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پیش گفتار

     بخش کشاورزي در کشورهاي درحال 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  ساز  توانمند  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 از 1- پروژه های تحقیقاتي 
بنیادي 2- پروژه های تحقیقاتي کاربردي مقدماتي 3- پروژه های تحقیقاتي کاربردي فنآورانه 4- پروژه های تحقیقاتي 
کاربردي ترویجي. بدین منظور دفتر امور پژوهشي براي ساماندهي و انعکاس آخرین یافته های قابل ترویج منتج از 
پروژه های تحقیقاتي مؤسسات تابعه اقدام به تدوین مجموعه یافته های قابل ترویج 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 حاضر می تواند به عنوان ابزاري براي 
برنامه ریزی فعالیت های اجرایي و ترویجي به منظور انتقال یافته های تحقیقاتي مزبور به عرصه های تولیدي مؤثر واقع 
شود. مجموعه حاضر، به عنوان سیزدهمین 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 1389 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:  رطوبت مناسب بسته بندي یونجه به منظور کاهش تلفات 

یافته منتج از پروژه شماره: 86123-14-50-4                           مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: صادق افضلی نیا                                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ساالنه حدود600 هزار هکتار از اراضي کشور زیر کشت یونجه قرار دارد که حدود 4/5 میلیون تن علوفه از آن 
برداشت مي شود. براساس آمارهاي موجود،  تلفات یونجه در مراحل برداشت و پس از برداشت ممکن است تا حدود 
25 درصد محصول تولید شده برسد. بنابراین چنان چه با انجام تحقیقات کاربردي در زمینه کاهش تلفات یونجه و 
معرفي روش هاي مدیریتي جدید در مرحله بسته بندي این محصول، حتي 1 درصد از تلفات موجود کاسته شود، 
منافع اقتصادي قابل مالحظه اي براي کشور خواهد داشت. یونجه در هنگام درو رطوبت بسیار باالیي دارد و امکان 
بسته بندي آن بالفاصله بعد از درو وجود ندارد. بنابراین الزم است چند روزي در مزرعه رها شده تا به رطوبت مناسب 
بسته بندي برسد. تعیین رطوبت مناسب یونجه در زمان بسته بندي به گونه اي که کم ترین تلفات کمي را در زمان 
بنابراین، طي  زیادي دارد.  اهمیت  انبارداري دچار فساد نشود،  از طرف دیگر، در زمان  و  باشد  بندي داشته  بسته 
تحقیقي اثر رطوبت زمان بسته بندي و جرم حجمي بسته هاي یونجه بر میزان تلفات زمان بسته بندي، عمر انبارداري 

بسته هاي یونجه و هزینه هاي برداشت و نقل و انتقال یونجه بررسي شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:: 
اختالف در نرخ خشك شدن برگ و ساقه یونجه باعث مي شود که برگ در هنگام بسته بندي بیش از حد خشك 
بوده و در اثر برخورد با قسمت هاي مختلف بیلر ریزش نموده و از دسترس خارج شود. همچنین پایین بودن نرخ 
خشك شدن ساقه باعث طوالني شدن زمان ماندن یونجه درو شده در زمین شده و در نتیجه تلفات یونجه را افزایش 
مي دهد. بنابراین، پس از درو یونجه، رطوبت آن باید با استفاده از رطوبت سنج هاي خازني قابل حمل )جیبي( رصد 
شود تا زماني که این رطوبت در دامنه 20-23 درصد قرار گرفت، عملیات بسته بندي انجام شود تا تلفات زمان بسته 

بندي یونجه به حداقل ممکن کاهش یابد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مزایای بسته بندي یونجه در دامنه رطوبتي 20-23 درصد، به شرح زیراست: 

- کاهش تلفات برگ و ساقه در هنگام بسته بندي و در نتیجه افزایش محصول برداشت شده
- عدم افت کیفي یونجه بسته بندي شده در این دامنه رطوبتي
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مزرعه يونجه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
عنوان: افزایش کارآیی سیب زمینی کن با نصب سیستم ضربه زن

یافته منتج از پروژه شماره: 85010 -0000-14-220000-062-2     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: احمد حیدری                                                            رتبه علمي: مربی پژوهش 

heidari299@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سیب زمیني استفاده  برداشت  ماشین  از  زمیني،  سیب  برداشت  منظور  به  سیب زمیني کاري  مناطق  بیشتر  در 
مي شود. که این نوع ماشین ها در مزارعي که سیب زمیني داراي اندام هوایي زیادي است و یا خاک نسبتاً سفت است 
با مشکالتي روبرو  مي شوند و کارآیی آن نسبتا کاهش می یابد )صدمات مکانیکي  به غده وارد مي شود(. بنابراین به 
منظور افزایش کارآیي ماشین برداشت سیب زمیني موجود  از یك سیستم ضربه زن مابین تیغه دستگاه و نقاله ها 
استفاده شد. بعد از اینکه تیغه، مقطعی از خاک دارای غده را از پشته برداشت می کرد به آن ضربه زده و تا حدودی 
مقاومت خاک را کاهش می داد. در ادامه، کار نقاله ها  جهت جدا سازی غده ها از خاک آسان می شد و صدمات 

مکانیکی تا حد زیادی کاهش می یافت. 
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نصب سیستم ضربه زن بر روی سیب زمینی کن 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
کاهش صدمات مکانیکی به غده های سیب زمینی

عکس/عکس هاي شاخص از یافته 

نصب سيستم ضربه زن
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی:  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: بهبود شرایط خاک با استفاده از ادوات خاک ورزی مناسب و مدیریت بقایای گیاهی

یافته منتج از پروژه شماره:  84002–8403- 14–220000- 100- 4  مدت اجراي پروژه: 4 سال 
مجری مسئول : محمدعلی به آئین                                                 رتبه علمي: استادیارپژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
روش های مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات خاک و عملکرد محصوالت در حالت تناوب، تاثیر دارد. روش-های 
مدیریت بقایای گیاهی شامل سوزاندن بقایا، خردکردن بقایا و مخلوط کردن با خاک است. با اضافه نمودن بقایای 
گیاهی به خاک، می توان نفوذپذیری ریشه  ها در خاک، مواد آلی خاک و حاصلخیزی خاک را افزایش داد. بقایای 
گیاهی ذرت به دلیل حجم زیاد و خشبی بودن، در تهیه بستر بذر و کاشت محصول بعدی مشکل ایجاد می کنند. 
همچنین کشاورزان در کاشت گندم آبی با توجه به حجم زیاد بقایا، اقدام به خارج نمودن قسمت های بریده شده 
توسط کمباین و سوزاندن بقایای ایستاده می نمایند. با توجه به این که سوزاندن بقایا باعث افزایش تبخیر، کاهش 
مواد آلی خاک و کاهش میزان مواد غذایی خاک می شود، باید به وسیله کاربرد صحیح ماشین های خاک ورزی و ادوات 
تکمیلی مثل ساقه خردکن و روتیواتور، بقایای گیاهی را به نحو صحیح در سطح مزرعه توزیع و با خاک مخلوط نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
گاوآهن  با  و  خرد  خردکن،  ساقه  با  را  بقایا  این  باید  خشبی،  بافت  با  ذرت  گیاهی  بقایای  مدیریت  منظور  به 
برگردان دار در عمق 25 سانتی متری مدفون نمود. همچنین به وسیله روتیواتور، عالوه بر توزیع یکنواخت بقایا در 
سطح خاک، می توان بستر نهایی بذر برای کاشت را به نحو مطلوبی انجام داد. در مورد بقایای گیاهی گندم، با توجه به 
این که از نظر خشبی بودن نسبت به ذرت در سطح پایین تری قرار دارند، باید ابتدا بقایای گندم با ساقه خردکن، خرد 
شود و سپس با گاوآهن قلمی در عمق 15 سانتی متری اقدام به خاک ورزی اولیه نمود و سپس به وسیله روتیواتور، 

بقایای گیاهی را با خاک مخلوط و بستر نهایی بذر را تهیه نمود.  

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- نتایج آزمایش های انجام شده در تناوب گندم – ذرت نشان می دهد که استفاده از ساقه خردکن و روتیواتور 

باعث افزایش 17 درصدی کربن آلی خاک می گردد و این در حالی است که روش سوزاندن بقایای گندم و ذرت 
حدود 7 درصد و در روش سوزاندن بقایای ذرت و حفظ بقایای گندم، 8 درصد کربن آلی به خاک افزوده می شود. 
2- افزایش 30 درصدی عملکرد دانه گندم و افزایش 16 درصدی دانه ذرت در کاربرد ساقه خردکن و روتیواتور در 
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تناوب گندم - ذرت
3- استفاده از ادوات تکمیلی )ساقه خردکن + روتیواتور(، باعث کاهش مقاومت خاک به میزان 13 درصد و افزایش  
نفوذ تجمعی آب در خاک به میزان 3/2 برابر نسبت به سوزاندن بقایا و نیز توسعه ریشه های گندم و ذرت شده که 

در نهایت افزایش عملکرد را به دنبال دارد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته 

كاربرد ساقه خرد كن

عمليات خاک ورزی با گاو آهن قلمی برای كاشت گندم
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی:  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: راهکارها و اصالحات فنی تراکتورها به منظور افزایش ایمنی، کاهش صدمات و بهبود آسایش رانندگان  

یافته منتج از پروژه شماره: 86053-0000-14-220000-100-0     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمدعلی رستمی                                                رتبه علمي: استادیارپژوهش

مجریان: ارژنگ جوادی، محمد شاکر، عباس مهدی نیا و محسن حیدری سلطان آبادی
marostami1351@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در طول سالها، مدلهای مختلف تراکتور و ماشینهای کشاورزی از کشورهای خارجی وارد شده یا در کشور مونتاژ 
شده اند، بنابراین طراحی این تراکتورها و ماشینها براساس ابعاد و اندازه ها، توانائیها و مقدورات کاربران ایرانی انجام 
نشده است. سازگاری تولیدات خارجی با ویژگیهای بومی و بهبود بخشیدن تراکتورهای ساخت داخل از نظر تناسب 
ابعاد، اندازه ها و محل قرار گیری اجزاء آنها، از جمله تجهیزات کنترل، با ابعاد و اندازه ها، توانائیها و مقدورات کاربران 
ایرانی از جمله مسائل مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه فعالیتهایی در راستای تولید 
تراکتور ملی آغاز شده است، داده های تن سنجی برای ایجاد تناسب بین محل قرارگیری اهرمها، پدال ها و سایر 
اجزاء تراکتور ملی و ابعاد و اندازه بدن کاربران ایرانی مورد نیاز می باشد. به همین علت داده های تن سنجی کاربران 
تراکتورها  به منظور استفاده در طراحی تراکتور ملی اندازه گیری شد. همچنین تناسب بدن رانندگان ایرانی با ابعاد 
و اندازه های برخی از مهمترین اجزاء تراکتورهای متداول )مسی فرگوسن 285 و 399( و جدید )والترا و نیوهلند( 

در ایران برسی شده و پیشنهادات اصالحی الزم ارائه گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1. تعداد پلکان های تراکتورها باید افزایش یافته و ارتفاع آن ها کاهش یابد.

2. در نظر گرفتن پشتی مناسب که ضخامت آن قابل تغییر باشد برای صندلی تراکتورهای نیوهلند و والترا و 
افزایش سانتی متر به عمق صندلی دو تراکتور مسی فرگوسن 285 و 399 توصیه می گردد.
3. افزایش ارتفاع پشتی صندلی تراکتورها به میزان 25 – 15 سانتی پیشنهاد می گردد. 

4. در تراکتورهای مسی فرگوسن 285 و والترا، افزایش گستره جلو و عقب شدن صندلی به میزان 5 تا 10 سانتی 
متر توصیه می شود.

تراکتورهای مسی فرگوسن 285 و 399 توصیه  به  اطاقك  افزودن  رانندگان  ایمنی  و  افزایش آسایش  برای   .5 
می شود.
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1. نتایج نشان داد فاصله جاپایی تراکتورهای مطالعه شده از زمین و ارتفاع پلکان های آن ها بیش از حد است. 
به عبارتی سوار شدن بر هیچ یك از تراکتورهای مطالعه شده از نظر راننده و محققین راحت نبوده است. با افزایش 

تعداد پلکان های تراکتورها و کاهش ارتفاع آن ها می توان وضعیت مطلوب را ایجاد نمود. 
2. عمق صندلی تراکتورها ی نیو هلند و والترا برای برخی رانندگان ایرانی زیاد بوده و در نظر گرفتن پشتی مناسب 

که ضخامت آن قابل تغییر باشد مشکل را حل خواهد نمود
3. عمق صندلی تراکتورهای مسی فرگوسن 285 و 399 کوتاه تر از طول ران برخی از رانندگان بود، که این از 
آسایش راننده می کاهد. برای حل این مشکل افزایش 10 سانتی متر به عمق صندلی این دو تراکتور پیشنهاد شد. 

4. ارتفاع پشتی صندلی تراکتورها برای برخی رانندگان کوتاه بود که با افزایش10تا 15 سانتی متری آن ارتفاع 
پشتی برای کاربران مناسب خواهد بود.

5. در تراکتورهای مسی فرگوسن 285 و والترا فاصله فلکه فرمان از نقطه مرجع صندلی بیشتر از طول دست 
برخی از رانندگان بود. بنابراین دست رانندگان برای تسلط مطلوب بر فرمان کوتاه ارزیابی گردید. با افزایش گستره 

جابجایی صندلی تسلط راننده بهبود یافته و ایمنی راننده افزایش می یابد.
6. رانندگان برای دسترسی به اهرم دنده در تراکتور مسی فرگوسن 399 دچار مشکل هستند. بنابراین افزایش 
گستره جابجایی صندلی برای تسلط بهتر رانندگان روی اهرم دنده به میزان 10 – 5 سانتی متر مشکل را برطرف 

خواهد کرد.
7. اجرای دستورالعمل ها و نتایج ارائه شده منجر به افزایش ایمنی رانندگان و تراکتور، کاهش صدمات، کاهش 

دردهای عضالنی و استخوانی رانندگان، افزایش آسایش رانندگان و افزایش بهره وری خواهد شد

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

بررسی رابطه قد و اندازه اندامهای راننده با نوع تراكتور 
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: روش  و زمان مناسب برداشت و خشك کردن زرشك

یافته منتج از پروژه شماره: 88067-14-43-4                      مدت اجراي پروژه: 1 سال 
مجری مسئول: محمد حسین سعیدی راد                               رتبه علمی: دانشیار پژوهش

Saiedirad@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ایران، مقام نخست تولید زرشك را در کشور و جهان دارا است.  با تولید 7/98 درصد زرشك  خراسان جنوبي 
متوسط برداشت زرشك حدود 1377کیلوگرم در هکتار گزارش شده است. ارتقاء جایگاه زرشك ایران در بازارهاي 
داخلی و جهاني نیازمند توجه و اهتمام بیشتر به مسائل برداشت و فرآوری پس از برداشت آن مي باشد. از مهمترین 
عوامل موثر بر ایجاد صدمه و افزایش ضایعات زرشك مي توان روش هاي نامناسب برداشت و فرآوری پس از برداشت 
آن را بر شمرد. صدمات مکانیکي در حین برداشت، حساسیت به صدمه با توجه به رسیدگي و زمان برداشت و تنش 
هاي وارده در مراحل پس از برداشت مهمترین عوامل موثر در قرار گرفتن زرشك خشك شده در سه درجه کیفي: 
پفکی، دانه اناری و معمولی می باشند که از نظر قیمت بسیار متفاوت هستند.  در این یافته زمان مناسب و همچنین 

روش مناسب برداشت و خشك کردن زرشك ارائه می گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به این که کمترین میزان ضایعات زرشك در روش برداشت خوشه چینی و در زمان برداشت دوم و در 
روشهای خشك کردن سایه خشك و آفتاب خشك به دست مي آید، چون روشهاي برداشت معمول منطقه روش 
بر،  بر و روش ضربه اي مي باشد توصیه مي شود کشاورزان براي کاهش ضایعات در روش برداشت شاخه  شاخه 
محصول را در دهه اول آبان ماه  برداشت و به روش صنعتي خشك نمایند. اما چون روش خشك کردن صنعتي نیز 
هم اکنون در دسترس همه نمي باشد، روش برداشت شاخه بر در زمان دوم و خشك کردن به روش سایه خشك 
داراي کمترین ضایعات بوده و به کشاورزان توصیه مي شود. در صورت برداشت ضربه اي محصول نیز کمترین میزان 

ضایعات مربوط به خشك کردن محصول به روش سایه خشك و در دهه اخر مهرماه  برداشت مي باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رعایت اصول صحیح و زمان مناسب برداشت موجب افزایش کیفیت محصول استحصالی و همچنین کاهش  ضایعات 

حین برداشت و خشك کردن می شود.



1۸

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

روش صحيح برداشت و خشک كردن زرشک: برداشت با شاخه و خشک كردن در سايه آويزان از سقف 

برداشت غیر اصولی زرشك: برداشت به روش چوب زنی و خشك کردن در هوای آزاد و آفتاب مستقیم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: تولید نان بربری غنی شده با فیبر اسفرزه 

یافته منتج از پروژه تحقیقاتی: شماره 83011-8302-13-220000-021-2      مدت اجرای پروژه: 4 سال   
مجری مسئول: هما بهمدی                                                                     رتبه علمی: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
هنگام آسیاب کردن دانه گندم، درصد زیادی از سلولز که در پوسته گندم قرار دارد، حذف می شود.  هرچه میزان 
استخراج بیشتر باشد، فرآورده حاصل سفیدتر و دارای امالح و فیبر کمتری است که در نتیجه ارزش غذایی پایین تری 
خواهد داشت. با توجه به اهمیت وجود فیبر در رژیم غذایی، در حال حاضر روز به روز افزایش درصد استخراج مورد 
توجه است.  از طرف دیگر فرآورده حاصل از آرد کامل، به علت وجود سبوس، به عنوان منبع فیبر نامحلول؛ رنگ 
تیره تر، حالت دانه ای و بافت زبر دارد و اسید فیتیك موجود در آن مانع جذب کلسیم و آهن می شود. لذا استفاده از 
آرد کامل یا افزودن سبوس فرآوری نشده، اثرات سوء بر رنگ و ارزش تغذیه ای فرآورده حاصل دارد.  با توجه به اینکه 
مصرف فیبر در رژیم روزانه معموالً کمتر از مقدار توصیه شده بین المللی است، غنی سازی نان با منابع مختلف فیبر 
می تواند نقش مهمی در دستیابی به مزایای سالمتی آن داشته باشد. اسفرزه یا پسیلیوم یکی از منابع ارزشمند فیبر 
رژیمی است که در بخش های وسیعی از ایران می روید و امروزه به لحاظ اقتصادی و دارویی در بسیاری از نقاط جهان 
کشت و تولید می شود.  این گیاه در اطراف تهران، شمال و شمال شرقی کشور )بندرعباس، رودبار، فیروزکوه، خراسان، 
دشت گرگان(، غرب )همدان، مهران، کردستان، ایالم( جنوب )بندرعباس، کرمان، اطراف بوشهر، مسجدسلیمان، بم( 

و به خصوص در ماسه زارهای کنار دریا انتشار یافته است. 
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
پخت نان بربری با استفاده از امکانات و شرایط متداول نانوایی ها امکان پذیر است.  ابتدا دانه های اسفرزه آرد 
می شوند. برای تهیه خمیر بایستی حدود 4 درصد آرد اسفرزه به آرد اولیه که به طور معمول استفاده می شود، افزوده 
شود.  بعد از تخمیر اولیه، خمیر به چانه هایی به وزن تقریبی 500 گرم تقسیم می شوند )از هر کیلوگرم آرد  2-3 
چانه تهیه می شود(.  چانه های حاصل در همان شرایط اولیه تخمیر، مرحله تخمیر حد واسط خود را طی کرده و 
سپس روی میزی که یك الیه نازک سبوس ریز روی آن پهن شده، قرار داده شده و با استفاده از وردنه و انگشتان 
دست شکل مناسب نان بربری به آنها داده می شود.  بعد از این مرحله خمیرها در حدود 5 دقیقه به حال خود رها 
می شوند تا مرحله نهایی تخمیر را طی کنند.  در مجموع آماده سازی خمیر حدود 2 ساعت طول می کشد.  پخت در 

تنور سنتی قابل انجام است.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مصرف فیبر در رژیم روزانه معموالً کمتر از مقدار توصیه شده است. غنی سازی نان با فیبر می تواند نقش مهمی 
در دستیابی به مزایای سالمتی  آن داشته باشد.  فیبرهای محلول نظیر فیبرهای موجود در دانه اسفرزه باعث کاهش 
کلسترول کل، تری گلیسرید و کلسترولLDL  در خون می شوند. رژیم های غذایی دارای مواد فیبری باال، با طوالنی 
کردن مدت زمان سیری، افزایش حجم مواد دفعی و جذب انرژی کمتر مزیت های فراوانی دارند.  مصرف فیبر از عوامل 

مهم و مؤثر در درمان و پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی شناخته و گزارش شده است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

دانه اسفرزه قبل از آسياب شدن

نان بربری غنی  شده با مقادير مختلف مغز دانه آفتابگردان

مراحل تهيه و پخت نان بربری غنی شده با فيبر
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نام موسسه/پژوهشکده/ مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: خشك کن خورشیدی میوه  و سبزی 

یافته منتج از پروژه شماره: 85005-0000-13-220000-062-2          مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: فرزاد گودرزی                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

goodarzifarzad@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ها   و سبزی  ها  میوه  ماندگاري  افزایش  مناسبترین روش هاي  و  قدیمي ترین  از  یکي  غذایي،  مواد  خشك کردن 
است. انرژي الزم براي این شیوه فراوري از منابع مختلف از جمله سوختهاي فسیلي و یا انرژي خورشید قابل تأمین 
است. بشر از دیرباز تاکنون در تالش براي استفاده از انرژي خورشید بوده است و با گستراندن مواد غذائي خود در 
معرض تابش نور خورشید آنها را خشك کرده، براي فصول آتي نگهداري مي کرده است. این روش در کنار ساده و 
سهل الوصول بودن، کارایي خوبي داشت؛ با این حال کندي سرعت خشك شدن، کیفیت نسبتاً نازل محصول تولیدي 
و قرار داشتن غذاي در حال خشك شدن در معرض انواع آلودگي ها از قبیل گرد و خاک و آلودگي هاي همراه آن، 
تماس حشرات و حیوانات مختلف و البته عدم همراهي گاه و بي گاه شرایط جوي با کار خشك کردن، همگي از جمله 
معایب غیر قابل چشم پوشي این روش است. بر این اساس، بهبود روش هاي خشك کردن همواره مد نظر بوده است.  
تولید  فرایند  انرژی پاک خورشید در  به کارگیری  بهترین شیوه-های  از  ساخت خشك کن های خورشیدی یکی 

