیا جوانه زنی و بنیه بذری ذرت 704 در اثر علف هرز تاجریزی کاهش می یابد؟

یافته منتج از پروژه شماره:86007-0000-04-280000-110-2        مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول: اشکان عباسیان                                                     رتبه علمي: محقق

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آلودگی مزارع تولید بذر علف هرز تاجریزی یکی از مشکالت تولید بذر این گیاه در ایران و بخصوص منطقه مغان 
که حدود 90 درصد از تولید بذر ذرت کشور را به خود اختصاص داده است، می باشد. همزمانی برداشت مزارع تولید 
بذر ذرت با ظهور میوه های این علف هرز سبب ایجاد مشکالتی از قبیل باال بردن درصد رطوبت بذرهای برداشت 
شده می گردد. از طرف دیگر وجود ترکیبات بازدارنده رشد و جوانه زنی بذر از قبیل گلیکوآلکالوئیدها، سوالنین، 
سوالسودین و کاکونین در میوه تاجریزی، احتمال تاثیر سوء عصاره این علف هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت 
را امکانپذیر می نماید. به همین دلیل در این پژوهش اثر غلظت های مختلف عصاره تاجریزی بر جوانه زنی و بنیه 

بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 ارزیابی شد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به وجود مواد بازدارنده رشد و جوانه زنی در عصاره علف هرز تاجریزی، بر خالف انتظار حداقل از نظر 
آللوپاتی عصاره این علف هرز تاثیر منفی بر جوانه زنی و بنیه بذر ذرت 704 نشان نداد. لذا تاثیر اصلی افزایش درصد 
رطوبت بذر است که باید بخصوص در مزارع آلوده، با رعایت استانداردهای برداشت از نظر حداکثر درصد رطوبت قابل 

برداشتاز ایجاد مشکالت حاصله جلوگیری نمود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با توجه به مشکل طبیعی که در برخی از مزارع تولید بذر ایجاد می گردید و بذر ذرت با عصاره تاجریزی بشدت 

مخلوط می گردید، نگرانی از تاثیر سوء عصاره این علف هرز بر بنیه بذر و جوانه زنی ذرت بذری 704 از بین رفت.
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