خشکبار است.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
انواع  و در معرض  به جای گستراندن محصول در سطح زمین   میوه و سبزی های خشك  تولید خشکبار  در 

آلودگیهای محیطی از خشك کن های  خورشیدی در تولید خشکبار  استفاده شود. 
برای آگاهی از جزئیات ساخت، به کارگیری و  نگهداری از این دستگاه به  گزارش نهایی مربوطه موجود در سازمان 

تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی مراجعه فرمایید. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 استفاده از انرژی پاک و دوستدار محیط زیست در تواید  خشکبار 

 تولید محصول باکیفیت و رنگ مناسب و بدون آلودگی های محیطی 
 امکان تولید محصول باکیفیت با قیمت تمام شده کمتر  

  امکان حضور در بازارهای صادراتی با تکیه بر تولید محصول با کیفیت، عاری از آلودگی و ارزان



22

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمونه دستگاه ساخته شده برای خشک كردن انگور و زرد آلو  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: کودآبیاری ذرت، یك روش موثر برای ارتقای بهره وری کودهای شیمیایی و کاهش آلودگی در آبیاری بارانی 

 یافته منتج از پروژه شماره: 86066- 14- 57- 2                مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد اسماعیل اسدی                                رتبه علمي: استادیارپژوهش 

Iwc977127@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در کشاورزی مدرن  تزریق کود به آب آبیاری کودآبیاری یا )Fertigation( نامیده می شود.  این امر در مورد 
ویژه ای  از محاسن  این دو عامل )کود و آب(  ترکیب  به طوریکه  به خوبی کاربرد داشته   کودهای محلول در آب 
برخوردار می باشد که موفقیت در این روش مستلزم داشتن آگاهی کافی در رابطه با نیاز آبی و نیاز کودی هر محصول 
است. هر گیاه اعم از گیاهان زراعی و یا باغی نیازهای متفاوتی نسبت به انواع عناصر غذایی در طول دوره رشد خود 
دارند. به اینصورت که در برخی از مراحل رشد خود نیاز بیشتری به بعضی از عناصر دارند. با روش تزریق کود در 
سامانه های تحت فشار به بهترین صورت ممکن می توان مواد غذایی را برحسب نیاز گیاه، مصرف کرد. این تکنیك 
هزینه های کوددهی را از راه حذف عملیات کاهش می دهد. این روش همچنین کارآیی مواد مغذی را از طریق 
استفاده آنها در زمانی که گیاه نیاز بیشتری دارد، بهبود می بخشد. همچنین با این روش توزیع کود به طور یکنواخت 
در سطح مزرعه صورت می گیرد و  آبشویی و هدر رفت کود به طور چشمگیری کاهش می یابد. در این روش نوع 
کود مورد استفاده بسیار مهم است. به عبارت دیگر برای استفاده از کود در این روش باید کود مورد استفاده دارای 
ویژگی های الزم باشد که مهمترین آن حاللیت کود است. کودهایی که حاللیت باالیی ندارند برای این روش قابل 
استفاده نخواهند بود. اگرچه برخی از کودهای جامد نیز برای این منظور مناسب هستند ولی بهترین حالت، استفاده 
از کودهای محلول است. بطورکلی اغلب کودهای نیتروژنه از حاللیت خوبی برخوردارند. بعنوان مثال کود اوره به 
راحتی برای روش کود آبیاری قابل استفاده است. در حالیکه معموال کودهای فسفره حاللیت بسیار کمتری داشته و 
برای این منظور مفید نیستند. در مورد کودهای پتاسیمی نیز باید دقت الزم را نمود زیرا فقط تعدادی از آنها مانند 
کلرید پتاسیم و سولفات پتاسیم در این روش قابل استفاده اند. ضمنا روش کود آبیاری برای کودهای میکرو نیز بسیار 
مناسب است زیرا اغلب کودهای میکرو در شکل های محلول در بازار کشاورزی ایران وجود دارد. باید در نظر داشت 
که در مورد کودهای جامدی که از حاللیت خوبی برخوردارند حتماً باید آنها را ابتدا بطور کامل در حوضچه یا مخزنی 

حل و سپس برای کود آبیاری وارد شبکه آبیاری یارانی کنیم. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1- در سامانه کودآبیاری بارانی برای محصول ذرت از نوع دانه ای و علوفه ای تنظیم زمان آبیاری باید طوری باشد 
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که هنگام گرده افشانی رطوبت کافی در خاک ذخیره شده باشد و از ریختن آب و کود بر روی گیاه مخصوصا ساعات 
اولیه صبح به مدت چند روز جلوگیری شود. بهترین زمان استفاده از کودآبیاری بارانی برای ذرت مواقع عصر و حتی 
شب هنگام می باشد که هم کاهش تبخیر و هم کاهش سوختگی برگها به خاطر پخش کود را خواهیم داشت و هم 

اینکه موجب عدم خیس شدن دانه های گرده خواهد گردید.
2-  نکته ای که باید در استفاده از انواع سامانه های کودآبیاری بارانی در آبیاری ذرت مد نظر داشت آن است 
که از سامانه آبیاری آبفشان غلطان )ویل موو( و طراحی آن برای کودآبیاری کلیه مراحل کشت ذرت به دلیل مرتفع 
بودن بوته های ذرت احتراز نمود. به عالوه، در مورد ذرت که محصولی پایه بلند بوده و در سامانه کودآبیاری بارانی 
کالسیك از آب پاش با پایه آب پاش )رایزر( 2 متری استفاده  می شود، استفاده از سه پایه آبپاش جهت حفظ تعادل 

آب پاش و عدم انحراف زاویه پاشش آب پاش که یکنواختی پخش را تحت تاثیر قرار می دهد، الزامی می باشد. 
3-پس از انتخاب نوع کود و حل کردن کامل، نوبت به تعیین مدت مصرف آن خواهد رسید. برای این منظور الزم 
است مدت مورد نظر برای تزریق کود انتخاب شود. در انتخاب مدت زمان، باید زمانی را برای آبیاری بدون تزریق 
کود برای قبل و بعد از مرحله کود آبیاری در نظر گرفت. علت این امر آنست که تزریق کود در خاک خشك صورت 
نگیرد و همچنین بعد از ورود محلول کود به خاک با آب آبیاری وارد قسمت توسعه ریشه )در عمق خاک( شود. به 
این ترتیب آبیاری بدون تزریق کود برای مدتی )حداقل 2 ساعت( بعد از کود آبیاری باعث شستشوی سامانه شده 
و احتمال خطر گرفتگی لوله ها و نازلها را بسیار کم خواهد کرد. برای روشن تر شدن موضوع فرض کنید اگر برنامه 
آبیاری 8 ساعت در نظر گرفته شده، الزم است زمان تزریق کود در شبکه را حدوداً از یك ساعت بعد از شروع آبیاری 
تا حدود 2 ساعت قبل از پایان آبیاری در نظر بگیریم )در این مثال مدت کود آبیاری حدود 5 ساعت خواهد بود(. 
حال پس از تعیین مدت تزریق کود در شبکه آبیاری امکان تعیین مدت و دفعات الزم برای تزریق کل میزان کود در 

مزرعه بوجود خواهد آمد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج بکار رفته از این پژوهش می تواند تا 50 درصد مصرف کودهای نیتروژنه در اراضی که با آبیاری بارانی آبیاری 

می شوند صرفه جویی نماید و از آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی با یون نیترات جلوگیری نماید. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از مزرعه ذرت و اجرای طرح
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: اثرات کاربرد لجن فاضالب به عنوان کود آلي در کشت سویا   

یافته منتج از پروژه شماره: 85143-0000-12-220000-021-2    مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: علیرضا حسن اقلی                                                رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

a.hassanoghli@areeo.ac.ir و arho49@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
لجن فاضالب، باقي مانده حاصل از تصفیه فاضالب شهری است. براي دفع لجن روش هاي مختلفي وجود دارد که 
استفاده از آن یکي از این روش ها است و منظور از استفاده لجن، »بهره برداري اقتصادي« از آن است. لجن فاضالب 
مراتع،  آنرا در زمین هاي کشاورزي،  برخي عوامل آالینده است که مي توان  البته  و  و غذایي  آلي  ترکیبات  از  غني 
جنگل ها و غیره بکار برد. با این کار ضمن افزوده شدن بر ذخیره مواد آلی خاک، عناصر مهم کودی )نظیر نیتروژن، 
فسفر، پتاسیم و برخی عناصر کم مصرف( نیز در اختیار گیاه قرار می گیرد، از همین رو به عنوان کودی ارزان قیمت 
این نوع کاربرد ممکن است مطرح باشد.  البته وقوع خطرات بهداشتی در  مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است. 
به عالوه، احتمال انتقال آالینده مهمی نظیر نیترات به عمق خاک موردی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و 
می تواند در صورت وقوع، موجبات آلودگی منابع آب زیرزمینی را فراهم نموده و با ورود به سیستم زهکشی زیرزمینی 
و تخلیه به رودخانه ها و دریاچه ها، پدیده اوتریفیکاسیون )پر غذایی( را تشدید نماید. لذا بایستی مواردی اینچنینی 

را مورد تحقیق قرار داد و بررسی نمود.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1. نمی تــوان اســتفاده از لجــن فاضــالب را بــا هــدف برداشــت محصــول هرچــه بیشــتر، بــه صــورت دائمــی هــدف 
گــذاری نمــود و الزم اســت تعادلــی را بیــن مقــدار کــود کاربــردی، دوره زمانــی و تنــاوب کاربــرد آن در فصــول 
ــع آب  ــژه مناب ــه وی ــه محیــط زیســت، ب ــن خســارت ب ــرار ســاخت کــه شــاهد کمتری ــه ای برق ــه گون متمــادی، ب

ســطحی و زیرزمینــی باشــیم.
ــه بیشــترین میــزان  ــرد بیشــترین مقــدار لجــن فاضــالب در کشــت ســویا )50 تــن در هکتــار(، منجــر ب 2. کارب
انتقــال نیتــرات بــه زیــر عمــق توســعه ریشــه های گیاهــی می شــود. ایــن امــر در مقایســه بــا کاربردلجــن حاصــل 
از تصفیــه فاضــالب شــهرک اکباتــان بــه میــزان 10 و 25 و کودهــاي شــیمیایی بــه میــزان توصیــه شــده )150 

کیلوگــرم در هکتــار فســفات آمونیــم و 50 کیلوگــرم در هکتــار اوره( در کشــت ســویا اتفــاق افتــاد
3. بیشــترین میــزان شــوری )EE( اندازه گیــري شــده در زهــاب انتقــال یافتــه بــه زیــر عمــق توســعه ریشــه ها نیــز 
در اثــر کاربــرد بیشــترین مقــدار کــود لجــن در خــاک اتفــاق می افتــد. ولــی بــا نزدیــك شــدن بــه پایــان فصــل 
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کشــت از مقــدار آن کاســته می شــود.
4. از نظــر تجمــع فلــزات ســنگین در خــاک، کاربــرد لجــن باعــث افزایــش غلظــت برخــی از فلــزات نظیــر روی، 
ــوم و مــس  ــزان ســرب، کادمی ــر می ــی ب ــا حــدودی نیــکل در عصــاره اشــباع خــاک شــده، ول ــز، آهــن و ت منگن
ــه دلیــل خطــرات بهداشــتی از نظــر تجمــع و جــذب  ــرد بلنــد مــدت و پیوســته آن ب ــذا کارب تأثیــری نداشــت. ل

ــد. ــه نمی باش ــل توصی ــاک قاب ــاق خ ــه اعم ــی ب ــای میکروب ــال ورود آالینده ه ــنگین و احتم ــزات س فل
5. بیشــترین عملکــرد دانــه ســویا، متوســط وزن 1000 عــدد دانــه و متوســط تعــداد غــالف، بــا کاربــرد 50 تــن در 
هکتــار کــود آلــی لجــن بــه وقــوع پیوســت. پــس از آن کاربــرد 25 تــن در هکتــار لجــن، کــود شــیمیایی و کاربــرد 

10 تــن در هکتــار لجــن در رتبــه بعــدی قــرار دارد.
ــر تولیــد محصــول ســویا دارد  ــل توجهــی را ب ــرات قاب ــرد لجــن فاضــالب اث ــوان نتیجــه گرفــت کــه کارب 6. می ت
ــن لجــن  ــرد ســالیانه 10 ت ــادل کارب ــرات عملکــردي مع ــراي کشــت ســویا، اث ــج ب ــود شــیمیایي رای ــزان ک و می

ــار را داراســت. فاضــالب در هکت

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در کاربرد لجن فاضالب جهت کشاورزی، مقدار کاربرد در واحد سطح بایستی کنترل گردد و اضافه شدن عناصر 
فلزی به خاک و خطرات آن مد نظر قرار گیرد. کاربرد مقادیر بیشتر لجن )تا میزان 50 تن در هکتار( موجبات افزایش 
مقدار محصول برداشت شده سویا را فراهم می آورد و رشد سبزینه ای را نیز افزایش می دهد. لیکن کاربرد بلند مدت 
آن به دلیل خطرات بهداشتی از نظر تجمع و جذب فلزات سنگین و احتمال ورود آالینده های میکروبی به اعماق خاک 
قابل توصیه نمی باشد. برنامه ریزی این کاربرد بایستی توأم با پایش مداوم شرایط آب و خاک منطقه و ایجاد تناوب 
مناسب جهت برقراری فرصت الزم برای خودپاالیی خاک صورت پذیرد. مروجین محترم بایستي ضمن آگاهي از مزایا 
و معایب این قبیل کودهاي آلي، اطالع رساني صحیح را به کشاورزان انجام دهند تا ضمن رعایت نکات بهداشتي 
توسط کشاورزان در استفاده از این نوع کودها، از کاربرد بي رویه آنها و اثرات جانبي ناخواسته که همانا گسترش 

آلودگي منابع آب و خاک به برخي ترکیبات شیمیایي و فلزي است، اجتناب شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

سيستم تثبيت كننده )هضم( لجن در تصفيه خانه فاضالب
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بوته های سويا در مرحله گل دهی و تشكيل غالف

غالف های تشكيل شده محصول بر روی بوته سويا

نمونه محصول برداشت شده به تفكيک هر بوته
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان:کاربرد کودهاي آلی و میزان اثرگذاري آن بر تجمع و انتقال آالینده ها در خاک  

یافته منتج از پروژه شماره: 87014-14-14-4                         مدت اجراي پروژه: 2/5 سال 
مجری مسئول: علیرضا حسن اقلی                                            رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

 arho49@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کود و کاربرد آن، به عنوان یکی از نهاده های مهم در جهت تأمین نیازهای تغذیه ای گیاه مطرح است. مصرف 
اصولي کودهاي شیمیایي مي تواند ضمن افزایش تولید، اهداف توسعه کشاورزي را نیز تأمین کند. لیکن کاربرد بی رویه 
آن در سال های اخیر، گسترش آلودگی و تخریب منابع آب و خاک را به بار آورده است. مزیت کودهای آلی در مقایسه 
با کودهای شیمیایی در آن است که عالوه بر تأمین عناصر ضروری پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاه، سبب بهبود 
خصوصیات فیزیکی و زیستي خاک نیز می  شوند. کاربرد کودهای دامی و لجن فاضالب در کشاورزی عالوه بر فواید 
متعدد، در صورت عدم دقت می تواند باعث انتشار آالینده های مختلفي در محیط زیست گردد. این آلودگی ها مشتمل 
بر انواع شیمیایی )مقادیر بیش از حد نیترات، فسفات و...( و بیولوژیکی )باکتری ها و ویروس هاي بیماریزا و تخم های 
انگل( می باشند. انتقال آلودگي ها و نفوذ آنها به درون خاک مي تواند موجبات خطر ورود آنها به منابع آب زیرزمیني و 
یا تخلیه از طریق سیستم زهکشي زیرزمیني به منابع آب سطحي را فراهم آورد. همچنین جذب مقادیر باالي برخي 
آالینده ها )نظیر نیترات( در محصول و آلودگي بخش بیروني آنها به عوامل بیماریزا نیز امري متصور است. بنابراین 

توجه به علل آلودگی محیط زیست و تالش برای رفع این مشکل از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ــی )کــود مرغــی، کــود  ــر اســتفاده از کودهــای آل ــی در اث ــرات و آلودگــی میکروب ــزان انتقــال نیت ــا بررســي می ب
گاوی و لجــن حاصــل از تصفیــه فاضــالب شــهری( در نیمــرخ خــاک و در دو نــوع بافــت خــاک لــوم و ســیلت لــوم 

مشــاهده شــد کــه:
1. در کل، میــزان انتقــال نیتــرات و آلودگــی میکروبــی بــه زیــر عمــق توســعه ریشــه و در کاربــرد تمامــی انــواع 
کــود آلــی، در خــاک لــوم بیشــتر از خــاک ســیلت لــوم اســت. بنابرایــن حتمــاً بــه بافــت خــاک در تعییــن مقــدار 
ــالیانه  ــورت س ــه ص ــي ب ــود ول ــر ک ــدار کمت ــکل دار، مق ــاي مش ــود و در خاک ه ــه ش ــي توج ــود آل ــردي ک کارب

اســتفاده گــردد.
2. بیشــترین میــزان انتقــال نیتــرات بــه عمــق بــا کاربــرد لجــن فاضــالب اتفــاق افتــاده و کودهــای گاوی و مرغــی 
ــط  ــه محی ــري از ورود آن ب ــه عمــق و جلوگی ــرات ب ــال نیت ــر مســئله کاهــش انتق ــذا اگ ــرار دارد. ل ــس از آن ق پ
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ــن  ــا لج ــه ب ــی در مقایس ــود گاوی و مرغ ــرد ک ــد، کارب ــرح باش ــی مط ــای زیرزمین ــق زهکش ه ــت از طری زیس
ــت دارد. فاضــالب ارجحی

3. نکتــه قابــل توجــه و مهــم اینکــه آلودگــی میکروبــی ایجــاد شــده از کــود مرغــی بیشــترین مقــدار و از لجــن 
هضــم شــده فاضــالب کمتریــن مقــدار اســت. لــذا خطــر کاربــرد کودهــای ماکیــان و دامــی در انتشــار و انتقــال 
عوامــل آالینــده میکروبــی در ســطح مزرعــه و بــه عمــق خــاک و ورود آنهــا بــه سیســتم ها و منابــع آب ســطحی 

و زیرزمینــی در نتیجــه اجــرای عملیــات آبیــاری اراضــی کشــاورزی را نبایســتی نادیــده گرفــت.
4. تخلیــه روانــاب ســطحی و یــا زهــاب زیرزمینــی خــارج شــده از چنیــن مزارعــی بایســتی بــا دقــت و بــا در نظــر 
داشــتن مالحظــات زیســت محیطــی انجــام پذیــرد، ضمــن اینکــه هــر چــه از زمــان کاربــرد کــود در خــاک بگــذرد، 

احتمــال ایــن نــوع خطــرات کاهــش می یابــد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1. کمك به کاربرد بهتر کودهاي آلي با مدیریت مناسب و در جهت کاهش انتقال نیترات و آالینده هاي میکروبي 

به عمق خاک، منابع آب زیرزمیني و بازگشت آنها به منابع آب سطحي از طریق سیستم زهکشي زیرزمیني
2. توجه به اثر روش آبیاری بر انتقال آلودگي، زیرا در آبیاری سطحی، میزان انتقال بیشتر از روش های مدرن 

)تحت فشار( می باشد. پس مزیتي خاص در روش هاي تحت فشار از این نظر متصور است. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: آبیاري با استفاده از تانسیومتر برای سیستم آبیاري قطره ای نواري )Tape( در زراعت ذرت دانه ای

یافته منتج از پروژه شماره: 85043-0000-11-220000-053-2    مدت اجراي پروژه: 3 سال و  2 ماه
مجری مسئول: نادر کوهی چله کران                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

n.koohi@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
توسعه روزافزون استفاده از روش هاي آبیاري قطره اي تیپ در زراعت هاي ردیفي و صیفي مانند چغندر قند، 
ذرت، سیب زمیني، گوجه فرنگي و … ایجاب مي کند تا راهکارهای استفاده صحیح و درست از سیستم مهیا باشد. 
یکی از مشکالتی که زارعین با آن سروکار دارند نحوه استفاده صحیح آب در سیستم های تحت فشار می باشد )مدیرت 
و بهره وری درست از سیستم(. زیرا اکثر زارعین از دانش و اطالعات علمی در زمینه کاربرد دقیق آب مورد نیاز گیاه 
بی بهره هستند. لذا در استفاده از سیستم ها دچار مشکل شده و گاهی آب بیشتر از حد در اختیار گیاه قرار داده و 
گاهی هم آب کمتر، که با توجه به هزینه ایجاد سیستم تحت فشار و عدم به کارگیری صحیح از آن، با نتایج نه چندان 
مناسب در عملکرد محصول مواجه می شوند. یکی از مسائل خاص حجم، دور و زمان آبیاری می باشد که برای زارعین 
مشکل ساز می باشد. استفاده از تانسیومتر جهت اعالم زمان آبیاری یکی از روش های ساده ای است که می تواند برای 
زارعین مفید و بی دغدغه باشد، چرا که فقط با یکبار مشخص نمودن منحنی رطوبتی خاک مزرعه می توان به سهولت 

هم زمان و هم حجم آب مصرفی برای مزرعه را به راحتی بدست آورد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای استفاده از تانسیومتر در آبیاری قطره ای در مزارع تحت کشت ذرت پیشنهادات ذیل ارائه می شود:

- از دو تانسیومتر جهت قرائت استفاده شود یکی در عمق  20 سانتیمتری  جهت قرائت در مراحل اولیه رشد و 
دیگری در عمق 45 سانتیمتری  جهت قرائت در مراحل میانی و پایانی رشد.

- برای نصب تانسیومترها از وسیله ای به نام  اُگر استفاده  شود به طوری که با استفاده از این وسیله در وسط هر 
کرت و در عمق های مورد نظر سوراخی ایجاد کرده و سپس تانسیومترها در عمق مورد نظر نصب  گردند.

- از جدول 1 برای مشخص کردن شروع آبیاری استفاده گردد.
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جدول 1 – تفسير قرائت خالء سنج تانسيومتر در ارتباط با بافت خاک

تفسیر قرائت و واکنش مناسب در مقابل آنوضعیت رطوبتقرائت خالء سنج

20 -40

محدوده آبياري

از  بافت  این شرایط خاک هاي ریز و متوسط  در 
نظر تهویه و رطوبت در وضعیت خوبي براي رشد گیاه 
با کمي کمبود  بافت  اما خاکهاي درشت  قرار دارند. 

آب مواجه مي باشند و نیاز به آبیاري دارند.

40 -60

محدوده معمول براي آغاز آبیاري. در محدوده 50 
– 40 خاکهاي لومي و سیلت لوم نیاز به آبیاري دارند. 
خاکهاي رس سیلتي و مانند آنها معموالً در محدوده 
60 – 50 آبیاري مي شوند. اما در خاکهاي سنگین تر 
هنوز مقداري آب سهل الوصول وجود دارد با این حال 
مي توان براي جلوگیري از تنش آبیاري را انجام داد. 

نوع و مرحله رشد گیاه در تصمیم گیري مهم است.

70

خشک

محدوده تنش: اگرچه در خاکهاي سنگین هنوز 
اما  دارد  گیاه وجود  براي  استفاده  قابل  آب  مقداري 
محصول  کاهش  موجب  است  ممکن  آبیاري  عدم 

گردد.

80

خوبي  به  مي تواند  تانسیومتر  که  حدي  باالترین 
تانسیومتر در محدوده  کار کند. اگرچه ممکن است 
باالتر نیز کار کند اما این امر به ارتفاع منطقه از سطح 

دریا دارد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
هدف از این طرح مدیریت بهینه آبیاری در سیستم آبیاری تحت فشار با استفاده از تانسیومتر بر روی ذرت می باشد. در 
برنامه ریزی آبیاری با استفاده از تانسیومتر، دورهای آبیاری از 2 تا 8 روز در طول فصل مشاهده گردید که دورهای آبیاری 
کوتاهتر مربوط به اوایل دوره رشد و دورهای آبیاری طوالنی تر مربوط به اواخر فصل رشد بودند. در آبیاری ذرت با استفاده از 
سیستم آبیاری تیپ دورهای آبیاری 3 و4 روزه مناسب می باشد. حجم آب مصرفی برابر با 9830 متر مکعب که با تیمار شاهد 
)آبیاری بر اساس داده های هواشناسی و دور آبیاری ثابت 2 روز در میان( با حجم آب مصرفی برابر با 10600 متر مکعب برابری 

میکرد که تفاوت اندکی در عملکرد وجود داشت. سهولت تعیین زمان و حجم آب آبیاری یکی از نتایج مهم می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمونه مزرعه آبیاری شده با استفاده از تانسیومتر
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: معرفی بهترین نوع قطره چکان در آبیاری قطره ای باغات زیتون 

یافته منتج از پروژه شماره: 84020-0000-11-220000-100-4  مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجري مسئول: محمدعلي شاهرخ نیا                          رتبه علمي: استادیار پژوهش  

mashahrokh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به کمبود آب در کشور و مصرف زیاد آب در بخش کشاورزی، بایستی با استفاده از سیستم های آبیاری 
تحت فشار و مدیریت دقیق آبیاری در مزارع و باغات، میزان اتالف آب را کاهش و بهره وری را افزایش داد. انتخاب 
نوع قطره چکان مناسب در سیستم آبیاری قطره ای موضوع مهمی است که می تواند نقش تعیین کننده در موفقیت 
کارکرد این سیستم ها و در نتیجه بر میزان تولید محصول و بهره وری مصرف آب داشته باشد. در اینجا توصیه هایی 

درخصوص چهار نوع قطره چکان مورد بررسی در باغات زیتون ارائه می گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
از میان چهار نوع قطره چکان فشارشکن، درخط معمولی، میکروفالپر و بابلر که مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت، 
مشخص شد که قطره چکان های فشار شکن با دبی 4 لیتر در ساعت )IRRITEC( بهتر می باشد. چون تغییرات دبی 
کمتری داشته و در نتیجه از یکنواختی توزیع آب بهتری برخوردارند. باید توجه داشت که کارایی مناسب این قطره 
چکان ها معموال در فشارهای بیشتر از 1 بار می باشد و برای فشارهای کمتر نباید مورد استفاده قرار گیرد. قطره 
چکان میکروفالپر با دبی 8 لیتر در ساعت که بعنوان قطره چکانی خود شوینده معرفی می گردد نیز دچار گرفتگی 
می گردد و مناسب نیست. ممکن است مواد سلولزی داخل قطره چکان توسط مورچه خورده شده و دبی قطره چکان 
زیاد شود و کارایی خود را از دست بدهد. قطره چکان های درخط معمولی با دبی 4 لیتر در ساعت گرفتگی و تغییرات 
دبی بیشتری نسبت به سایر قطره چکان ها داشته، لیکن ارزانتر بوده و در فشارهای کم آب نیز کار می کند. بابلرهای 
با دبی ثابت 30 لیتر در ساعت دچار گرفتگی نمی شوند، لیکن آب را بطور یکنواخت در اطراف گیاه پخش نمی کنند. 
بویژه در خاک های شنی یا سبك بافت این مشکل بیشتر است. بنابراین در طراحی سیستم آبیاری و انتخاب قطره 
چکان با توجه به شرایط باغ از لحاظ کیفیت آب، فشار و میزان آب، نوع گیاه و میزان هزینه در نظر گرفته شده، می 

توان یکی از قطره چکان مناسب فوق را انتخاب نمود. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کاربرد قطره چکان های مورد بررسی در عرصه نشان داد که یکنواختي توزیع آب قطره چکان ها در ابتدا بین 85 



34

تا 98 درصد که کمترین مقدار مربوط به قطره چکانهاي معمولي درخط و بیشترین مقدار مربوط به قطره چکانهاي 
فشار شکن بود. با وجود آنکه قطره چکان میکروفالپر از نوع خودشوینده مي باشد، اما دبي آن به میزان قابل توجهي 
کاهش یافته و از حدود 8 لیتر بر ساعت به حدود 6 لیتر بر ساعت رسید که این کاهش به علت گرفتگي قطره چکان 
بود. پس از دو سال، یکنواختي توزیع آب قطره چکان هاي مورد بررسی 67 تا 96 درصد که کمترین آن مربوط به 

میکروفالپر و بیشترین آن مربوط به قطره چکان فشارشکن بود.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: سطح و زمان قطع آبیاری سیر جهت افزایش قابلیت بازارپسندی و عمر انباری آن 

یافته منتج از پروژه شماره: 84002-0000-00-221200-062-3          مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: سید معین الدین رضوانی                                               رتبه علمي: مربی پژوهش

مجري: علی احسان نصرتی
m.rezvani@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان همدان با سطح زیر کشت 2492 هکتار و 37115 تن تولید )براساس آمارسال 1395( حدود 50 درصد 
تولید سیر کشور را دارا می باشد. با توجه به افزایش قیمت و ارزش افزوده سیر در سال های اخیر، روند توسعه کشت 
سیر در کشور شتاب گرفته است. مهم ترین عوامل در قیمت گذاری سیر شکل ظاهری، عدم شکستگی پوسته های 
بیرونی و یکنواختی رنگ آنها، نبود آثار ناشی از آفات و بیماری ها و عدم جوانه زنی بیرونی است. زمان مناسب قطع 
آبیاری و برداشت سیر می تواند به بازارپسندی محصول و نیز کیفیت پس از برداشت سوخ های سیر در طول مدت 
انبارداری کمك کند. از سوی دیگر با توجه به تنش شدید آبی در استان همدان، تعیین میزان کم آبیاری محصول 

سیر بدون افت عملکرد محصول گامی در جهت صرفه جویی آب است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1- انجام آزمایش های معمول خاک و آب در مزرعه انتخاب شده برای کشت سیر.

2- کاشت سیر در اواخر مهرماه یا اوائل آبان ماه.
3- انجام توصیه های کودی قبل و پس از کاشت سیر.

4- شروع آبیاری سیر با سیستم آبیاری تیپ هم زمان با قطع بارندگی های بهاره در منطقه.  
5- در مناطق سیرکاری استان همدان می توان با صرف 75 درصد آب مورد نیاز در سیستم آبیاری تیپ عملکردی 

مشابه آبیاری کامل محصول دست یافت.
6- برداشت محصول 10 روز پس از قطع آبیاری انجام شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- زمان قطع آبیاری معمول منطقه زمان مناسبی است اما به دلیل عدم وجود تفاوت معنی دار در عملکرد سیر 
به منظور کاهش مصرف آب و افزایش کارایی مصرف آب می توان یك هفته قبل از زمان معمول منطقه اقدام به قطع 

آبیاری نمود. زمان معمول قطع آبیاری در منطقه سیر در هفته اول تیرماه. 
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2- قطع آبیاری یك هفته قبل از زمان معمول منطقه امکان برداشت زودتر محصول از مزرعه را مهیا می سازد و در 
نتیجه با از بین بردن فرصت تخم گذاری در ناحیه ساقه سیر توسط پروانه کرم سیر موجب کنترل این آفت می گردد.
3-  با استفاده از یافته های ذکر شده شکل ظاهری سیر بازار پسند بوده، از خسارت کرم سیر جلوگیری شده و 

کیفیت سیر در زمان انبارداری بهتر حفظ می شود.
4- قطع آبیاری یك هفته قبل از زمان معمول منطقه به دلیل تولید سوخ هایی با رنگ سفیدتر، عدم شکستگی 

الیه ها و به صورت کلی قابلیت بازارپسندی مناسب تر توصیه می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از محل و نحوه اجرای پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عنوان: اصالح روش شیمیایی شرارد برای ارزیابی پتاسیل واگرایی خاک ها 

یافته منتج از پروژه شماره: 87568-14-14-2                            مدت اجراي پروژه: 1سال و 6 ماه
مجری مسئول: نادر عباسی                                                      رتبه علمي: دانشیارپژوهش

 nader_iaeri@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
واگرایی خاک پدیده ای است که طی آن ذرات خاک در اثر تماس با آب به صورت شناور در آمده و توسط نیروی 
حاصل از جریان آب از محیط خارج می گردد. برای شناسائی پتانسیل واگرائی روشهای آزمایشگاهی متعددی شامل 
هیدرومتری دوگانه، پین هول و روش امالح آب منفذی مورد استفاده قرار می گیرد. علیرغم اینکه ماهیت واگرائی 
خاکهای رسی شیمیائی است ولی نتایج حاصل از روشهای شناسائی مبتنی بر خصوصیات شیمیائی خاکها از دقت 
کافی برخوردار نبوده و با نتایج حاصل از سایر روشها مطابقت ندارد. یکی از متداول ترین روش های ارزیابی پتانسیل 
واگرایی روش شیمیایی شرارد است که در آن از میزان و نسبت کاتیون های موجود در خاک استفاده می شود. این 
در حالی است که واگرایی خاک یك پدیده فیزیکوشیمیایی است که در اثر ترکیب های خاصی از نوع و میزان آنیونها 
و کاتیونهای موجود در خاک حاصل می شود. به عبارت دیگر واگرائی خاک تنها به نوع و میزان کاتیونها بستگی 
ندارد، بلکه انواع و میزان آنیونهای موجود در خاک نیز می توانند در ایجاد شرایط واگرائی موثر باشند که این موضوع 
در روش شیمیایی شرارد مغفول مانده بود. این یافته نقصان ذکر شده برای روش شیمیایی شرارد را رفع نموده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای ارزیابی پتانسیل واگرایی خاک های رسی با استفاده از این یافته به شرح زیر عمل می شود:

ابتدا میزان آنیون و کاتیون های موجود در عصاره اشباع  خاک تعیین می شود.  -1
مجموع کاتیون های مهم موجود در عصاره اشباع محاسبه می شود ) (.  -2

نسبت سدیم  مازاد بر کلر به مجموع کاتیون ها با رابطه زیر محاسبه می گردد:   -3
 

با استفاده از مقادیر محاسبه شده در بنده های 2 و 3 موقعیت نقطه در روی نمودار شرارد تعیین می شود.  -4
ارزیابی  غیرواگرا  و  بینابینی  واگرا،  بصورت  واگرایی  پتانسیل  نمودار،  روی  در  نقطه  موقعیت  به  توجه  با   -5 

می شود. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مهمترین ویژگی این یافته دقیق تر بودن آن است. در روش شیمیایی شرارد نقش آنیون های موجود در عصاره 
نیز  و  اصول علمی  و  مبانی  اساس  بر  بود. در حالیکه  نادیده گرفته شده  واگرایی  پتانسیل  ارزیابی  اشباع خاک در 
تجربیات موجود واگرایی خاک یك پدیده فیزیکوشیمیایی است که در اثر ترکیب های خاصی از نوع و میزان آنیونها 
و کاتیونهای موجود در خاک حاصل می شود. در این یافته با تعریف شاخص جدیدی به نام درصد سدیم مازاد بر 
کلر )P.S.C( به جای درصد سدیم برای محور قائم نمودار شرارد، روش شیمیائی موسوم به شرارد اصالح و قابلیت 
اعتماد روش ارزیابی بهبود یافته است. در این آزمایش دقت از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که عدم دقت در 
انجام این آزمایش موجب تفسیر اشتباه و وارد شدن خسارات جبران ناپذیر به سازه های بنا شده بر روی خاک های 

واگرا می گردد.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمودار اصالح شده برای ارزيابی پتانسيل واگرايی خاک
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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: نیاز غذایی فسفر و روی درمیخك رقم صورتی و بررسی اثر باقیمانده آنها در خاک در سال دوم

یافته منتج از پروژه شماره: 160-81-30-121                                      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 میخك جزء پنج گل مهم شاخه بریده ایران بوده و در سطح جهاني جزء گل هاي ردة دوم و سوم است. 
مصرف بیش از حد کودهای شیمایی فسفره موجب تجمع آن در خاک و جلوگیری از جذب عناصر غذایی کم مصرف 
به ویژه روی و آهن می شود. از سوی دیگر کم مصرف نمودن آن موجب کاهش جذب این عنصر توسط گیاه و در 
نتیجه کاهش عملکرد محصول می گردد. یکی از معضالت خاکهای آهکی باال بودن پ. هاش این خاکها و در نتیجه 

پائین بودن قابلیت جذب عناصر غذایی مانند فسفر، روی، آهن، مس، منگنز می باشد. 
مقدار مصرف کودهای فسفاته در گلخانه های میخك اغلب بیش از نیاز واقعی به نظر می رسد. بطوریکه با وجود 
مصرف میزان باالی کود فسفره در سال اول، در سال دوم محصول مجدداً کود فسفاته همراه با آب  آبیاری به میزان 
بی رویه مصرف می گردد که عالوه بر اینکه کود در جوار ریشه قرار نگرفته، بلکه به علت کمبود رطوبت خاک در 
این نوع کودها در چنین خاکهایی  ازاینرو مصرف مجدد  باشد.  برای گیاه می  قابلیت استفاده مطلوب  فاقد  سطح، 
بایستی با احتیاط و بر اساس آزمون خاک انجام پذیرد زیرا عالوه بر زیانهای اقتصادی موجب کاهش جذب عناصر 
تا حد  آنتاگونیسمی( می شود که در نهایت منجر به آلودگی منابع خاک و آب  غذایی دیگر به ویژه روی )رابطه 

مسمومیت برای گیاه می گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج دو سال آزمایش و تجزیه خاک تیمار P200-300Zn40-80 توصیه می گردد.

توصیه ها:
با توجه به نتایج حاصل از دوسال مصرف فسفر و روی باتوجه به آزمون خاک توصیه می گردد درخاکهای مشابه 
این آزمایش با توجه به عملکرد صفات کمی و کیفی گل در سال اول و دوم محصول و اثر باقیمانده کودهای شیمیایی  
درخاک میتوان نسبت به میزان مصرف کود فسفره و روی تصمیم گیری نمود. همراه با مصرف کود فسفر در مقادیر 
200 تا 300 کیلو گرم در هکتار به منظور حفظ تعادل میزان روی در گیاه از کود سولفات روی به میزان 40 تا 80 

کیلو گرم در هکتار در خاکهای مشابه این آزمایش ضروری می باشد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
-  در سال اول اثر متقابل فسفر و روی اثر معنی داری بر مدت زمان الزم تا ظهور گل آذین، ارتفاع شاخه گل، 
تعداد شاخه گل ، قطر گل و ساقه، وزن تر و خشك بوته داشت. کمترین مدت الزم تا ظهور گل آذین، باالترین 
تعداد شاخه گل و ارتفاع شاخه گل و وزن تر و خشك بوته در تیمار P300Zn80 مشاهده شد که به ترتیب نسبت 
به شاهد)P0Zn0(  6/77 درصد کاهش و 67/80، 5/40، 78/57 و 66/80 درصد افزایش نشان داد. در سال دوم،، 
باالترین تعداد شاخه گل، ارتفاع شاخه گل و قطر غنچه در تیمار P300Zn40 بدست آمدکه نسبت به شاهد به ترتیب 
به مقدار 9/23، 84/62 و 3/87 درصد افزایش معنی دار دیده شد. بیشترین قطر گل و عمر پس از برداشت درتیمار 
P200Zn40  بود که نسبت به شاهد به ترتیب 8/55 و 23/70 درصد در مقایسه با شاهد افزایش یافت. باالترین وزن 

خشك و تر بوته از تیمار P200Zn80 حاصل شد که نسبت به شاهد به ترتیب 13/04 و 81/29 درصد افزایش داد. 
 - جلوگیری از آلودگی محیط زیست

 
عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمایی از محل انجام آزمایش
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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 
عنـوان: معرفـی چهـار رقـم زیتون به عنوان ارقـام دومنظوره و ارقام کنسـروی سـازگار با شـرایط آب و هوایی نیمه 

گرمسـیری سـرپل ذهاب )نتایج استانی(
یافته منتج از پروژه شماره: 83054-04-12-100-4                   مدت اجراي پروژه: 5 سال

مجریان مسئول:  عیسی ارجی  و علی اصغر زینانلو                        رتبه علمي: دانشیار پژوهش 
issaarji@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گسترش کشت زیتون در هر منطقه ای به شرایط آب و هوایی و وجود ارقام سازگار در آن منطقه بستگی دارد. از 
آن جائی که برنامه توسعه کشت زیتون از سال 1372 در کشور در دستور کار قرار گرفته، در دهه های گذشته اغلب 
زیتون کاری ها بر اساس ارقام موجود در کشور به خصوص زرد و روغنی بوده است. انتخاب ارقام سازگار با شرایط آب 
و هوایی هر منطقه در راستای توسعه کشت از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از پتانسیل های موجود استفاده 
از ارقام سازگار خارجی است که بر این اساس تعداد زیادی از ارقام زیتون در طی سالیان گذشته وارد کشور شده  
است. این ارقام پس از طی دوره قرنطینه در ایستگاه های تحقیقاتی کشور از جمله ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو 
در قالب پروژه تحقیقاتی کشت شده اند. نتایج بررسی ها طی چندین سال نشان داده است که برخی از این ارقام با 
شرایط آب و هوایی منطقه نیمه گرمسیری سرپل ذهاب سازگار بوده-اند. از آن جا ئیکه در باغبانی محصوالت دائمی 
و دیر محصول ده هستند، لذا انتخاب رقم یکی از مهمترین مراحل موفقیت باغداری محسوب می گردد و می تواند در 
موفقیت باغداری بسیار با اهمیت باشد. از این رو این پروژه بر روی سازگاری ارقام خارجی زیتون هدایت شد که نتایج 

آن بسیار با اهمیت می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
یافته این پروژه معرفی چهار رقم سازگار به نام آمیگدالولیا، رقم زرد، کنسروالیا و مانزانیال است. ارقام آمیگدالولیا 
و زرد به عنوان ارقام دو منظوره و ارقام کنسروالیا و مانزانیال به عنوان ارقام کنسروی برای مناطق زیتون خیز استان 
کرمانشاه از 800 تا حدود 1100 متر از سطح دریا قابل توصیه است. در این دامنه ارتفاعی، محصولی کیفی تولید 
خواهد شد که اگرچه قابل کشت در ارتفاعات پایینتر نیز میباشد اما با توجه به خشکی هوا و دمای باال در ارتفاعات 

پایینتر، کیفیت محصول مقداری کاهش خواهد یافت.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 رقم آمیگدالولیا: از آنجا ئی که این رقم بسیار پربار و با تناوب سال آوری متوسط است و از طرفی دارای میوه های 
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درشت با وزنی بیش از 6 گرم می باشد از لحاظ اقتصادی می تواند بسیار مفید باشد. این رقم بیش از 3 الی 4 تن 
محصول ساالنه دارد و با مدیریت صحیح قابلیت تولید تا حدود 6 تن در هکتار را خواهد داشت. درختی تقریبا پاکوتاه 
با تاج متراکم دارد. اغلب میوه های آن داخل تاج تشکیل می شود. این مشخصه باعث می شود در مناطق گرم به خوبی 
تولید میوه داشته باشد. در حال حاضر با توجه به افزایش مصرف روغن زیتون در کشور و درصد باالی روغن در این 
رقم )حدود 18 درصد در مناطق نیمه گرم( می تواند رقمی مناسب کشت برای مناطقی با ارتفاع باالی 800 متر از 

سطح دریا باشد. 
رقم زرد: این رقم بسیار پربار و با تناوب سال آوری متوسط و دارای میوه های نسبتاً درشت با وزنی بین 4 الی 5 
گرم می باشد که از لحاظ اقتصادی می تواند بسیار مفید باشد. این رقم 4 الی 5 تن محصول ساالنه دارد و با مدیریت 
صحیح قابلیت تولید تا حدود 7 تن در هکتار را خواهد داشت. وزن هسته آن پایین، میزان گوشت باالیی دارد و 
بسیار کیفیت کنسرو آن باال است. به راحتی قابل کنسرو کردن بوده و کنسروی یك دست دارد. در حال حاضر با 
توجه به افزایش مصرف زیتون به صورت کنسرو در کشور، تولید باالی این رقم در هکتار می تواند محصولی اقتصادی 
برای باغداران زیتون کار منطقه بحساب آید. بطوریکه این محصول در منطقه ریجاب استان کرمانشاه مورد درخواست 
باغداران زیادی قرار گرفته است ولی هنوز سطح زیر کشت آن پایین است و نیازمند توجه به ازدیاد و ترویج در راستای 

کشت آن احساس می گردد.
رقم کنسروالیا: این رقم بسیار پربار و با تناوب سال آوری متوسط و دارای میوه های درشت با وزنی بیش از 5 
گرم می باشد که از لحاظ اقتصادی می تواند بسیار مفید باشد. این رقم بیش 5 تن محصول ساالنه دارد و با مدیریت 
صحیح قابلیت تولید تا حدود 10 تن در هکتار را خواهد داشت. در حال حاضر با توجه به افزایش مصرف زیتون به 
صورت کنسرو در کشور، تولید باالی این رقم در هکتار می تواند محصولی اقتصادی برای باغداران زیتون کار منطقه 
بحساب آید. بطوریکه این محصول در منطقه ریجاب استان کرمانشاه مورد درخواست باغداران زیادی قرار گرفته است 
ولی هنوز سطح زیر کشت آن پایین است و نیازمند توجه به ازدیاد و ترویج در راستای کشت آن احساس می گردد. 

رقم مانزانیال: این رقم بسیار پربار و با تناوب سال آوری متوسط است و از طرفی دارای میوه های نسبتاً درشت با 
وزنی بین 4 الی 5 گرم می باشد که از لحاظ اقتصادی می تواند بسیار مفید باشد. این رقم بیش از 5 تن محصول ساالنه 
دارد و با مدیریت صحیح قابلیت تولید تا حدود 10 تن در هکتار را خواهد داشت. برداشت آن با توجه به زیادی میوه 
در شاخه بسیار آسان است. وزن هسته آن پایین، میزان گوشت باالیی دارد و بسیار کیفیت کنسرو آن باال است. به 
راحتی قابل کنسرو کردن بوده و کنسروی یك دست دارد. در حال حاضر با توجه به افزایش مصرف زیتون به صورت 
کنسرو در کشور و تولید باالی این رقم در هکتار لذا محصولی اقتصادی برای باغداران زیتون کار می تواند داشته باشد. 
این محصول در منطقه ریجاب استان کرمانشاه مورد درخواست بسیار شدید باغداران قرار گرفته است ولی هنوز سطح 

زیر کشت آن پایین است و نیازمند توجه به ازدیاد و ترویج در راستای کشت آن احساس می گردد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

ميوه و برگ رقم آميگدالوليا

ميوه و برگ رقم زرد 

 

ميوه و برگ رقم كنسرواليا

ميوه و برگ رقم مانزانيال
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
Botrytis cinerea عنوان: مدیریت مبارزه کپك خاکستری کیوی ناشی از قارچ

یافته منتج از پروژه  شماره: 84004-0000-12-240000-023-2    مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: حسین طاهری                                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش 

taheri81@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کیوی دومین محصول باغی مهم استان مازندران می باشد. این استان با داشتن 6450 هکتار سطح زیرکشت 
و تولید ساالنه 180000 تن مقام اول کاشت و تولید را در ایران داراست. ساالنه میزان زیادی میوه کیوی بر اثر 
پوسیدگی  ناشی از قارچ Botrytis cinerea در سردخانه از بین می رود. شروع آلودگی میوه ها توسط قارچ بوتریتیس 
در باغ می باشد. بنابراین برای یافتن روش موثری در مدیریت کپك خاکستری باید ارتباط آلودگی در باغ ها با میزان 
و  طراحی  بیماری  مدیریت  منظور  به  آگاهی  پیش  سیستم  آن  اساس  بر  و  شود  مشخص  سردخانه  در  پوسیدگی 

روش های کنترل آن را بررسی نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 بر اساس بررسی صورت گرفته میزان آلودگی میوه، چهارماه بعد از گلدهی و یك هفته قبل از برداشت میوه 
با میزان آلودگی میوه ها در سردخانه ارتباط مستقیمی دارد و هرچه میزان آلودگی در این زمان ها در دوره برداشت 
از  نمونه برداری  با  باغ داران می توانند  بنابراین  افزایش می یابد.  باشد میزان پوسیدگی میوه در سردخانه هم  بیشتر 
میوه های کیوی در چهارماه بعد از گلدهی و یك هفته قبل از برداشت و ارایه آن به کارشناس متخصص، از میزان 

آلودگی میوه ها باخبر شوند. 
 در صورتی که میزان آلودگی باالی 6 درصد باشد سمپاشی درخت ها توسط سم رورال تي اس دو در هزار، 

حدود 10 تا 15 روز قبل از برداشت باعث کاهش میزان پوسیدگی میوه در سردخانه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 با محاسبه میزان آلودگی در زمان برداشت مي توان میزان آلودگي میوه در سردخانه را پیش بیني و بر اساس آن 
نسبت به مدیریت مبارزه و نحوه انبارداری میوه ها در سردخانه اقدام کرد. بدین صورت که میوه های با درصد آلودگی 
باال را باید زودتر به بازار مصرف روانه کرد و میوه های با درصد آلودگی کمتر را در سردخانه نگهداری کرد. در این 
بررسی مشخص شد که اگر میزان آلودگی محاسبه شده میوه ها در باغ کمتر از 6 درصد باشد سمپاشی تاثیر چندانی 
در کاهش پوسیدگی میوه در سردخانه را ندارد و می توان از سمپاشی بی مورد که باعث صرف هزینه و آلودگی محیط 
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زیست می شود جلوگیری کرد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

اسپورهای خاكستری قارچ روی ميوه

آلودگی ميوه ناشی از كپک خاكستری در سردخانه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
 )Phyllocoptruta oleivora( عنوان: مدیریت کنترل کنه زنگ مرکبات

یافته منتج از پروژه شماره: 84002 - 00 00-  12- 00 00 24 - 023 - 2     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: سیروس آقاجان زاده                                                          رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

  aghajanzadehs@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کنه زنگ مرکبات )Phyllocoptruta oleivora )Ashmead یکی ازآفات مهم مرکبات در بیشتر مناطق مرکبات خیز 
دنیا است. این کنه روی برگ، سرشاخه های جوان و میوه تغذیه کرده و موجب خسارت می شود. آلودگی کنه زنگ 
مرکبات روی میوه اهمیت اقتصادی باالیی دارد که باعث کاهش اندازه میوه و بازارپسندی آن و نیز افزایش ریزش 
میوه می شود. به دلیل کوتاه بودن دوره زندگی کنه و شرایط مساعد آب و هوایی تابستان در شمال کشور برای نشو و 
نمای آفت، جمعیت آن به شدت افزایش یافته و خسارت جبران ناپذیری وارد می نماید که بعضاً چند نوبت سمپاشی 
برای کنترل آفت انجام می گیرد. با روش های صحیح و مناسب کنترل جمعیت آفت و جلوگیری از خسارت آن می توان 
عالوه بر افزایش ویژگی های کیفی و کمی محصول از تکرار سمپاشی و استفاده بی رویه از سموم شیمیایی اجتناب 
نمود که کاهش هزینه های تولید و حفظ محیط زیست را به دنبال دارد. در این تحقیق  تغییرات فصلی جمعیت آفت 

در باغ های سم پاشی شده و سم پاشی نشده مناطق مختلف بررسی شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 الزم است ردیابی کنه زنگ مرکبات از اواسط بهار تا پایان تابستان صورت گیرد. در اواسط بهار روی سرشاخه های 
جوان و در تابستان روی میوه بازدید و جستجو صورت گیرد. معموالً میوه هایی که عالمت آفت زدگی دارند فاقد کنه 

و یا کنه های کمتری دارند چون کنه ها روی میوه های سالم، تازه و خسارت نزده مهاجرت می کنند.
 با توجه به اینکه جمعیت کنه ها به سرعت افزایش می یابد و همچنین به علت کوچك بودن اندازه کنه ها ردیابی 

آنها مشکل است. بنابراین باید به طور منظم و هفتگی بازدید صورت گیرد. 
 یك ذره بین دستی با بزرگنمایي 10 تا 14 برابر برای مشاهده کنه ها روی برگ و میوه الزم است. 

 باغ هایي که سابقه آلودگي به کنه زنگ را در سال قبل داشته باشند باید با دقت بیشتري بازدید شوند. 
به  نسبت  دارد  و ضرورت  است  درخت  روی  آن  مشاهده  به محض  زنگ،  کنه  سم پاشی  برای  مناسب  زمان   
)پیریدابن(،  )آبامکتین(، سان مایت  ورتیمك  قبیل  از  متداول  کنه کش های  از  برای سم پاشی  نمود.  اقدام  سمپاشی 

انویدور )اسپیرودیکلوفن( و نئورون )بروموپروپیالت( و روغن امولسیون شونده استفاده  شود. 
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 به علت کوتاه بودن دوره زندگی آفت و چند نسلی بودن آن، احتمال آلودگی مجدد درختان وجود دارد. نابراین 
الزم است بازدیدها ادامه یابد و در صورت وجود آلودگی، تکرار سمپاشی به صورت لکه ای توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از مطالعه روند تغییرات جمعیت آفت نشان داده است که فعالیت آن اغلب از خرداد ماه شروع شده 
و در تیر ماه جمعیت آفت رو به افزایش است. بیشترین تراکم جمعیت آفت از اواخر تیر تا مهر ماه بسته به منطقه 
جغرافیایی و شرایط آب و هوایی مشاهده می شود. از مهر ماه به بعد با کاهش درجه حرارت و افزایش بارندگی جمعیت 
کنه زنگ کاهش می یابد. همچنین مشاهدات نشان داده است که غالباً کنه زنگ با جمعیت زیاد، 2 تا 3 هفته قبل 
از این که عالئم خسارت آنها روی میوه ظاهر شوند، روی درخت وجود دارد. بنابراین با ردیابی دقیق آفت، می توان 
زمان مناسب کنترل آن را تعیین و عملیات مبارزه را انجام داد. با اجرای این روش از سم پاشی های بی موقع و تکرار 
آن جلوگیری می شود و مزایای زیادی از قبیل: کاهش هزینه، کاهش مصرف سموم شیمیایی و حفظ محیط زیست 

عالوه بر تولید محصول مطلوب حاصل می گردد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كنه  زنگ مركبات )سمت چپ( و عالئم خسارت كنه زنگ روی ميوه پرتقال )سمت راست(    

ميوه سالم                     ميوه آلوده
ميوه های سالم و آلوده به كنه زنگ مركبات

ميوه آلودهميوه آلوده

ميوه سالمميوه سالم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: روغن امولسیون شونده بدون آب )EC( جایگزینی مناسب برای روغن های امولسیون شونده مایونز در کنترل 

بالشك مرکبات
یافته منتج از پروژه شماره: 84005 -0000-12- 0000 24- 023-2         مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: اسماعیل غالمیان                                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

esm1351@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از عوامل آلودگی محیط زیست و سالمتی انسان سموم شیمیایی مورد مصرف برای درختان مرکبات می باشد 
که می توان با جایگزین کردن روغن پاشی از آلودگی محیط زیست به وسیله آنها جلوگیری کرد. با توجه به سیاست 
آزاد سازی نرخ سموم، ساالنه هزینه باالیی جهت کنترل آفات متوجه باغداران می گردد. از آنجاییکه آثار نامطلوب 
استفاده از فرموالسیون های موجود در بازار در چند سال اخیر گریبانگیر باغداران شده است. جهت استفاده از روغن ها 
از فرموالسیون های  اثرات سو احتمالی ناشی  با آفات، روشن نمودن  از سموم در مبارزه  به عنوان جایگزین بعضی 

مختلف، کاربرد مطلوب روغن ها و تولید میوه هایی با ظاهری مناسب اجرای این طرح صورت گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جهت کنترل آفت بالشك مرکبات بهتر است نمونه برداری های منظم هفتگی در خرداد و شهریور هر سال صورت 
گیرد تا زمان خروج حداکثر پوره های سن 1 آفت در نسل اول و دوم تعیین شود. سپس کنترل آفت با فرمول زیر 

صورت پذیرد:
 برای کاهش جمعیت آفت بالشك مرکبات می توان از روغن امولسیون شونده بدون آب )EC( با غلظت 0/5 

درصد در اوایل تیر ماه و اوایل مهر ماه بر علیه پوره های سن 1 بالشك مرکبات استفاده کرد.
 کاربرد روغن امولسیون شونده بدون آب )EC( به علت عدم اثرات نامطلوب کمی و کیفی و بخصوص عدم ایجاد 

لکه روی میوه مرکبات در مقایسه با روغن امولسیون شونده توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این تحقیق نشان دادکه روغن پاشي سه مرحله اي )زمستانه با غلظت 1/5 درصد و متعاقب آن در اوایل 
تیر و اوایل مهرماه با غلظت 0/5درصد( و همچنین روغن پاشي دو مرحله اي )اوایل تیر و اوایل مهرماه با غلظت 0/5 
درصد( باالترین تاثیر را در کنترل بالشك مرکبات دارند. همچنین کاربرد هم زمان روغن امولسیون شونده مایونز 
با نسبت5/. درصد در اوایل تیر ماه و اواخر شهریور ماه بر کیفیت خارجی میوه تاثیر سؤ دارد. ولی روغن امولسیون 



52

شونده بدون آب )EC( تاثیری بر کیفیت سطح بیرونی میوه ندارد. در ضمن هر دو فرموالسیون تاثیری بر ریزش برگ 
و میوه، کل مواد جامد محلول و اسیدیته پرتقال تامسون ناول ندارند. کم کردن هزینه کنترل آفات مرکبات، باال بردن 
درآمد باغداران مرکبات با تولید میوه های سالم و با بازارپسندی مناسب از مزایای استفاده از نتایج این طرح می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

ايجاد لكه روي ميوه در اثر روغن پاشي با روغن امولسيون شونده مايونز

EC ميوه با ظاهري مطلوب در اثر روغن پاشي با روغن امولسيون شونده 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: کاربرد روغن  پاشی زمستانه بر روی درختان مرکبات آسیب دیده از سرمازدگی و یخبندان
یافته منتج از پروژه شماره: 87003- 17- 17-2                     مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: اسماعیل غالمیان                                         رتبه علمي: مربی پژوهش

esm1351@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استفاده از سمپاشی زمستانه یکی از عملی ترین و وسیع ترین روش های کنترل آفات مهم مرکبات در شمال ایران 
است. برای کنترل مرحله زمستان گذران آفات استفاده از روغن ها بهترین روش برای کاهش جمعیت آفات می باشد. 
در شمال ایران ساالنه مقدار زیادی روغن در مبارزه زمستانه بر علیه آفات مرکبات استفاده می شود. استفاده از روغن 
امولسیون شونده بر روی ارقام مرکبات در زمانی که گیاه تحت استرس سرما قرار مي گیرد باید با احتیاط صورت 
پذیرد. با توجه به سرمای شدید دوره ای در سال های اخیر و آسیب دیدن ارقام مختلف مرکبات لزوم انجام آزمایش 
جهت بررسی اثرات روغن پاشی زمستانه بر درختان آسیب دیده در اثر سرما و یخبندان در ارقام مختلف مرکبات 

ضروری بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 در صورتی که درختان مرکبات در اثر سرما آسیب جدی دیده باشند، به طوری که اکثر سرشاخه ها و بعضی 

از شاخه های اصلی خشك گردند باید از روغن پاشی زمستانه اجتناب کرد. 
 روغن پاشی زمستانه روی درختانی که آسیب های کمتر در حد قهوه ای شدن پشت برگ ها و خشك شدن 
بعضی از سرشاخه ها دیده باشند با غلظت های کمتر از زمانی که درختان سالم می باشند )0/5 تا 1 درصد( توصیه 

می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این تحقیق نشان داد که روغن پاشی با غلظت های 0/5 تا 1/5 درصد روی درختان پرتقال تامسون ناول با 
آسیب دیدگی شدید در اثر برف و یخبندان در مقایسه با شاهد باعث ریزش شدید برگ و کاهش عملکرد می شود. 
همچنین کاهش عملکرد و ریزش برگ در نارنگي انشو که خسارت کمی از سرما دیده بودند در مقایسه با شاهد 
مشاهده نشد. جلوگیری از تشدید خسارت وارده در اثر روغن پاشی زمستانه به درختانی که آسیب شدید از برف و 
یخبندان دیده اند، ارایه راهکار مناسب جهت استفاده از روغن ها در کنترل زمستانه آفات با توجه به نوع خسارت سرما 

و یخبندان روی درختان مرکبات از مزایای استفاده از نتایج این طرح است. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

آسيب ديدن شديد درختان در اثر سرما كه باعث خشک شدن سرشاخه ها شده است.

درختان تامسون ناول كه تعداد كمي از سرشاخه ها در اثر سرما آسيب ديده اند.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: دفعات کودآبیاری نیتروژن برای بهبود عملکرد و کیفیت میوه مرکبات

یافته منتج از پروژه شماره: 83011-0000-14-240000-023-2   مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول : هرمز عبادی                                                           رتبه علمي: مربی پژوهش 

hormozebadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کودآبیاري روشی براي توزیع کودها از طریق یك سیستم آبیاري است. مزیت این روش آن است که چون عناصر 
غذایي به شکل محلول استفاده مي شوند، مي تواند سریع تر در دسترس گیاه قرار گیرد. همچنین میزان مواد غذایي 
تحویلي را مي توان با نیازهاي محصول تنظیم کرد. قابلیت کاربرد دقیق مواد غذایي منطبق با نیاز محصول و کاربرد 
این مواد در سطوح موضعي در این روش سبب افزایش کارایي جذب مواد غذایي می شود. از مزایای دیگر این روش 
عبارتند از: 1- باال بودن یکنواختي توزیع کود در کود آبیاري با استفاده از سیستم هاي آبیاري قطرهای 2-کاهش 
فشرده شدن خاک در اثر جلوگیري از تردد ماشین آالت براي پخش کود بصورت دستي 2- کاهش مصرف انرژي و 
نیروي کار 3-جلوگیری از تلفات نیتروژن در اثر تبخیر آمونیاکي و شستشوي نیترات 4- افزایش عملکرد و کیفیت 
محصول. افزون بر این مزایا، کودآبیاری سبب کاهش آلودگی منابع آب زیرزمیني به نیترات می شود که این موضوع 
اهمیت بسزایی در استانهاي شمالي دارد. هدف از این پژوهش تعیین مناسبترین تعداد دفعات کودآبیاری نیتروزن و 

مقایسه آن با چالکود برای درختان پرتقال تامسون ناول بود

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اثر شستشو در خاک  تلفات کود در  با روش کودآبیاري و کم شدن  بودن هزینه پخش کود  به کمتر  با توجه 
باشد،  نداشته  یا ضرورت خاصی وجود  از خطرات زیست محیطي، مي توان در صورتی که محدودیت  و جلوگیري 
کودآبیاري را بر چالکود ترجیح داد. در بین دورهای مختلف کودآبیاری  نیتروژن، شش بار کودآبیاري نیتروژن در سال 

را برای درختان پرتقال تامسون ناول روی پایه نارنج می توان توصیه کرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
دفعات مختلف کودآبیاری و چالکود تفاوتی از نظر وزن میوه ندارد. مواد جامد محلول میوه در تیمارهاي چالکود 
و هشت بار کودآبیاري بیشتر از تیمار شش بار کودآبیاري است ولي اختالف معني داري بین تیمارهای یاد شده از 
نظر اسیدیته کل وجود ندارد. عملکرد درتیمار هشت بار کودآبیاري - با اختالف معني دار درسطح پنج درصد- بیشتر 
با تیمارهاي دیگر اختالف  بار کودآبیاري  بار کودآبیاری است و تیمارهاي چالکود و شش  از تیمارهاي دو و چهار 



56

معني داري ندارند. بنابراین مي توان گفت که از نظر عملکرد، اختالف بین دورهاي مختلف کودآبیاري معني دار است 
ولي اختالف بین چالکود و دورهاي کودآبیاري معني دار نیست. بطورکلی از لحاظ کیفیت میوه و آب میوه اختالف 
معني داري بین تیمارهاي کودآبیاري و چالکود وجود ندارد ولي اختالفاتي بین دفعات کودآبیاري وجود دارد، دیگر 

تقریبا با افزایش دفعات کودآبیاري کیفیت میوه و آب میوه بهبود می یابد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تجهيزات اندازه گيری و كنترل مصرف آب در آبياری پروژه تحقيقاتی

ونتوری برای تزريق كود
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: معرفی ارقام برتر زیتون در خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 84078-12-48-2                              مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: فریدون عجم گرد                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از سال 1371 در مناطق نیمه- باغات زیتون  برنامه توسعه  تولید روغن،  با هدف حرکت به سمت خودکفایی 

گرمسیری کشور بویژه استان فارس و خوزستان اجرا شد. اما  به دلیل استفاده از ارقام ناسازگار، به هیچ وجه این 
برنامه موفق نبود و در اغلب این باغات، علی رغم وضعیت رشد رویشی عالی، عملکرد بسیار اندک داشتند. اما اجرای 
برنامه های تحقیقاتی به نژادی با هدف انتخاب ارقام برتر در استان های جنوب کشور، بویژه فارس و خوزستان، منجر 
به شناسایی تعدادی از ژنوتیپ های بومی با سازگاری باال نسبت به تنش های گرمایی و با عملکرد قابل قبول میوه و 
روغن شد. مهمترین دستاورد این تحقیقات نشان دهنده این واقعیت بود که در این مناطق برای توسعه باغات زیتون، 
باید دقت بیشتری در استفاده از ارقام داشت. بهره گیری از نتایج مقایسه ارقام، امیدهای فراوانی برای توسعه باغات 

تجاری زیتون در این مناطق بوجود آورده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استان  شرق  برای   xs3 ژنوتیپ  و  کیوپ  آمیگدالولیا،  کنسروالیا،  شامل  زیتون  پرمحصول  ژنوتیپ های  و  ارقام 

خوزستان توصیه می شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رقم کنسروالیا به عنوان یك رقم با ارزش کنسروی با عملکرد بیش از 10 تن محصول در هکتار می تواند برای 

باغدار شرق خوزستان بیش از 40 میلیون تومان عایدی داشته باشد.



5۸

عکس/عکس های شاخص از یافته:

زيتون Xs3 با متوسط روغن 21 درصد 
باغ شخصی منطقه قلعه تل شهرستا ن باغملک، مهر 1395

زيتون Xs3 با ميزان اسيد اولئيک 66 درصد 
باغ شخصی منطقه قلعه تل شهرستا ن باغملک، آبان 1395

زیتون Xs3 با متوسط تولید 1000 کیلو روغن در هکتار 
باغ شخصی منطقه قلعه تل شهرستان باغملک، مهر 1395
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زيتون رقم كنسرواليا، باغ مركز تحقيقات كشاورزی صفی آباد دزفول
 شهريور 1392 با متوسط عملكرد 8 تن در هكتار

درختان 10 ساله زيتون رقم كنسرواليا با عملكرد بيش از 12 تن در هكتار
 باغ شخصی قلعه تل، شهرستان باغملک، شهريور 96

              زيتون رقم آميگدالوليا با متوسط عملكرد                 زينون رقم محلی كيوپ )فاضل( درخت
                 8 تن در هكتار و 15 درصد  روغن                    چهارساله منطقه ريجاب، شهرستان داالهو،

                    باغ شخصی، منطقه قلعه تل                                  استان كرمانشاه مرداد 1396 
                  شهرستان باغملک،  مهر 1395
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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: رقم گرده دهنده مناسب ارقام گردوی تجاری سازگار

یافته منتج از پروژه شماره: 84002-8401-04-0000-12-011-2     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: داراب حسنی                                                      رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

Hassanida@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گرده افشانی در گردو دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد چون که از یك طرف تعداد گل های ماده تولید شده 
نسبتاً کم بوده و برای تشکیل میوه مناسب باید درصد باالیی از گل های ماده گرده افشانی و به میوه تبدیل شوند. 
از طرف دیگر پژوهش های انجام شده نشان داده است که ریزش دانه گرده بیش از حد روی کالله گل های ماده 
باعث ریزش گل های ماده و میزان محصول تولیدی درخت کاهش خواهد یافت. در برخی ارقام حساس میزان ریزش 
گل های ماده به بیش از 90 درصد نیز می رسد. بنابراین بایستی برای تعیین ارقام گرده دهنده، میزان همپوشانی 
ارقام اصلی و گرده دهنده تعیین و میزان حساسیت ارقام اصلی و تجاری گردو به عارضه ریزش گل های ماده تعیین 
گردد. در این تحقیق میزان همپوشانی ریزش گرده ارقام مختلف گردو و میزان حساسیت آن ها به ریزش گل  ماده 
ارزیابی گردید.  در حقیقت با تحقیقات انجام شده بر روی 7 رقم خارجی و 7 ژنوتیپ داخلی، ارقام اصلی سازگار و 

گرده دهنده مناسب انتخاب شدند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای گرده افشانی و تولید میوه مطلوب در درختان گردو باید به نکات ارائه شده توجه گردد:

- ریزش دانه گرده ارقام گرده دهنده باید همپوشانی کاملی با دوره پذیرش گل های ماده رقم/ارقام اصلی داشته 
باشد. برای اغلب ارقام زود تا متوسط برگ مثل جمال، رقم دماند گرده افشان مناسبی می باشد و برای ارقام دیربرگ 
از قبیل چندلر، پدرو و هارتلی، الرا و حتی فرانکت رقم روند-د-مونتینیاک به همراه خود رقم فرانکت توصیه می شوند.
- برای گرده افشانی مطلوب و جلوگیری از تولید گرده بیش از حد، انتخاب تعداد درختان گرده افشان بسیار مهم 

می باشد. درصد درختان گرده دهنده در گردو باید حدود 5  درصد در نظر گرفته شود. 
- در انتخاب رقم یا ارقام اصلی نیز بایستی ارقامی انتخاب گرددند که عالوه بر تراکم باالی گل و محصول درصد 
ریزش گل ماده کمی داشته باشند. از میان 15 رقم/ژنوتیپ مورد مطالعه، ارقام چندلر، پدرو، هارتلی ارقام برتری نشان 
دادند. رقم فرانکت هم به عنوان رقم اصلی و هم به عنوان رقم گرده دهنده سه رقم دیربرگده فوق توصیه می شود. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مهم ترین نتایج این این تحقیق و مزیت های استفاده از آن ها عبارتند از: 

- تعیین رقم/ارقام گرده افشان برای هر یك از ارقام تجاری توصیه شده در کشور
- افزایش میزان تولید محصول در اثر گرده افشانی مطلوب

- تعیین ارقام گرده افشان برای هر یك ار ارقام تجاری گردو )جدول 1(

نام رقم اصلینام رقم گرده دهنده

جمالدماوند 

چندلر، پدرو و هارتلی، الرا و بخشی از دوره گلدهی فرانکت روند-د-مونتینیاك 

چندلر، پدرو و هارتلیفرانکت

عکس/عکس های شاخص از یافته:

زمان باز شدن برگاوج پذیرش گل مادهریزش گرده 1387ریزش گرده 1386ریزش گرده 1385ریزش گرده 1384

ريزش دانه گرده ارقام و ژنوتيپ های مورد ارزيابی، اوج دوره پذيرش گل های ماده و زمان باز شدن برگ ارقام و 
ژنوتيپ های گردو بين سال های 1384 تا 1387 دركرج
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: اثرات ورقه های حاوی بی سولفیت پتاسیم روی انبارمانی چند رقم انگور تجارتی ایران

یافته منتج از پروژه شماره:   86040-0000-04-120000-100-0      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حامد دولتي بانه                                                    رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجري: جواد کرمي 
 ah_dolati@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماریها مهمترین عامل تخریب و فساد انگور در سردخانه است که همراه با ازدست دادن آب طول عمر میوه ها 
در سردخانه وکیفیت آنها را تحت تاثیر قرار مي دهند. یکی از روشهای موثر در کنترل بیماریهای قارچی انگور در 
سردخانه استفاده از گاز دی اکسید گوگرد است. روشهای متفاوتی برای بکارگیری این گاز در سردخانه وجود دارد که 
سوزاندن هفته ای پودر گوگرد و ایجاد این گاز در سردخانه های ایران مرسوم می باشد که یکی از مشکالت اصلی این 
روش عدم کنترل دقیق میزان تولید گاز دی اکسید گوگرد در فضای سردخانه است که گاهی زیاد بودن غلظت گاز 
باعث تجمع سولفیت در داخل میوه می شود که این ترکیب برای سالمتی مصرف کننده زیان آور می باشد همچنین 
تولید بیش از حدگاز و جریان نامناسب آن در فضای سردخانه و در داخل جعبه ها اثرات خورندگی روی تجهیزات 
فلزی داخل سردخانه خواهد داشت. امروزه از ورقه های حاوی مواد آزاد کننده دی اکسید گوگرد در سردخانه ها 
استفاده مي شود که برای بررسی اثرات این ورقه ها روی کنترل بیماریهای قارچی انگور و سایر صفات مهم در انبارمانی 
چند رقم انگورتجاری ایران و همچنین یافتن بهترین حالت ترکیبی از تعداد و موقعیت قرار گیری ورقه ها در جعبه 

های انگور با پوشش پالستیکی جعبه ها این طرح به اجرا در آمد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1. براي نگهداري ارقام انگور قزل اوزوم، ریش بابا قرمز و انگور رشه براي هر 5 کیلو انگور استفاده  از نیم ورق 

)حاوي 2/5 گرم متابي سولفیت پتاسیم( همراه با پوشش نایلوني بدون سوراخ توصیه مي شود.
2. براي انگور بیدانه سفید براي هر کیلو انگور 1 گرم ماده متابي سولفیت پتاسیم الزم است پس براي یك جعبه 

حاوي 5 کیلوگرم انگور یك ورقه آزاد کننده گاز گوگرد یا همان گریپ گارد 5 گرمي کافي است. 
3. قبل از استفاده از این ورقه ها در بسته بندي انگور حتما باید میوه ها در سردخانه سرد شده باشند.

4. دماي نگهداري انگوردر سردخانه 0 درجه با تناوب 1 درجه باالتر یا پایین تر از صفر است.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با استفاده از ورقه هاي آزاد کننده گاز دي اکسید گوگرد در نگهداري انگور در سردخانه ضمن اینکه آلودگي 
قارچي در سردخانه به طور موثر کنترل مي شود، میوه ها به خوبي شادابي و طراوت الزم را حفظ نموده و در زمان 
عرضه زمستانه به بازار از قیمت باالیي نیز برخوردار خواهند بود. از طرف دیگر با استفاده از این روش میزان باقیمانده 

سولفیت در میوه ها در مقایسه با روش مرسوم )سوزاندن گوگرد( بسیار کاهش خواهد یافت.

عکس /عکس های شاخص از یافته:

اثرات ورقه هاي آزاد كننده گاز دي اكسيد گوگرد بر كنترل بيماريهاي قارچي انگور بيدانه سفيد در سردخانه

اثرات ورقه هاي آزاد كننده گاز دي اكسيد گوگرد بر كنترل بيماريهاي قارچي انگور رشه در سردخانه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: معرفي ارقام تجارتي جدید زردآلو از میان هشت ژنوتیپ بومي آذربایجان 

یافته منتج از پروژه شماره: 84030-000-04-120000-033-2         مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: حمید رهنمون                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: سعداله اسکندری، اکبر دیزجی، جلیل دژم پور، احمد بایبوردی
hr482002@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
منطقه آسیاي مرکزي به عنوان یکي از مراکز تنوع زردآلو به شمار میرود و نظر به اینکه ایران در این منطقه واقع 
شده است، کلون ها و ژنوتیپهای متنوعي از این گیاه در کشورمان وجود دارند که اغلب پرمحصول و هسته شیرین 
فیزیولوژیکی ضرورت  و  مورفولوژیکی  تفاوتهای چشمگیر در خصوصیات  میباشند.  باالیي  قند  داراي درصد  و  بوده 
مطالعه و انتخاب ژنوتیپ های امیدبخش از میان آنها را به منظور ایجاد تنوع در محصول قابل عرضه و تامین نیازهای 
اقلیمی نمایان می سازد. گنجینه ژنتیکی زردآلوهای موجود در ایران هنوز به درستی شناخته نشده است. برخی از این 
ژنوتیپ ها به حدی ارزشمند و مستعد هستند که بی هیچ دخالت اصالحی و صرفاً بعد از انجام مطالعات سازگاری 
ناحیه ای قابل معرفی و عرضه به جامعه باغبانی کشور و دنیا هستند. در این راستا پروژه حاضر طراحی و برای مطالعه 
خصوصیات شاخص زایشي و رویشي 8 کلون بومي آذربایجان به شماره های )190، 177، 149، 390، 414، 416، 

464 و 269( به اجرا در آمد.       

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براي  براي اهداف تبدیلی و صنعتي، کلون 177  نتایج بدست آمده کلون های 190 و 414 مناسب  بر مبناي 
مصارف تازه خوري و عرضه محصول زودرس به بازار، کلون 390 براي مصارف خشکباري در نواحي شدیداً بادخیز و 

کلون 269 مناسب برای کاربری دو منظوره )خشکباری و رومیزی(

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بهبود کیفی و کمی محصول زردآلوی تازه خوری و خشکباری ایران با جایگزینی ارقام پربارده و بازارپسند ضمن 
حفظ و ارتقای جایگاه جهانی ایران، بهبود اقتصادی بهره برداران زردآلو را در پی خواهد داشت. عرضه محصوالت 

منطبق بر نیاز بازار روندی بی وقفه در فرآیند اصالح درختان میوه می باشد.
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عکس /عکس های شاخص از یافته:

تصاوير برخی از كلنهای برتر تصاوير برخی از كلنهای برتر
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: انتخاب ژنوتیپ هاي دیرگل بادام و زردآلو مقاوم به سرما                                        

یافته منتج از پروژه شماره: -00-04-12-050-4                     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  محمد علی نجاتیان                                        رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

Nejatianali@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بادام هر ساله به دالیل متعددي دچار نقصان شده و موجب کاهش تولید و  متأسفانه میزان عملکرد زردآلو و 
غیر اقتصادي شدن نگهداري و حفظ باغات مي گردد. یکي از مهمترین دالیل کمي عملکرد بادام و زردآلو در ایران 
بعلت  سالها  اکثر  در  دیگر  بعبارت  مي باشد.  زودگلدهي  بعلت  بهاره  دیررس  سرماي  به  محصول  دو  این  حساسیت 
بروز سرما در اسفند و فروردین ماه که همزمان با گلدهي زردآلو و بادام مي باشد، گلها و شکوفه هاي درختان دچار 
سرمازدگي شده و ریزش مي کنند که خود سبب کاهش تشکیل میوه و در نهایت کاهش شدید عملکرد مي شود. 
کاربرد رقم و پایه از سریع ترین، مطمئن ترین و کم هزینه ترین راهکار های مقابله با خسارات سرمای بهاره می باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در نهایت16 ژنوتیپ برتر بادام و 16 ژنوتیپ برتر زردآلو در منطقه بوئین زهرا و 25 ژنوتیپ برتر زردآلو در منطقه 
تاکستان شناسایي و ا نتخاب شدند. ژنوتیپ های دیرگل شناسایی شده اختالف زمانی 14-12 روزه  از نظر زمان 
آغاز گلدهی نشان داده و کاربرد آنها در مناطق میوه کاری از جمله نواحی با سرمای دیررس بهاره توصیه می گردد.

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

 کلونهای دیرگل از ارقام مهم و متداول در کشور هستند و قابلیت کاربرد به عنوان رقم بطور مستقیم و بدون 
پیوند و همچنین پایه مناسب برای تکثیر و گسترش در کلیه مناطق از جمله مناطق با سرمای دیررس بهاره را دارند. 
کاربرد رقم و پایه از سریع ترین، مطمئن ترین و کم هزینه ترین راهکار های مقابله با خسارات سرمای بهاره می باشد.  
 از این کلونها می توان در برنامه های اصالحی و بهنژادی حال و آینده بادام و زردآلو در جهت تولید ارقام یا 

پایه های دیر گل تجاری با صفات بسیار مطلوب میوه استفاده کرد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: میزان خسارت سرمازدگی، انتخاب و معرفی ارقام و ژنوتیپ های متحمل به سرما در انگور  
یافته منتج از پروژه شماره: 87082-03-51-04                      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد علی نجاتیان                                        رتبه علمي: دانشیار پژوهش

 مجریان: مسلم درستکار، حسن محمودزاده، رسول کنعانی نوتاش، محمد خسرو پرویزی، علی مختاریان ، 
محمد رجب زاده 

Nejatianali@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سرمازدگی از جمله عوامل غیر زنده ای است که محصوالت کشاورزی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.  در برخی 
سالها بعلت بروز سرمای شدید در زمستان، شاخه، تنه، جوانه های زایشی و رویشی  و دیگر اندامهای گیاهان  دچار 
سرمازدگي شده و سبب کاهش تشکیل گل و میوه گاهی حتی مرگ شاخه یا کل گیاه می گردد. 99 درصد  ارقام 
کشت شده انگور در ایران از ارقام اروپایي )ونیفرا( هستند که در دماي پایینتر از -17 درجه سانتیگراد آسیب شدید 
و گاهی دچار مرگ بوته خواهند شد. لذا ارزیابی خسارت و شناسایی ارقام و یا کلونهای که به سرما مقاومت نشان 
دهند، مي تواند در برنامه هاي آینده صنعت میوه کاری کشور، تولید بیشتر و گسترش سطح زیر کشت آنها در مناطق 

سردسیر ایران موثر باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کلونها و ارقام انگور داخلی و خارجی کشور براساس میزان خسارت ناشی از سرمای شدید به پنج  گروه کاماًل 
برابر  در  تحمل  استانه  بطوریکه حد  بندی شدند.  تقسیم  وکاماًل حساس  نیمه حساس، حساس  متحمل،  متحمل، 
متحمل برتر  کلونهای  در  و  سلسیوس  درجه   -17  ±  1 تا  بین15±1-  ارقام  نرمال  کلونهای  در  زمستانه   سرمای 
بسیار  برتری  زمستانه،  سرمای  تحمل  لحاظ  از  ایرانی  کلونهای  و  ارقام  شد.  برآورد  سلسیوس  درجه   -20  ±  1 تا 
محسوسی نسبت به ارقام خارجی دارند. آنگونه که تعدادی از ارقام کلونهای ایرانی تحمل بسیار باالیی نشان دادند، اما  
کلیه ارقام اروپای مورد مطالعه در دو گروه حساس و نیمه متحمل – نیمه حساس قرار گرفته اند و جایی در بین ارقام 
متحمل نداشتند.  ارقام ایرانی بیدانه قرمز، عسگری، فخری، سیاه قزوین، خلیلي و ریش بابا به ترتیب باالترین تحمل 
را نشان دادند. بیشتر ارقام اروپایی )فیستا، بلك سیدلس، سوپریور، فلیم سیدلس، تامسون سیدلس، روبی سیدلس، 

پرلیت و شماره 4 ترکمنستان( در گروه های نیمه متحمل تا حساس قرار گرفتند.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

معرفي ارقام، ژنوتیپ ها و تك گیاهان امید بخش متحمل به سرماي زمستانه جهت توسعه باغ های کشور و 
اصالح باغ های قدیمی و در نتیجه افزایش پتانسیل تولید تاکستانها و درآمد بخش کشاورزی به علت جلوگیری از 

خسارات مالی شدید هرساله سرما به صنعت انگور کشور.
بازنگری در مناطق خسارت دیده برای کشت مجدد )تعیین مناطق بحرانی کشور از نظر سرمازدگی( و بر این 

اساس توصیه های برای خودداری از توسعه انگور در مناطق پر خطر. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: سازگاري ارقام زردآلوي پیوند شده روي پایه های مختلف 

یافته منتج از پروژه شماره: 830290-04 –12 – 033                       مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: حمید رهنمون                                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: جلیل دژم پور، احمد بایبوردی
hr482002@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گسترش استرسهاي محیطي، تنوع فزایندة ارقام درختان میوه و تمایل به افزایش سطح باغات مکانیزه و نهایتاً 
تغییر میزبان امراض و آفات از جمله مواردي هستند که ضرورت دستیابي به پایه هاي جدید را نمایان مي-سازند. 
پاره اي از موارد فوق در کشور از عوامل جدي تهدید کنندة هسته دارها به شمار میروند که با تعیین و معرفي پایه 
هاي جدید مي توان بر آنها غلبه نمود. پروژه حاضر گامي بود در این جهت، که مجري آن تالش نمود تا با بررسي 
اثرات پایه های میروباالن و میانپایه هاي سنت ژولیین A و دورگه هلو × بادام روي ارقام شاخص زردآلو پاسخگوي 
بخشي از مسائل مورد اشاره باشد. اهداف اصلی این تحقیق کاهش ارتفاع ترکیب پیوندي به منظور کاهش هزینه هاي 
داشت و برداشت و افزایش کیفي میوه و در نهایت گسترش کشت این محصول در خاکهاي سنگین و آلوده به برخی 

امراض قارچی بود.    

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در یـك ترکیـب پیونـدی بـه دلیـل تاثیرپذیـری شـدید پایه و پیونـدک از ژنوتیـپ یکدیگـر، هرگز نباید بـدون تایید 
مراکـز تحقیقاتـی از گونـه هـای مجـاور زردآلـو بـه عنوان پایـه اسـتفاده نمود. اجـرای ایـن روش غلط متاسـفانه در 

برخـی نهالسـتانهای تجـاری کشـور دیـده میشـود که پیامدهـای نامطلوبی در پی داشـته اسـت. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تحمل به شرایط خاکهای سنگین و برخی آلودگیهای قارچی بیماریزا نظیر پوسیدگی های طوقه و ریشه مزیتهای 

عمده کاربرد این ترکیب پیوندی خواهد بود.
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عکس /عکس های شاخص از یافته:

مقايسه نحوه جوش خوری بين پايه، ميانپايه و پيوندک زردآلو- از راست به چپ: پايه ميروباالن بذری با پيوندک قرمز 
شاهرود )سال سوم(، پايه ميروباالن بذری با ميانپايه سنت ژوليين A  و پيوندک رقم اردوباد )سال دوم(، پايه بادام بذری 

با ميانپايه دورگه طبيعی هلو × بادام و پيوندک رقم عسگرآباد  )سال دوم( 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: زمان برداشت هلو و شلیل تجارتي و اثر آن روی عمر انبارداری در مشکین شهر

یافته منتج از پروژه شماره: 84169 -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:
باتوجه به اینکه زمان برداشت نقش مهمي در انبارماني میوه های هسته دار از جمله هلو و شلیل دارد و اگر این 
محصوالت بموقع برداشت نشوند عمر انبارماني آنها کوتاه شده و در انبار سفتي خود را زودتر از دست داده و لهیده 
مي شوند، در نتیجه ازکیفیت و بازارپسندي اینگونه میوه  ها بشدت کاسته مي شود. یکی از فاکتورهای مهم تعیین 
زمان برداشت، مجموع درجه حرارت روز از تمام گل تا رسیدن میوه می باشد و این فاکتور در ارقام مختلف متفاوت 
است. لذا جهت تعیین بهترین زمان برداشت هلو و شلیل، به منظور باال بردن عمر انباري آنها اجراي این پروژه الزم 

و ضروري بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 )precoolind( این تحقیق به منظور تعیین زمان مناسب برداشت و اثرات زمان برداشت و تیمار پیش سرمادهی
روی عمر انبارمانی هلوی رقم سانکرست و شلیل رقم ایندوپندانس انجام گرفت. نتایج نشان داد مناسب ترین زمان 
برداشت هلوی رقم سانکرست و شلیل رقم ایندوپندانس زمانی است که مجموع درجه حرارت روز از زمان تمام گل 
تا زمان برداشت 1339 واحد برای هلو و 1084 واحد برای شلیل می باشد. هر دو رقم هلو و شلیل مورد مطالعه اگر 
در زمان مناسب فوق الذکر برداشت شوند می توانند در انباری که دمای آن 4-0 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 
آن 90 درصد است بدون اینکه کیفیت خود را از دست بدهند بطور سالم بمدت 45 روز نگهداری شوند. تیمار پیش 
سرمادهی روی عمر انباری شلیل ایندوپندانس تاثیر معنی داری گذاشته، اما روی عمر انباری هلوی سانکرست تاثیر 

معنی داری ندارد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
برای افزایش عمر انبارمانی اگر هلوی رقم سانکرست و شلیل رقم ایندوپندانس به ترتیب زمانی که مجموع درجه 
حرات روز از تمام گل تا برداشت 1339 واحد برای هلو و 1084 واحد برای شلیل است برداشت شوند می توانند در 
انباری که دمای آن صفر تا 4  درجه سلسیوس و رطوبت نسبی آن 90 درصد است، بدون اینکه کیفیت خود را از 

دست بدهند، بمدت 45 روز نگهداری شوند.
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عکس /عکس های شاخص از یافته:

شلیل ایندوپندانس در برداشت سوم بعد از 45 روز انبارداری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان:  ارتقاء عملکرد کمی و کیفی و ثبات تولید بادام در کشور با ارقام دیرگل سازگار با مناطق تولید

یافته منتج از پروژه شماره: 371-81-12-108                         مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: حسین مرادي                                                  رتبه علمي: مربي پژوهش

moradi1347@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بادام اهمیت اقتصادی ویژه ای در ایران دارد به طوري که با 196 هزار هکتار رتبه سوم سطح زیر کشت درختان 
میوه سرسیری را در اختیار دارد. 87  درصد سطح زیر کشت بادام به باغ های بارور با تولیدی افزون بر 159 هزار تن 
تعلق دارد. عملکرد پایین و نوسان در تولید طي سالهاي متوالي مشکلي اساسي است که در باغ هاي بادام کشور وجود 
دارد. سرمازدگي بهاره مهمترین علت این چالش مهم در باغات بادام است به طوري که در برخي از سالها 60 تا 100 
درصد  محصول باغاتي که دچار سرمازدگي مي شوند از بین مي رود. استفاده از ارقام دیر گل به عنوان روشي غیر 
فعال، جزء بهترین راه کار هاي  غلبه بر سرمازدگي بهاره است. درباغ احداث شده با ارقام دیر گل بادام شانس مواجهه 
با سرماي دیررس بهاره کم تر است و بنابراین عملکرد تجمعي و ثبات تولید باغ در مناطق داراي مشکل سرمازدگي 
افزایش مي یابد. همچنین کشت رقم گرده زاي مناسب براي رقم اصلي از مسائل بسیار مهم دراحداث باغ بادام است 

که متضمن تولید محصول اقتصادي است.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در احداث باغ جدید بادام یا اصالح باغات در مناطق داراي مشکل سرمازدگي بهاره، رقم فرانیس )شاهرود 12( 
به عنوان رقم اصلي و رقم فرادوئل )شاهرود 7( به عنوان رقم گرده زا لحاظ شوند. به ازاء دو ردیف از رقم اصلي یك 
ردیف رقم گرده زا کشت شود. ردیف اول را به فرادوئل ختصاص دهید. ارقام 13 و 6 شاهرود صرفاً در مناطقي که 

عاري از زنبور مغز خوار بادام هستند، قابل توصیه می باشند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رقم فرانیس )12 کلکسیون شاهرود( داراي مزیت هایي از قبیل دیر گلي ، برتري عملکرد میوه و مغز، درشتی 
نسبی و تك قلویی مغز، مقاومت به لکه آجري و زنبور مغز خوار بادام است و برای کشت به عنوان رقم اصلی در 
بسیاري از مناطق کشور توصیه می شود رقم فرادوئل )7 کلکسیون شاهرود( از نظر زمان گلدهي و سازگاري گرده 

داراي ویژگي هایي است که کامال به عنوان گرده زاي متقابل رقم فرانیس قابل توصیه است. 
در باغ احداث شده با این دو رقم احتمال سرمازدگي تا 50 درصد کاهش مي یابد و از نظر اقتصادي به همین 
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میزان به سود باغدار است. 

عکس /عکس های شاخص از یافته:

عادت باردهي )باال( و شكل ميوه و مغز )پايين( در رقم فرانيس



یافته های قابل ترویج سال 1389 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

77

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: انتخاب ارقام انگور متحمل به سرما در استان آذربایجان غربی

یافته منتج از پروژه شماره:81289-12-130                                مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حسن محمودزاده                                                 رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

Mahmoudzadeh45@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سرمازدگی از جمله عوامل غیر زنده ای است که سبب کاهش کیفیت و کمیت محصول انگور می شود.  بروز 
سرمای شدید در زمستان، شاخه، تنه، جوانه های زایشی و رویشی  و دیگر اندامهای تاک را دچار سرمازدگي کرده و 
سبب کاهش تشکیل گل و میوه گاهی حتی مرگ شاخه یا کل بوته تاک می گردد. لذا ارزیابی خسارت و شناسایی 
ارقام و یا کلونهای که به سرما مقاومت نشان دهند، مي تواند در برنامه هاي آینده صنعت میوه کاری کشور، تولید 
ارقام و  با توجه به تنوع بسیار زیاد  باشد.  ایران موثر  انگور در مناطق سردسیر  بیشتر و گسترش سطح زیر کشت 
کلونهای انگور در ایران و همچنین وقوع سرما و یخبندان شدید اخیر در کشور، از این موقعیت به عنوان یك تیمار 
طبیعی در جهت ارزیابی میزان خسارت وارده در ارقام مهم، شناسایي ارقام و یا ژنوتیپ هایي متحمل به سرما و انتخاب 
تك گیاهان متحمل یا مقاوم در انگور استفاده گردید. باغات پنج منطقه مختلف استان در طی زمستان 1386 تا 
انتهای سال 1387 بررسی و شدت خسارت در ارقام مختلف ارزیابی شد. این بررسی ها از مطالعات میکروسکپی تا 

مشاهدات مزرعه ای و بررسی کمیت و کیفیت محصول در  مزرعه و آزمایشگاه انجام شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
صحیح  مدیریتی  عملیات  برخی  انجام  و  مقاوم  نسبتاً  کلونهای  و  ارقام  از  استفاده  آمده  بدست  نتایج  براساس 
می تواند در کاهش خسارت سرمازدگی در تاکستانها موثر باشد. توصیه می گردد در احداث تاکستانهای جدید از ارقام 

و کلونهای نسبتاً مقاوم شناسایی شده در این طرح استفاده گردد.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که شدت خسارت سرمازدگی در مناطق پنج گانه در استان متفاوت بود. همچنین شدت خسارت 
سرمازدگی در ارقام مختلف متفاوت است. عواملی نظیر دوری یا نزدیکی باغات انگور به دریاچه ارومیه، شدت سرما و 
طول مدت زمان آن و برخی عوامل مدیریتی نیز در شدت خسارت متفاوت بوده اند. بافت خاک، تاریخ آخرین آبیاري، 
تاریخ هرس، استفاده از کودهاي دامي، استفاده از کودهاي شیمیایي، نوع کودها، وجود باد شکن، تراکم کاشت در 
باغ، جهت و موقعیت ردیفهاي کاشت نیز از جمله عوامل موثر در اختالفات شدت سرمازدگی در باغات انگور بوده اند. 
ارقام دیررس انگور، وجود بادشکن در اطراف باغ، زمان مناسب هرس، استفاده از کودهای پتاسیمی، سیستم هدایت 

و تربیت داربستی از جمله فاکتورهای موثر در کاهش خسارت بوده اند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: ارقام زردآلوی متحمل به سرمای بهاره 

یافته منتج از پروژه شماره: 84168-4-12-52-2                               مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: فرهاد کرمی                                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خسارت ناشي از سرمازدگی بهاره، مهمترین معضل تولید زردآلو در بسیاری از نقاط کشور است که در بعضي سالها 
ضرر و زیان فراواني متوجه باغداران مي سازد. بر اساس بررسی های انجام گرفته بهترین شاخص برای شناسایی ارقام 
متحمل به سرمای بهاره در زردآلو، ارزیابی نوسانات عملکرد ارقام مختلف به مدت چند سال متوالی تحت تأثیر شرایط 
سرمازدگی است و ارقامی که طی سال های متوالی نوسان عملکرد کمتری داشته باشند، برای توسعه درمناطقی که 
خطر سرمازدگی بهاره وجود دارد، مناسب می باشند. هدف از اجراي این آزمایش، ارزیابي نوسانات عملکرد در 26 رقم 
تجاری و ژنوتیپ هاي بومي زردآلو تحت تأثیر سرمازدگی های بهاره طی سالهاي متوالي )1384-1389( و شناسایی 
و  انتخاب ارقام  و ژنوتیپ های متحمل به سرمای بهاره بود. ارقام و ژنوتیپ هاي انتخابی به مدت چهار سال از نظر 
نوسانات عملکرد و سایر صفات مورد نظر بر اساس دیسکریپتور IBPGR ارزیابي شدند. بر اساس نتایج آزمایش ارقام 
رویال، تیلتون، ژنوتیپ های بومی خرمتا و هشتالویی، درشت مالیر و قربان مراغه به ترتیب بیشترین پایداری عملکرد 

را در شرایط یخبندان بهاره نشان دادند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مناطقي که خطر سرمازدگی بهاره وجود دارد، ارقام زردآلوی رویال، تیلتون، درشت مالیر و قربان مراغه از 
پایداری عملکرد بهتري در مقایسه با ارقام قرمز شاهرود، نصیري و اردباد برخوردار بوده و براي توسعه باغات زردآلو 

در این مناطق توصیه مي گردند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در حال حاضر سطح زیرکشت باغات زردآلو در کشور بیش از 50000 هکتار است )آمارنامه کشاورزی، 1395(. 
بر اساس گزارش صندوق بیمه کشاورزی، در برخی سال ها بیش از 30 درصد سطح زیرکشت باغات زردآلو دچار 
آسیب سرمازدگی می شود که با احتساب سطح خسارت دیده و  میانگین تولید در واحد سطح، کاهش تولید بیش از 
100 هزار تن و خسارت وارده به باغات زردآلوی کشور بیش از 400 میلیارد تومان خواهد بود. سرشاخه کاری باغات 
زردآلوی موجود با پیوند ارقام زردآلو متحمل به سرما و توسعه باغات جدید زردآلو با استفاده از این ارقام می تواند 
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ضمن افزایش تولید و عملکرد پایدار، خسارت ناشی از سرمازدگی را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. 

عکس /عکس های شاخص از یافته:

ارقام زردآلو متحمل به سرمای بهاره )تصويرسمت راست:رقم درشت مالير، سمت چپ: رقم تيلتون(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: ارتقاء عملکرد کمی و کیفی و ثبات تولید بادام با استفاده از ارقام دیرگل سازگار با مناطق تولید
یافته منتج از پروژه شماره: 371-81-12-108                             مدت اجراي پروژه: 4 سال

مجری مسئول: حسین مرادي                                                   رتبه علمي: مربي پژوهش
moradi1347@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ازت یکي از مهمترین عناصر پرمصرف گیاهي است که در فرایند زایشي گیاه نیز تاثیر بسیار مهمي دارد صرف نظر 
از کمبود عمومي این عنصر در خاکهاي کشور بررسي ها حاکي از تاثیر مثبت محلول پاشي اوره در افزایش عملکرد 
است. در اکثر خاکهاي ایران به علت آهکي بودن، بي کربنات فراوان در آبهاي آبیاري، عدم مصرف کودهاي حاوي 
روي، باال بودن pH و کاهش محلولیت روي، کمبود آن اتفاق مي افتد همچنین فرآیند تولید مثلي درختان میوه 
نیاز ویژه اي به بور دارد. هرگونه افزایش در میزان تشکیل میوه و ماندگاري چغاله هاي تشکیل شده در بادام از نظر 
اقتصادي حائز اهمیت است. میزان پایین ازت، بور و روي منجر به کاهش تشکیل میوه، ماندگاري و نمو چغاله ها و 
کاهش عملکرد مي گردد. بررسي منابع موجود نشان مي دهد که این سه عنصر در تشکیل میوه و عملکرد درختان 

میوه نقش بسیار مهمي دارند
با دیدي خوشبینانه متوسط کشوري میزان تشکیل میوه در بادام حدود 20 درصد است این میزان تا 40 درصد 
قابل افزایش است. هر یك درصد افزایش در تبدیل گلها به میوه و حفظ ماندگاري آنها اثرات اقتصادي بسیار مهمي دارد 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
محلول پاشي با کود اوره به میزان 5 در هزار، اسید بوریك 5 در هزار و سولفات روي به میزان 5 در هزار  

قبل از محلول پاشي  PH محلول بررسي ودر صورت لزوم به حدود 6/5- 7/5 رسانده شود 
محلـول پاشـي در دو نوبـت الـف( اواسـط مهر مـاه پس از توقف رشـد و قبل از ریـزش برگها و ب(در اوایـل فروردین 

مـاه در زمـان تـورم جوانه هاي گل صـورت گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
محلول پاشي این سه عنصر مهم غذایي بر میزان تشکیل میوه و عملکرد بادام اثر معني داري دارد. دوبار محلول 
پاشي هزینه ي چنداني به باغدار تحمیل نمي کند. اما از لحاظ اقتصادي براي باغدار منفعت قابل مالحظه اي در بر 

دارد به نحوي که تا 5 درصد افزایش در تشکیل میوه حاصل مي شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی ارقام گالبی آسیایی سازگار با شرایط اقلیمی مناطق پرورش گالبی در ایران

یافته منتج از پروژه شماره: 84015-04-12-100                            مدت اجراي پروژه: 5سال
مجری مسئول:  داریوش آتشکار                                                     رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: ایوبعلی قاسمی ومریم تاتاری
 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: 
نتایج بررسی های انجام شده نشان داد که ارقام گالبی آسیایی از نظر رشد رویشی، وضعیت ظاهری، زمان شروع 
باردهی و مقاومت به آفت کلیدی گالبی )پسیل( نسبت به ارقام گالبی اروپایی )شاهد( برتری داشتند. ارقام گالبی 
آسیایی به ویژه ارقام KS8 و KS13 به دلیل عملکرد مطلوب، نسبت عملکرد به سطح مقطع بیشتر و سازگاری آب و 
هوایی، مناسب برای شرایط ّآب و هوایی اصفهان هستندودر شرایط اقلیمی کرج چهار رقم  سازگار دارای خصوصیات 

زیر می باشند:
رسیدن  زمان  با  و خوشرنگ  ،میوه جذاب  باال  میوه  تشکیل  درصد  و   عملکرد  داشتن  با  رقم  این   :KS13  - 1
مناسب،بافت گوشت میوه سفت ،ترد و سفیدبا عطر و طعم خوب ،عمر قفسه ای باال و بازارپسندی مناسب از ارجحیت 
باالیی نسبت به  سایرارقام مورد مطالعه برای تولید گالبی آسیایی در ایران به شمار می رود. به دلیل داشتن عطر و 

طعم مناسب در صنایع کنسانتره میتواند مفید باشد.
KS14 -2: این رقم با داشتن عملکرد و  درصد تشکیل میوه باال ،میوه جذاب ،خوش فرم به رنگ برنزه روشن و 
زمان رسیدن مناسب، گوشت میوه سفت ،ترد و سفیدبا عطر و طعم خوب)متمایل به شیرین( ،عمر قفسه ای باال و 
بازارپسندی خوب از ارجحیت باالیی نسبت به سایر ارقام موجود برای تولید گالبی آسیایی در ایران به شمار می رود.
KS7-3: رقمی تابستانه،زودرس تر از سایر ارقام با رنگ زرد برنزه ای و قدرت انبار مانی مناسب ، گوشت سفید و 
جذاب، طعم خوب و عملکرد متوسط ، رقمی  جالب برای بازار تابستان درکنار سایر ارقام تابستانه ایرانی توصیه می شود.



۸2

KS10-4: رقمی نسبتا زودرس با محصول متوسط ، عمر قفسه ای باال، عطر و طعم مناسب، گوشت سفت و 
جذاب به عنوان رقم تابستانه جذاب در کنار ارقام تابستانه 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 ضروری است.تمامی ارقام فوق تحمل 

مناسبی نسبت به پسیل گالبی دارند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
گالبی های آسیایی به دلیل ویژه بودن شکل و طعم و همین طور مناسب بازار صادرات نسبت به گالبی های 
اروپایی متمایز بوده ودر صورت استفاده از آنها، با توجه به تنوع ایجاد شده و افزایش عملکرد  در واحد سطح در باغات 
گالبی درآمد کشاورزان افزایش خواهد یافت از طرفی دیگر با توجه به  زیاد بودن انبارمانی و عمر قفسه ای ارقام 

گالبی آسیایی 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 آسيايی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی پایه های هیبرید سیب مقاوم به تنش خشکی

یافته منتج از پروژه شماره: 84116-4-12-11-2                 مدت اجراي پروژه: 5سال
مجری مسئول: داریوش آتشکار                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

 datashkar2002@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سیب کاري در دنیا از کاشت باغ هاي استاندارد و پایه هاي بذري بطرف استفاده از پایه هاي پاکوتاه و باغات 
متراکم تغییر یافته است. پایه هایي که باعث کاهش اندازه درخت و زود باردهي آنها مي شوند هم اکنون در اندازه هاي 
مختلف با ویژگي هاي متنوع اصالح ومعرفی شده اند ، اما هر کدام از پایه هاي موجود داراي مزایا و معایب مخصوص 
به خود هستند که نمي توانند جوابگوي شرایط فیزیکوشیمیایی نوع خاک های مناطق سیب کاری در کشور سیب 
خیز ایران باشند زیرا بیشتر این پایه ها در شرایط اقلیمي اروپا اصالح و ارزیابي شده اند و عمدتاً نیازهاي خاصي را مي 
طلبند که بعضاً براي باغداران دشوار مي نماید.لذا دستیابی به پایه های رویشی سیب بومی با قابلیت تکثیر رویشی 

آسان و متحمل به تنش خشکی از اهمیت فراوانی برای کشور برخوردار خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتاج انتخابی دارای قابلیت تکثیر رویشی آسان در شرایط خوابانیدن کپه ای و استفاده از قلمه خشبی می باشند. 
از میان نتاج امید بخش تعداد 4 ژنوتیپ دارای تحمل مناسب به خشکی بوده و در صورت کاربرد به عنوان پایه رویشی 
مقاومت را به درختان پیوندی سیب انتقال داده و درختان در مقابل شرایط تنش خشکی متحمل خواهند بود.لذا در 
مقایسه با پایه های رویشی تجارتی، پایه های هیبرید به دست آمده از قابلیت تکثیر و مقاومت مناسب به استرس های 

محیطی بر خوردار می باشند. 
خزانه داران می توانند این پایه ها را  با استفاده از روش های مرسوم رویشی تکثیرنموده و ارقام تجارتی سیب را 

برآنها پیوند کنند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با  1-در صورت به کارگیری پایه های هیبرید به دست آمده در خزانه های تکثیر سیب، خزانه داران می توانند 
استفاده از روش های تکثیر ارزان )خوابانیدن و قلمه خشبی( تعداد زیادی از پایه های رویشی سازگار به خاک و اقلیم 

کشور تولید نمایند. 
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2- با انجام پیوند  این پایه ها  با ارقام تجارتی سیب  و با توجه به تحمل مناسب نسبت به خاک های خشك، درختان 
سیب حاصله متحمل به شرایط کم آبی بوده و ارزش فراوانی نسبت به پایه های خارجی خواهند داشت.

3- با توجه به بومی بودن پایه ها هزینه تکثیر و نگهداری از درختان به مراتب کمتر از پایه های خارجی و حساس 
خواهد بود.

عکس /عکس های شاخص از یافته:

پايه های سيب هيبريد مقاوم به تنش خشكی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: پروتکل تکثیر انبوه پایه رویشی  29C  از طریق ریزازدیادی  

یافته منتج از پروژه شماره: 86117- 0308- 03- 034                        مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول:ناصر بوذری                                                                   رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

bouzari1111@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با زهکشي مناسب کم،  پایه هاي مختلفي جهت مقاومت به نماتد، خاک هاي آهکي، خاک هاي سنگین  تاکنون 
است.  معرفي شده  ویروسي درختان هسته دار  بیماري هاي  به  مقاومت  و  و کوتاهي عمر درختان  به سرما  مقاومت 
استفاده از پایه هاي مقاوم به خاک هاي سنگین نظیر کلون هاي کلکسیون آلو یا پایه هاي هیبریدي بین گونه اي آلو 
به دلیل وجود ژن هاي مقاوم به رطوبت و خاک هاي سنگین و همچنین وجود امکان تکثیر آسان و سازگاري مناسب 
با ارقام مختلف درختان میوه هسته دار  بسیار مناسب خواهد بود. استفاده از این پایه ها مي تواند راه کاري اساسي در 
جهت حل مشکل کوتاهي عمر درختان میوه  هسته دار بخصوص در آلو و گوجه و زردآلو  باشد. پایه مورد استفاده 
در این پژوهش با طیف سازگاری بسیار مناسب برای آلو و گوجه و زردآلو می تواند یکی از  پایه های بسیار مناسب  

برای حل این مشکل باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پایه 29C یکی از پایه های نیمه پاکوتاه با طیف وسیع سازگاری در ارقام درختان میوه هسته دار بویژه در آلو 
و گوجه و زردآلو می باشد. این پایه به تازگی توسط بخش تحقیقات باغبانی وارد در این پ ژوهش اثر غلظت هاي 
مختلف نیتروژن و هورمون هاي تنظیم کننده رشد گیاهي در محیط کشت موراشیج و اسکوگ )MS( در استقرار، 
پرآوري و ریشه دهي پایه رویشی )29C( مورد بررسي قرار گرفت. به منظور بررسي تاثیر نیتروژن بر صفات رشدي 
 مانند جوانه زایي و تعداد ریشه اصلي و فرعي و درصد ریشه دهي و سایر صفات از منابع نیترات و آمونیوم شامل

و  موراشیج  نیتروژن در محیط کشت  تامین کننده  منبع  عنوان  به  متفاوت   با غلظت هاي   KNO3 ، NH4NO3

اسکوگ استفاده شد. اثر و مقادیر نیتروژن در چهار غلظت بر صفات رشد مطالعه شد. نتایج نشان داد که فصل بهار 
بهترین زمان براي نمونه گیري جهت استقرار اولیه مي باشد.با بررسي نتایج مقایسه تیمارهاي نیتروژني مشاهده شد 
که کاربرد فرم غلظت نیتروژني)KNO3 )1950/mg ) + NH4NO3 +(1825/ mg اثر بهتري بر روند پرآوري و ریشه 
دهي داشت. وقتي غلظت نیترات و آمونیوم  دو برابر شد در محیط MS4  اکثر نمونه ها از بین رفتند و یا اثرات کلروز 
را از خود نشان دادند. بهترین غلظت هورموني براي پرآوري هر پایه 1 و  1/5 میلی گرم در لیتر BAP و بهترین 
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غلظت هورموني براي ریشه دهي هر پایه 1 و 1/5 میلی گرم در لیتر IBA  بود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ایـن پایـه هـا ضمـن داشـتن قابلیتهایي نظیـر مقاومت بـه خاکهاي آهکي، خشـك، کوتاهـي عمر درخـت و غیره که 
از مسـائل مبتالبـه قسـمت عمـده اي از خاکهـاي کشـورمان مي باشـد، سـبب سـادگي عملیات داشـت و برداشـت، 

افزایـش عملکـرد، افزایـش کیفیـت میـوه و کاهش مصرف سـموم  مي شـوند.

عکس /عکس های شاخص از یافته:

گياهان توليد شده توسط كشت بافت
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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: استفاده از میکوریز جهت بهبود رشد نهال های حاصل از کشت بافت خرما

یافته منتج از پروژه شماره: 86002--11-11-2                             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: عبدالحمید محبی                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش

hamidmohebi@hotmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مصرف فسفر به عنوان یك عنصر کلیدي براي گیاه ضروري است. به دلیل آهکي بودن خاک هاي مناطق تحت کشت 
خرما )براي مثال غالب خاک هاي خوزستان بالغ بر 40 درصد آهك غیر فعال دارند( کارآیی فسفر پایین می باشد 
چون حاللیت فسفر کم و توسط خاک تثبیت مي شود. لذا ضرورت دارد فسفر به صورت محلول در آید. برای افزایش 
حاللیت فسفر مي توان از میکروارگانیزم ها کمك گرفت. با توجه به نقش مثبت قارچ هاي میکوریز در نخل خرما و با 
عنایت به این که گیاه خرما از لحاظ اقتصادي یکي از محصوالت مهم مناطق خشك دنیا به خصوص در خاک هاي 
آهکي مي با شد لذا استفاده از میکوریز می تواند در زمان خزانه انتظار در نهالهای حاصل ازکشت بافت باعث بهبود رشد 

رویشی گشته و سریعتر به زمین اصلی منتقل شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
انتظار منتقل و گلدان  به خزانه  را  نهال ها  بافت در گلخانه،  از کشت  نهال های حاصل  تولید و نگهداری  از  پس 
نهال ها تعویض گردد. برای تعویض از گلدان های با ظرفیت حداقل 10 کیلوگرم خاک استفاده شود. خاک گلدان شامل 
مخلوطی از ماسه، خاک زراعی و کود حیوانی باشد. به ازای هر کیلوگرم از مخلوط، 10 میلی گرم فسفر و قارچ میکوریز 
اضافه شود. گلدان های مورد نظر را با مخلوط فوق تا نیمه پر نمایید و نهال های حاصل از کشت بافت را در گلدان قرار 

دهید. سپس دور تا دور نهالها با مخلوط فوق الذکر پر گردد و بالفاصله نهال ها آبیاری شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از این دستورالعمل یعنی تلقیح خاک با میکوریز و مصرف 10 میلی گرم در کیلوگرم فسفر باعث بهبود 
افزایش  اندام هوائی  پتاسیم و فسفر  و  نیتروژن  توده گیاهی، غلظت  نهال خرما می گردد. وزن  خصوصیات رویشی 

می یابد. مدت زمان کوتاه تری نهال ها در خزانه انتظار باقی مانده و سریعتر به زمین اصلی منتقل می شوند.
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عکس /عکس های شاخص از یافته:

نهال های حاصل از كشت بافت خرما
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان: تأثیر نوع و زمان پوشش دهی خوشه بر روی کاهش خسارت آفات و بیماری های مهم ارقام تجاری خرما

یافته منتج از پروژه شماره: 84001-0000-03-190000-018-2 مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مسعود لطیفیان                                         رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

masoud_latifian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بررسی سطح زیر کشت، تولید و عملکرد خرما در جهان حاکی از سیر صعودی آنها در طی دو دهه اخیر بوده است و 
این نشان دهنده توجه فزاینده به این محصول می باشد. اما بر خالف این روند، مقدار محصولی که از تولید جهانی وارد 
چرخه صادرات شده روند نزولی طی کرده است. این موضوع نشان می دهد که بر خالف توسعه کمی تولید خرما در 
جهان، توجه کافی به بر طرف ساختن مسائل و مشکالت کیفی تولید آن نشده است. از جمله مهمترین عوامل کاهش 
کیفیت میوه خرما می توان به آفات و بیماری های میوه خرما اشاره نمود. پوشش دهی خوشه سابقه طوالنی در مدیریت 

کنترل آفات و بیماری های میوه خرما دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از آنجا که کرم میوه خوار خرما دارای نسل های مختلفی می باشد که فعالیت خود را از ابتدای فصل و از مرحله 
حبابوک بر روی میوه خرما شروع می کند. مناسب ترین زمان پوشش دهی در مرحله رشدی کیمری و از نظر تقویمی 
در حدود اوایل خرداد ماه در استان خوزستان است. در میان انواع پوشش های مورد استفاده توسط کشاورزان، پوشش 
توری سبز دارای کارایی باالتری است. پوشش های سبد حصیری و کیسه برزنتی پنجره دار نیز در اولویت دوم قابل 

استفاده می باشند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که درصد کارایی پوشش دهی خوشه برای کنترل کنه تارتن، کرم میوه خوار، کرم گرده خوار، 
آفات انباری مزرعه زاد، زنبورها و پرندگان، خشکیدگی میوه، پوسیدگی و ترشیدگی میوه، جداشدن پوست از گوشت 
میوه و آفتاب سوختگی به ترتیب معادل 47/11، 64/34، 44/18، 56/29، 99/96، 33/85، 56/99 و 39/88 درصد 

است.
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عکس /عکس های شاخص از یافته:

پوشش های مختلف خوشه خرما
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان: کاهش آالینده های نفتی نخلستان ها با استفاده از گیاهان زراعی

یافته منتج از پروژه شماره: 87003-8702-10-11-12                     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: عبدالحمید محبی                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش

hamidmohebi@hotmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
غلظت زیاد آالینده های نفتی در خاک، افزون بر تاثیر گسترده بر اکوسیستم منطقه، باعث آلودگی آب های زیرزمینی 
شده و با ورود به زنجیره غذایی مشکالتی را برای سالمت محیط زیست و انسان ایجاد می نماید لذا پاالیش ترکیبات 
نفتی از خاک امری ضروری است. روش های مختلفی برای پاالیش خاک های آلوده وجود دارد که عمدتا بسیار گران و 
پر هزینه می باشد. یکی از روش های نوین و کم هزینه برای پاالیش خاک های آلوده، استفاده از گیاهان می باشد که به 
آن گیاه پاالیی می گویند که افزون بر هزینه کمتر، سازگار با طبیعت بوده و نیاز به تجهیزات و امکانات کمتری نسبت 
به سایر روش های پاالیش دارد. با توجه به وجود آلودگی خاک در استان خوزستان و همچنین آلودگی های ناشی از 
جنگ خلیج فارس و با عنایت به این که نخلستان های خوزستان در معرض این خطرات قرار دارند حذف آلودگی از 

خاک نخلستان ها اجتناب ناپذیر است.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای کاهش آلودگی مواد نفتی در نخلستان های آلوده گیاهان یونجه و ذرت را در بین نخیالت کشت نمایید. اگر 

محدودیتی از نظر منابع آب وجود نداشته باشد کاشت یونجه در اولویت قرار دارد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کاشت گیاهان یونجه، ذرت یا آفتابگردان باعث حذف مواد نفتی از خاک می گردد. گیاه یونجه نسبت به گیاه ذرت 
و آفتابگردان باعث حذف مقادیر بیشتری از مواد نفتی از خاک می گردد. یونجه بیشترین تاثیر و آفتابگردان کمترین 
تاثیر را در کاهش مواد نفتی دارد. کاشت این گیاهان به صورت کشت مخلوط با خرما عالوه بر آن که باعث کاهش 
غلظت مواد نفتی در خاک می گردد وزن توده گیاهی نیز افزایش می یابد و رشد نخل بهبود پیدا می کند یعنی افزایش 

غلظت مواد نفتی در خاک باعث کاهش وزن نهال می گردد. 
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عکس /عکس های شاخص از یافته:

تصاويری از گلدانهای آزمايش و كاشت توام يونجه با خرما
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان: کنترل زراعی آفات چوبخوار نخل خرما

یافته منتج از پروژه شماره:   011- 81- 23- 110                 مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مسعود لطیفیان                                              رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

masoud_latifian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
دم  و  دم خوشه  انتهایی،  جوانه  به  آفات  این  هستند.  خرما  عوامل خسارت زای  ترین  مخرب  از  چوبخوار  آفات 
برگ نخل خرما آسیب جدی وارد می کنند. به طوری که میزان آسیب ناشی از آنها 30 تا 68 گزارش شده است.  
مهمترین آفات چوبخوار خرما  سرخرطومی حنایی خرما  Rhynchophorus ferrugineus، دو گونه از سوسك های 
شاخدارOryctes elegans  وO. agamemnon، سوسك شاخك بلند Jebusea hamerschimidi  و سه گونه موریانه 
Microcerotermes diversus، Odontotermes obesus، O. smeathmani  می باشد. روش کنترل زراعی یکی از 

قدیمی ترین روش هایی است که برای مدیریت جمعیت این گروه از آفات استفاده می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در میان روشهای مدیریت به باغی نخلستان انجام صحیح شخم، برگ هرس، هرس دمبرگ و حذف پاجوش در 
کاهش آلودگي آفات چوبخوار خرما بیشترین تأثیر را دارند. شخم، هرس برگ و هرس دمبرگ به ترتیب بیشترین تأثیر 
را در کاهش خسارت موریانه، سوسك شاخك بلند و سوسك شاخدار خرما دارد. برای رسیدن به نتیجه مطلوب تلفیق 

سه روش برای کنترل آفات چویخوار نخل خرما پیشنهاد می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
توسعه سموم آفت کش در سالهاي اخیر موجب گردیده که از روشهاي زراعي کمتر استفاده شده و تحقیقات 
آفات  پیدا کرده است. مسئله  تغییر  به گذشته  آفات نسبت  با  مبارزه  امروزه جایگاه  اما  پیرامون آن متوقف گردد. 
باغی حل شود. مجموع  به  اکولوژیکی کنترل  از طریق راهکار  باید  اکولوژیکی است که  چویخوار خرما یك مسئله 
عملیات کنترل زراعی در کنترل موریانه، سوسك شاخك بلند و سوسك شاخدار خرما به ترتیب با کارایی کنترل 

89/65، 83/2 و 78/52 درصد موثر مي باشند. 
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عکس /عکس های شاخص از یافته:

سوسک آفت خرما
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

پژوهشکده پسته



9۸

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: سطح زیان اقتصادی پسیل معمولی پسته در رقم کله قوچی

یافته منتج از پروژه شماره: 85021-7803-05-150000-014-2       مدت اجراي پروژه: 4 سال         
مجری مسئول: محمدرضا مهرنژاد                                                   رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

مجري: محمد عبدالهي عزت آبادي
 Reza_mehrnejad@hotmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سطح زیان اقتصادي یعني سطحي از خسارت که هزینه هاي کنترل آفت قابل پذیرش باشد. به عبارت دیگر سطح 
زیان اقتصادي یعني پایین ترین تراکم جمعیت آفت که باعث خسارت اقتصادي مي شود. این پارامتر همچنین به 
معني محدودیت یا خودداري از مصرف مواد آفت کش است تا وقتي که خسارت آفت به محصول بطور واقعي در حد 
اقتصادي باشد. بدین ترتیب تعیین رابطه بین تراکم جمعیت آفت و کاهش محصول موضوع اصلي در تعیین سطح 
زیان اقتصادي است. پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae آفت کلیدی در پسته کاری های ایران به شمار 
می رود.  در شرایط فعلی مقدار قابل مالحظه ای مواد حشره کش علیه آفت پسیل معمولی پسته مصرف می شود. 
تعداد سمپاشی از یك تا چند نوبت توسط باغ داران در طول سال انجام می شود. هر چند اعتقاد بر این است که 
 گاهی باغ داران حساسیت غیرواقعی در رابطه با آفت پسیل از خود نشان می دهند، به عبارت دیگر قطعاً تعدادی از

سمپاشی ها نابجا و غیرضروری انجام می گیرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1-  بطور منظم باید از درختان پسته در باغ نمونه برداری انجام شود و متوسط تعداد پوره پسیل روی برگچه های 

درختان تعیین گردد.  تعداد نمونه بستگی به وسعت باغ دارد.
2-  در صورت ظهور بیشتر از 4 پوره پسیل معمولي پسته )بطور متوسط( بر روي برگچه هاي درختان پسته در 

رقم کله قوچي، انجام عملیات کنترل آفت اقتصادي مي باشد.
3-  الزم است توجه شود که مدیریت مناسب آب و تغذیه در باغ هاي پسته، موجب افزایش تحمل گیاه پسته به 

آفت پسیل معمولي مي گردد.    

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- سطح زیان اقتصادي براي پسته رقم کله قوچي بسیار پائین است و به این معني است که رقم کله قوچي 
نسبت به حضور جمعیت هاي پائین پوره آفت پسیل متاثر مي شود. به بیان دیگر، پسیل بطور معني دار در عملکرد 
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این رقم تاثیر مي گذارد. 
2- با تشخیص و رعایت سطح زیان اقتصادی، ضمن هدفمند شدن عملیات کنترل آفت و به موقع انجام شدن 

آن، از خسارت آفت نیز جلوگیری می شود.

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:مدیریت کف مزرعه برای تعدیل دماي باغات پسته

یافته منتج از پروژه شماره:  87006-06-06- 02              مدت اجراي پروژه:1 سال و 6 ماه    
مجری مسئول: حسین حکم ابادی                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

Hokmabadi@pri.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

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

سرماي بهاره از ضروریات مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مدیریت سطح مزرعه نقش مهمي در تعدیل دمایي محیط و کنترل سرماي بهاره داشته و از روش هاي پیشگیرانه 
براي کنترل سرماي بهاره مي باشد. این تحقیق به منظور بررسي نقش مدیریت سطح مزرعه در کنترل سرماي بهاره  
انجام شد. این پژوهش در دو قطعه باغ از باغات پسته سیرجان و انار  بر روي رقم کله قوچي انجام گردید. در این 
آزمایش در هر قطعه باغ انتخابي چهار تیمار به کار گرفته شد که شامل: تیمار شخم در مقایسه با شاهد ؛ تیمار آبیاري 
در مقایسه با شاهد ؛ تیمار خار و خاشاک )علفهاي خشك( در مقایسه با شاهد و تیمار وجود علف هاي هرز در مقایسه 
با شاهد. این تیمار ها قبل از انجام آزمایش در مزرعه اعمال گردید و در دو سال مختلف )سالهاي 1388 و 1389( 
در هشت شب از ساعت یك بامداد تا طلوع آفتاب  با استفاده از دستگاه ترموگراف دیتا الگر که دما را به طور منظم 
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و در هر دقیقه ثبت مي نمایند، داده برداري صورت گرفت. میزان تعدیل دمایي در هر تیمار بعنوان فاکتور نهایي هر 
تیمار محاسبه و با همدیگر مقایسه گردید. نتایج نشان داد در ارتباط با تیمار آبیاري در مقایسه با تیمار عدم آبیاري 
بطور متوسط 0/6 درجه سلسیوس، در ارتباط با نقش کنترل و عدم کنترل علفهاي هرز در کف باغ بطور متوسط 0/8 
درجه سلسیوس،  عدم هر گونه عملیات خاک ورزي بطور متوسط 0/6 درجه سلسیوس و  تیمارعدم وجود هر گونه 

بقایاي  بطور متوسط 0/5 درجه سلسیوس مي تواند دما محیط را افزایش دهد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با یك مدیریت کف مزرعه مناسب )خاک مرطوب، بدون علف هرز، و صاف( مي توان احتمال وقوع خسارت سرماي 

بهاره را در باغات پسته کمتر نموده  و در بسیاري از موارد نجات بخش درختان پسته از سرماي بهاره بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 نحوه اعمال تيمارهاي مديريت كف مزرعه
 )الف- تيمار وجود علفهاي هرز ب- تيمار شخم ج- تيمار آبیاري د- تیمار وجود خار و خاشاك(

الف

ب

ج 

د 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: توانایی باالی پایه های پسته اکبری، برگ سیاه، بادامی سفید فیض آباد در جذب عناصر غذایی از خاک در 

شرایط شور
یافته منتج از پروژه شماره: 85011-0000-02-150000-042-2       مدت اجرای پروژه: 4 سال
مجری مسئول: عبدالحمید شرافتی                                                رتبه علمی:  مربی پژوهش

Hamidsherafati47@Gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به اینکه در اکثر مناطق پسته کاری کشور، شوری و خشکی دو عامل محدود کننده جدی تولید می باشند، 
بنابر این یکی از بهترین روش های مقابله با این دو عامل، انتخاب پایه مناسب است. بسیاری از خاک های مناطق پسته 
کاری، به اندازه کافی عناصر غذایی دارند. باید شرایطی فراهم شود تا امکان جذب توسط ریشه ها فراهم شود. پایه های 
مختلف از این نظر با همدیگر تفاوت های معنی داری داشتند. انتخاب پایه مناسب و متحمل به شوری به طور قطع 

یکی از روش های کم هزینه تأمین نیاز غذایی ارقام پسته است.

دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
باغ داران می توانند از پایه های بذری اکبری، بادامی سفید و برگ سیاه در شرایط شور به عنوان پایه استفاده کنند 
و بهترین گزینه زمانی است که رقم بادامی سفید به عنوان پایه کشت می شود و ارقام بادامی سفید و اکبری روی آن 

پیوند می شود. 

 نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با استفاده از این پایه ها برای کاشت در مناطق شور، نیاز به کود دهی کاهش می یابد و در ضمن شاهد افزایش 

محصول خواهیم بود.
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 

 پايه بادامی سفيد فيض آباد كه رقم بادامی برگ سياه روی آن پيوند شده
 )درخت وسط( در مقايسه با ساير ارقام پايه ها
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: صفات مورفولوژیکي ارقام تجاري پسته در ایران

یافته منتج از پروژه شماره:  87020-0608-06-34                مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: امان اله جوانشاه                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: علي تاج آبادي پور، یحیي دهقاني شورکي
Javanshah@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 
تعریف مسئله و اهمیت موضوع:

کشور ایران خوشبختانه غني ترین کشور دنیا در زمینه ذخایر توارثي پسته بوده که آزادسازي پتانسیل موجود 
تحول بزرگي در صنعت پسته کشور بوجود خواهد آورد. بنابراین حفاظت و صیانت از این ثروت عظیم ملي و ظرفیت 
سازي در استفاده بهینه از این منابع، پایه اي براي شکوفایي اقتصاد ملي از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. 
تعیین نقشه ژنتیکي ابزاري سودمند در شناسایي ارقام و ارزیابي صفات مهم مثل مقاومت به بیماري، آفات، سرما 
و خشکي است. به منظور ثبت ارقام تجاري و بومي  پسته در استان کرمان: ارقام اوحدي، کله قوچي، احمدآقایي، 
در  و  بزي  کله  رقم  قزوین:   استان  در  شاهپسند،  عباسعلي،  ارقام  سمنان:  استان  در   ،  48 فندقي  ممتاز،  اکبري، 
استان خراسان رضوي: رقم بادامي سفید مورد بررسي قرار گرفتند. ارزیابي صفات مورفولوژیکي مختلف بر اساس 

دستورالعمل ملي انجام آزمون هاي تمایز، یکنواختي، و پایداري پسته انجام شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این پژوهش نشان داد صفات عادت رشد، میزان تغییر رنگ پوست سخت دانه و ویژگي نوک میوه در رقم 
شاهپسند، رنگ تنه، رنگ شاخه یکساله، زود خنداني، عرض دانه mm ، وزن100 دانه خشك، ضخامت دانه و حاشیه 
برگچه انتهایي در رقم کله بزي، شکل برگچه انتهایي در ارقام اوحدي و عباسعلي، نوک برگچه انتهایي در رقم کله 
قوچي، شکل مقطع عرض دمبرگ، تراکم گل آذین، استحکام پوست سبز میوه در رقم عباسعلي، طول محور گل 
آذین، طول دوره گلدهي، جدا شدن میوه از دم میوه در رقم فندقي 48، زمان بازشدن 50 درصد گلها و اولین مرحله 
گلدهي پس از پیوند در رقم اکبري، شکل جوانه گل و فرورفتگي نزدیك محل اتصال دم میوه در رقم ممتاز، رنگ 
پوست سبز در رقم احمد آقایي، رنگ محل اتصال دم میوه در ارقام عباسعلي و فندقي 48، موقعیت باز شدن پوست 
سخت، درصد پوکي دانه، رنگ پوست رویي مغز و شروع زمان گلدهي در رقم بادامي سفید متمایز کننده و انحصاري 
مي باشند. بررسي ضرایب تشابه نشان مي دهد که ارقام اکبري و احمد آقایي از لحاظ صفات کیفي بیشترین تشابه و 
ارقام احمد آقایي با کله قوچي و کله بزي با اکبري کمترین شباهت را داشتند، همچنین ارقام مورد مطالعه در منطقه 

دامغان )عباسعلي و شاهپسند( در یك گروه و ارقام اوحدي و کله قوچي در دو گروه جداگانه اي قرار مي گیرند. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 

رقم اوحدي

رقم كله قوچي
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رقم احمداقايي

رقم اكبري
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رقم ممتاز

رقم فندقي 48
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رقم كله بزي)قزويني(

رقم بادامي سفيد

رقم  شاهپسند                                                                              رقم عباسعلي
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان : زمان مبارزه با پروانه چوبخوار پسته براساس نیاز حرارتي و تطابق آن با مرحله رشد میزبان 

یافته منتج از پروژه شماره: 84005-0000-05-150000-014-2   مدت اجراي پروژه: 3/5 سال 
مجري مسئول: مهدي بصیرت                                                       رتبه علمي: استاد یار پژوهش

mbasirat2000@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پروانه چوبخوار پسته یکي از آفات مهم پسته است. این آفت با تغذیه از قسمت های مرکزی و آوندهای محور 
خوشه باعث خشکیدن میوه هاي راس خوشه مي گردد و همچنین با تغذیه الروها از مغز سرشاخه ها باعث ضعیف 
شدن شاخه ها مي شود. حشرات موجوداتي خونسرد هستند. یعني فعالیت و رشد و نمو آن ها تابع تغییرات عوامل 
جوي بخصوص درجه حرارت محیط است. به این ترتیب زمان مبارزه بر اساس تقویم زماني براي سال هاي بعد و 
مناطق دیگر که شرایط آب و هوایي متفاوت دارند تغییر کرده و باعث ناموفق بودن عملیات مبارزه مي گردد. براي 
رفع این نقیصه بهتر است از الگوهاي مناسب تري براي تعیین زمان مبارزه استفاده شود. یکي از الگوها تعیین زمان 
مبارزه روش نیاز حرارتي است. در ضمن چون آستانه حداقل حرارتي درخت پسته پایین تر از پروانه چوبخوار است، در 
دماي پایین، رشد درخت پسته )گیاه میزبان( زودتر شروع می شود. این باعث مي گردد که همزماني بین زمان گلدهي 
رقم هاي مختلف پسته و اوج ظهور پروانه در سال هاي مختلف یکسان نباشد. بنابراین براي رفع مشکل باید ابتدا با 
روش نیازحرارتي اوج ظهور حشرات کامل پروانه چوبخوار پسته را تعیین نمود و سپس در باغ مورد نظر هر رقمي که 

از مرحله گرده افشاني گذشته باشد مبارزه نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از آمار هواشناسي هر منطقه مي توان مجموع حرارت موثر )نیاز حرارتي( در شرایط صحرایي طبق  با استفاده 
روشي که در ادامه آمده است محاسبه نمود. در ابتدا متوسط درجه حرارت روزانه )فرمول1( بدست مي آید. سپس 
حرارت موثر روزانه )فرمول2( محاسبه مي گردد و با استفاده از آن، مجموع حرارت موثر )فرمول3( بدست مي آید به 
این ترتیب که حرارت موثر روزانه روزهاي مختلف را با هم جمع نموده تا به درجه روز مورد نظر برسد. براي مثال 
براي بدست آوردن مجموع حرارت موثر براي اوج ظهور حشرات کامل پروانه چوبخوار پسته از اول بهمن ماه متوسط 
روزانه را محاسبه نموده، و از 11 درجه سانتي گراد کم مي نماییم. در صورتي که عدد بدست آمده منفي شد صفر در 
نظر مي گیریم. سپس روزهاي مختلف را باهم جمع کرده تا به 213 درجه روز برسد این زمان هر تاریخي بود زمان 

اوج ظهور حشرات کامل آفت مي باشد. 
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فرمول1: متوسط درجه حرارت روزانه = ))حداکثر درجه حرارت روزانه+ حداقل درجه حرارت روزانه(/2(
فرمول2: حرارت موثر روزانه= متوسط درجه حرارت روزانه- آستانه حداقل حرارتي 

فرمول3: مجموع حرارت موثر = حرارت موثر روزانه روز اول+ حرارت موثر روزانه روز دوم +......
زماني که تاریخ اوج ظهور حشرات کامل پروانه چوبخوارپسته بدست آمد. در باغ مورد نظر هر رقمي که از مرحله 

گرده افشاني گذشته باشد مي توان با یکي سموم ثبت شده این آفت، مبارزه  شیمیایي را انجام داد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
خسارت این آفت روي خوشه ها به صورتي است که الروها ارتباط میوه هاي انتهایي را از خوشه اصلي قطع کرده و 
در نتیجه باعث خشکیدن میوه هاي راس خوشه مي گردند که گاهي تعداد دانه هاي پسته خشك شده به 5 تا 7 عدد 
در هر خوشه مي رسد و خسارت آفت بدین شکل نسبتاً زیاد است. در صورتي که آلودگي آفت در باغ 20 درصد خوشه 
باشد، خسارت مستقیم این آفت تقریباً معادل 900 هزار تومان در هر هکتار است. که با این روش مبارزه مي توان 
خسارت را به کمتر از 100 هزار تومان کاهش داد. همچنین از خسارت غیرمستقیم که باعث ضعیف و خشك شدن 

شاخه ها است جلوگیري نمود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  
 

حشرات كامل پروانه چوبخوار پسته

   
   

خسارت روي شاخه درخت پسته                   خسارت روي خوشه پسته                             
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: کاهش جمعیت قارچ هاي شاخه A. flavus  درکمپوست و ورمی کمپوست تهیه شده از پوست سبز پسته  

یافته منتج از پروژه شماره:  8701-06-06-2                          مدت اجراي پروژه:3سال  و 6 ماه 
مجریان مسئول: معصومه حقدل، مژده حیدری                           رتبه علمي:  مربی پژوهش

m-haghdel@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 در مناطق پسته خیز کشور هر ساله با تولید محصول پسته، مقدار زیادي ضایعات شامل پوست سبز پسته ایجاد 
می گردد. تولید کمپوست و ورمي کمپوست، یکی از مناسب ترین روش های تبدیل مواد زائد به کودهاي آلي بوده و 
محصول این فرآیند باعث بهبود خصوصیات فیزیکي، شیمیایي و بیولوژیکي خاک، خواهد شد. در این تحقیق تغییرات 
جمعیت قارچ هاي گروه A. flavus  در کمپوست و ورمي کمپوست پسته مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت تا بتوان 
راهکار استفاده بهینه از این مواد و کاهش جمعیت قارچي درکمپوست و ورمي کمپوست پوست سبز پسته ارائه نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این پروژه جمعیت قارچ هاي شاخه A. flavus، در مدت زمان 7 ماه در تیمارهاي ورمي کمپوست پوست سبز 
پسته+اوره، ورمي کمپوست+کود دامي، کمپوست پوست سبز+اوره، کمپوست+کود دامي و کود دامي مورد بررسي قرار 
گرفت. جمعیت این قارچ ها در کلیه تیمارهاي مورد استفاده از ماه چهارم تا هفتم به طور معني داري در مقایسه با 
زمان شروع فرایند کمپوست نمودن کاهش یافت. در ماه هفتم تیمارهاي ورمي کمپوست+اوره، ورمي کمپوست+کود 
دامي، کمپوست+اوره، کود دامي و کمپوست+کود دامي به ترتیب با 93، 86، 85، 79 و 65 درصد در رتبه اول تا پنجم 
از نظر کاهش جمعیت قارچ هاي شاخه A. flavus قرار گرفتند. با توجه به اینکه در میان تیمارهاي مورد استفاده، 
تیمار ورمي کمپوست+کود  به  pH( مربوط  و  تغییرات شوري   ،C/N بهترین کیفیت )غلظت عناصر غذایي، نسبت 
 A. حیواني یا اوره و از ماه پنجم به بعد بود، بنابراین توصیه مي شود براي کاهش معني دار جمعیت قارچ هاي شاخه
flavus و احتمال آلودگي میوه هاي پسته به آفالتوکسین، فرایند تولید ورمي کمپوست از پوست سبز پسته حداقل 

در مدت زمان 5 ماه انجام گیرد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با مصرف ورمي کمپوست، عالوه بر کاهش مصرف کودهاي شیمیایي،  خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک نیز 
 بهبود مي یابد. در ورمي کمپوست ها، کرم هاي خاکي براي دسترسي به منابع کربني با میکروارگانیزم هایي مانند
A. flavus رقابت کرده و موجب کاهش منابع قابل دسترس براي جمعیت میکروبي و اثر روي جمعیت آنها مي گردد. 
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بنابراین مي توان انتظار داشت با فراوري پوست سبز پسته و تبدیل آن به ورمي کمپوست، عالوه بر استفاده بهینه 
 از ضایعات پسته و بهبود خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک به دلیل پایین تر بودن جمعیت قارچ هاي شاخه

 A. flavus احتمال آلودگي میوه هاي پسته به این قارچ ها و تولید آفالتوکسین نیز کاهش یابد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 كاهش تعداد كلني قارچ هاي شاخه Aspergillus flavus روي محيط كشت DRBC در تيمار
 ورمي كمپوست+كود دامي )عكس سمت راست( در مقايسه با كمپوست+كود دامي )عكس سمت چپ(



یافته های قابل ترویج سال 1389 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

113

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: کاهش جمعیت قارچ شاخه  Aspergillus flavus در خاک و میوه پسته از طریق تنظیم زمان آخرین آبیاري 

قبل از برداشت و نحوه مصرف کود دامي 
یافته منتج از پروژه شماره:. 92109-06-06- 47                مدت اجراي پروژه: 3 سال و 6 ماه

رتبه علمي: استادیار پژوهش مجریان مسئول: امیر حسین محمدي و ناصر صداقتي   
مجریان: سیدجوادحسیني فرد و معصومه حقدل

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پسته یکی از مهمترین محصوالت باغبانی ایران بوده که سهم مهمي در صادرات غیرنفتی کشور دارد. آلودگي 
معضالت  مهمترین  از  یکي  آنها  از  ناشي  آفالتوکسین  تولید  و  آسپرژیلوس  قارچ  مختلف  هاي  گونه  به  پسته  میوه 
به قارچ هاي شاخه آلودگي میوه هاي پسته  تاثیرگذار روي  از عوامل  باشد.  این محصول مي  تولید و صادرات   در 
 Aspergillus flavus و آفالتوکسین مي توان به ترک خوردگي پوست سبز میوه پسته، عوامل محیطي مانند ترکیب 
گازهاي جوي، رطوبت محیط و میوه، عملیات باغباني، بقایاي گیاهي، مواد آلي و کودهاي دامي در باغ ها، خسارت 
آفات و پرندگان، دور و زمان آبیاري و زمان برداشت اشاره نمود. با توجه به اینکه تراکم اسپور گونه هاي مختلف 
آسپرژیلوس در فضاي باغ هاي پسته تحت تاثیر جمعیت آن درخاک و شرایط خاکي مي باشد، بنابراین هرگونه تغییر 

در خاک مانند نوع و سیستم آبیاري مي تواند بر جمعیت این قارچ ها در خاک و میوه پسته تاثیر گذار باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج حاصله از این تحقیق بیشترین جمعیت قارچ هاي شاخه A. flavus در خاک، میوه هاي سالم و ترک 
خورده در تیمارهاي آخرین آبیاري 5 و10 روز قبل از برداشت و کمترین میزان جمعیت این قارچ ها نیز در تیمارهاي 
آخرین آبیاري 30 و 25 روز قبل از برداشت مشاهده گردید. بنابراین توصیه مي گردد دور آبیاري در باغ هاي پسته به 
گونه اي تنظیم گردد تا حداقل 25 تا 30 روز قبل از برداشت محصول از آبیاري باغ ها خودداري گردد. همچنین در 
صورت استفاده از کود دامي در باغ هاي پسته، باید حتما این کودها در عمق مناسب و زیر خاک دفن گردند چراکه 
نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از کودهاي دامي مي تواند باعث افزایش معني دار جمعیت قارچ هاي شاخه 

A. flavus گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با بکارگیري نتایج این تحقیق و رعایت فاصله زماني آخرین آبیاري تا برداشت محصول به مدت حداقل 25 تا 30 روز 
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و استفاده از کودهاي دامي به صورت چالکود مي توان انتظار داشت که جمعیت قارچ هاي شاخه A. flavus در خاک، 
میوه هاي سالم و ترک خورده تا حد زیادي کاهش یافته که این موضوع مي تواند باعث کاهش میزان آفالتوکسین 
در میوه هاي پسته نیز گردد. عالوه بر این با توجه به باالتر بودن جمعیت قارچي در پسته هاي با پوست سبز ترک 

خورده باید حتي المقدور از اختالط آنها با پسته هاي سالم نیز خودداري نمود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 1- كلني قارچ هاي شاخه Aspergillus flavus روي محيط كشت اختصاصي كه از خاک جداشده اند

شكل 2- نمايي از پسته هاي با پوست رويي ترک خورده )سمت راست( و پسته آلوده به Aspergillus flavus )سمت چپ(



یافته های قابل ترویج سال 1389 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

115

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: کاهش جمعیت قارچ هاي شاخه Aspergillus flavus در خاک باغ هاي پسته از طریق انتخاب روش مناسب آبیاری

یافته منتج از پروژه شماره: 93107-06-06-7                   مدت اجراي پروژه: 3 سال و 3 ماه
مجریان مسئول: ناصر صداقتي و امیر حسین محمدي              رتبه علمي: استادیار پژوهش 

nsedaghati2010@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پسته به عنوان یك محصول صادراتي، جایگاه خاصي را در بین تولیدات کشاورزي ایران دارا مي باشد. همانند 
بسیاري از محصوالت کشاورزي، تولید زهرابه آفالتوکسین از سالیان پیش گریبان گیر پسته بوده و به عنوان یك 
معضل اساسي بر سر راه صادرات آن محسوب مي شود. لذا دست اندرکاران تولید پسته اعم از مسئولین، محققین، 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بر آن داشته تا با برخورد علمي با موضوع، نسبت به رفع این معضل تالش نمایند. 
تاکنون تحقیقات زیادي در زمینه عوامل مؤثر در آلودگي این محصول مهم به قارچهاي مولد زهرابه آفالتوکسین 
انجام شده که البته این تحقیقات بیشتر معطوف به مسایل پس از برداشت مي باشد. اما از آنجائیکه مدیریت باغي 
نیز مي تواند در بحث تشکیل پسته هاي زودخندان و نیز پراکندگي قارچ هاي مولد زهرابه آفالتوکسین نقش داشته 
باشد، بنابراین در این تحقیق نقش روش هاي مختلف آبیاري بر جمعیت قارچ هاي شاخه Aspergillus flavus در 

خاک باغ هاي پسته به عنوان عامل اصلي ایجاد کننده آلودگي بررسي شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
توصیه مي شود تا جهت کاهش جمعیت قارچ هاي شاخه Aspergillus flavus تا حد امکان از سیستم هاي آبیاریي 
استفاده شود که کمترین سطح خیس شده در خاک را داشته باشد. در این خصوص سیستم هاي آبیاري قطره اي 
زیرسطحي و سطحي با توجه به تاثیر مثبت در کاهش معني دار جمعیت قارچ هاي مولد آفالتوکسین در خاک در 
مقایسه با سیستم هاي آبیاري غرقابي و بابلر داراي اولویت مي باشند. همچنین با توجه به نقش مهم کودهاي حیواني 
در افزایش جمعیت قارچ هاي شاخه Aspergillus flavus، توصیه مي گردد تا این کودها در زیر سطح خاک دفن 

شده و به صورت چالکود استفاده شوند.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که در طول مدت اجراي آزمایش در رفسنجان، سیستم هاي آبیاري غرقابي و قطره اي سطحي 
 Aspergillus به ترتیب با 2790 و 1620 پروپاگول در هر گرم خاک، بیشترین و کمترین جمعیت قارچ هاي شاخه
flavus را دارا مي باشند. سیستم آبیاري بابلر نیز با 2470 پروپاگول قارچ در هر گرم خاک حد واسط دو سیستم 
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داد. در  افزایش  را در خاک  این شاخه  قارچ هاي  از کود دامي جمعیت  استفاده  قرار گرفت. همچنین  آبیاري فوق 
سیرجان جمعیت قارچ هاي شاخه Aspergillus flavus در دو سیستم آبیاري قطره اي سطحي و زیرسطحي در طول 
اجراي آزمایش اختالف معني داري نداشت اما این دو سیستم به طور معني داري داراي جمعیت باالتري از قارچ 
هاي شاخه Aspergillus flavus نسبت به سیستم آبیاري غرقابي بودند. همچنین در سیرجان نیز استفاده از کود 
دامي باعث افزایش معني دار جمعیت قارچ هاي این شاخه در کلیه سیستم هاي آبیاري گردید. در مجموع نتایج این 
تحقیق نشان داد که استفاده از سیستم هاي آبیاري قطره اي سطحي و زیرسطحي در مقایسه با آبیاري غرقابي مي تواند 
جمعیت قارچ هاي شاخه Aspergillus flavus را در خاک باغ هاي پسته به میزان قابل توجهي کاهش دهد. با توجه 
به خاکزاد بودن این قارچ ها، مي توان انتظار داشت که در طوالني مدت و با کاهش جمعیت قارچ هاي این شاخه در 

خاک، تراکم این قارچ ها در فضاي باغ هاي پسته و آلودگي میوه هاي پسته به آفالتوکسین نیز کاهش یابد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
 

  

آبياري قطره اي سطحي     آبياري غرقابي رايج در باغ هاي پسته استان كرمان 

   
                         آبياري قطره اي زيرسطحي     آبياري بابلر

نمونه سيستم هاي آبياري مورد ارزيابي در دو شهرستان رفسنجان و سيرجان
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
  Aspergillus flavus عنوان: استفاده از مالچ هاي پالستیکي سفید و سیاه جهت کاهش جمعیت قارچ هاي شاخه

در سیستم آبیاری قطره ای سطحی باغ های پسته     
یافته منتج از پروژه شماره:  92003-9151-06-06-17                  مدت اجراي پروژه:3سال 
مجری مسئول: معصومه حقدل                                                   رتبه علمي:  مربی پژوهش

مجریان: ناصر صداقتی، امیر حسین محمدی و محمد مرادی 
m-haghdel@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
امروزه استفاده از مالچ هاي پالستیکي، به دلیل بهبود رشد گیاهان و کیفیت باالي محصول، با کشاورزي مدرن 
ارتباط تنگاتنگي دارد. محدود شدن تبخیر آب خاک، کنترل علف هاي هرز، بهبود خاک شخم زده و مدیریت فرسایش 
خاک از مزایاي مهم استفاده از مالچ ها مي باشد. در زمان استفاده از مالچ، به علت اینکه مواد معدني قابل حل و در 
قدرت  و همچنین  میکرو ارگانیزم ها  تغییر مي یابند، جمعیت  میکروارگانیزم هاي خاک،  و  گیاه  براي رشد  دسترس، 
تجاوزگري و بقاء آن نیز تحت تاثیر قرار مي گیرد. با توجه به اینکه قارچ آسپرژیلوس یکی از میکروارگانیزم های مهم 
در باغ پسته می باشد، بنابراین در این تحقیق تاثیر استفاده از دو نوع مالچ پالستیکي سفید و سیاه با ضخامت 45 
میکرون بر جمعیت قارچ هاي شاخه Aspergillus flavus در سیستم آبیاري قطره اي سطحي باغ هاي پسته مورد 

ارزیابي قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج این تحقیق که نشان داد که جمعیت قارچ هاي شاخه A. flavus در دو تیمار مالچ پالستیکي سفید و 
سیاه در طول فصل رشد )فصل هاي بهار و تابستان(، پایین تر از تیمار شاهد مي باشد و از طرف دیگر در همه ماه هاي 
نمونه برداري جمعیت قارچ در مالچ سیاه در مقایسه با مالچ سفید کمتر بود )کاهش 64 درصدي(، توصیه مي شود 
تا از ابتداي فصل رشد روي سیستم آبیاري قطره اي سطحي با استفاده از مالچ هاي پالستیکي تیره با ضخامت 45 
میکرون پوشانده شود تا بدین ترتیب شاهد کاهش قابل توجه جمعیت قارچ هاي شاخه A. flavus در خاک باغ هاي 

پسته و در نتیجه کاهش احتمال آلودگي میوه هاي پسته به قارچ و آفالتوکسین باشیم. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کاربرد مالچ هاي پالستیکي به خصوص مالچ هاي سیاه مي تواند، جمعیت قارچ هاي شاخه A. flavus را به طور 
معني داري در طول فصل رشد و در ماه هاي گرم سال کاهش دهد. بنابراین در شرایط کم آبی و در هوای بسیار گرم 
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تابستان، استفاده از مالچ  پالستیکی به عنوان پوشش سیستم آبیاری قطره ای سطحی در باغ هاي پسته، عالوه بر 
کاهش تبخیر و تعرق و افزایش راندمان مصرف آب، مانع از افزایش جمعیت قارچ هاي شاخه A. flavus در خاک 

مي شود. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

عكس 1- پوشش پالستيكي سفيد  بر روی سيستم آبياری قطره ای سطحی در باغ پسته عكس

 2- پوشش پالستيكي سياه  بر روی سيستم آبياری قطره ای سطحی در باغ پسته
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موسسه تحقیقات خاک وآب
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: بهترین مدیریت آبیاري ارقام پنبه در استان اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره: 83076-0000-00-161800-036-3       مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: جعفر آقایی                                                               رتبه علمي:  مربی پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
محدودیت منابع آب از نظر کمي و کیفي ایجاب مي نماید که برنامه ریزی خاصي تحت عنوان استفاده بهینه از 
واحد آب مصرفي انجام پذیرد که این برنامه ریزي مي تواند در قالب دور مناسب آبیاري باشد. کشاورزان در این مناطق 
با مشکالت ناشی از عدم آگاهی در زمینه چگونگی استفاده صحیح مدیریت مناسب از آب برای کشت پنبه و تراکم 
آن به عنوان یکی از مهمترین گیاهان مقاوم به خشکی مواجه هستند. نتایج این تحقیق نشان داد که آبیاري با دور 
آبیاری مناسب، بر اساس تعداد روز در هر منطقه و هر ماه متفاوت. لذا می توان ضمن استفاده بهینه از آب مصرفی 

مقدار عملکرد وش پنبه را نیز افزایش داد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به محدودیت منابع آب در مناطق خشك و نیمه خشك و کشت پنبه در این مناطق، انتخاب صحیح 
زمان آبیاري براي استفاده حداکثر از واحد حجم آب، مهم به نظر مي رسد. با توجه به نتایج حاصله می توان چنین 
توصیه کرد که برای کاشت پنبه در دوره رویشی و رسیدگی حتما دور آبیاری زیادتر در نظر گرفته شود تا  از رشد 
رویشی بی رویه گیاه جلوگیری شود. بر این اساس بهتر است تا قبل از گلدهی 4 نوبت آبیاری با دور حدود 20 روز و 
پس از این مرحله نیز 4 نوبت با دور آبیاری حدود 12-15 روز انجام گردد. آب مصرفی با روش آبیاری سطحی حدود 

9000 – 7500 متر مکعب در هکتار در نظر گرفته می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با بکارگیری نتایج این تحقیق در عرصه های کشاورزی می توان به عملکرد قابل قبول پنبه دست یافت. کاربرد 
آبیاری سطحی با دورهای آبیاری معادل 4 نوبت تا  مرحله گلدهی و 4 نوبت تا رسیدگی می تواند باعث افزایش 
عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری گردد. به این ترتیب می توان تا 12 درصد حجم آب مصرفی را کاهش و تا 0/15 
کیلوگرم بر متر مکعب کارایی آب مصرفی را افزایش داد. می توان با ترویج و کاشت این ارقام در شرایط اقلیمی 
مشابه اصفهان، ضمن تولید قابل قبول این محصول، از منابع محدود آب و خاک نیز بیشترین بهره را به دست آورد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: معرفی رقم های متحمل پنبه به شوري آب آبیاري در استان اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره: 83075-0000-00-181600-036-3      مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: حسن دهقانی                                                           رتبه علمي:  مربی پژوهش

 mdehqani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کیفیت نامناسب آب آبیاری و شوری و شور- سدیمی بودن خاکهای زراعی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد 
گیاهان در بیشتر نقاط کشور محسوب می شود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهي از اراضي کشور، بخصوص در 
مناطق مرکزي، شرقي و جنوب داراي مشکل شوري خاک و آب مي باشند، معرفی ارقام متحمل به شوري آب آبیاری 
از اهمیت ویژه اي برخوردار است. یکی از راهکارهاي مهم جهت افزایش تولیدات کشاورزي در این مناطق کاشت 
گیاهان مقاوم به شوري است. گیاه پنبه به دلیل مقاوم بودن به خشکي، سازگار بودن با اکثر اقلیم ها، رشد خوبی در 
اکثر مناطق دارد، اما با افزایش شوری آب آبیاری عملکرد ،آب مصرفي، کارایي مصرف آب آبیاري، وزن ده غوزه و 
تعداد غوزه در بوته آن کاهش می یابد. معرفی رقم متحمل به شوری آب آبیاری پنبه که در این مناطق عملکرد قابل 

قبولی داشه باشد می تواند باعث رونق هر چه بیشتر کشت این محصول شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که در شرایط شور بیشترین مقدار عملکرد، آب مصرفي، کارایي مصرف آب آبیاري، تعداد غوزه در بوته، 
وزن ده غوزه و تعداد بوته سبز شده مربوط به رقم دلتاپاین 16 و سپس تابالدیال مي باشد. بنابراین می توان گفت این 
ارقام می توانند به عنوان ارقام متحمل به شوری گیاه پنبه در استان اصفهان و شرایط اقلیمی مشابه معرفی شوند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با بکارگیری نتایج این تحقیق در عرصه های کشاورزی می توان به عملکرد قابل قبول پنبه دست یافت. با توجه به 
اینکه ارقام دلتاپاین 16 و تابالدیال از لحاظ عملکرد وش پنبه، کارایي مصرف آب آبیاري، وزن ده غوزه، تعداد غوزه 
در بوته و تعداد بوته سبز شده بهتر بودند، کاشت این ارقام در شرایط استفاده از آبهای شور و لب شور می تواند 
کشاورزان را به کاشت این محصول تشویق نموده و عملکرد پنبه را افزایش داد. ارقام دلتاپاین 16 و تابالدیال از لحاظ 

عملکرد وش پنبه نسبت به رقم B577 به ترتیب 20 و 15 درصد افزایش داشت. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: بهترین منابع و سطح ازت مصرفی از نظر عملکرد و میزان نیترات در سیب زمینی منطقه جیرفت

یافته منتج از پروژه شماره: 85039-0000-06-180000-040-2     مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: آرش صباح                                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

sabbaharash@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 امروزه رسیدن به کشاورزی پایدار مد نظر تمامی سیاستگذاران و برنامه ریزان و محققان است و مصرف صحیح 
و مناسب انواع نهاده های کشاورزی بخصوص انواع کودها در راستای سیاستهای توسعه کشاورزی پایدار از اهمیت 
بسزایی برخوردار است.  بهینه کردن مقدار مصرف و منبع کودهای ازته برای محصوالت مختلف از جمله سیب زمینی، 
جهت نیل به حداکثر محصول و ارتقاء سطح کیفی آن الزم است. در منطقه جیرفت بدلیل داشتن خاکهایی عموما با 
بافت سبك و ماده آلی کم، مصرف بی رویه کودهای ازته رایج بوده که بایستی در مسیر صحیح هدایت شود تا عالوه 
بر کم کردن هزینه ها از آلودگی خاک جلوگیری شود و کیفیت محصول نیز بهبود یابد. بایست توجه داشت که سیب 
زمینی از محصوالتی است که تجمع آالینده هایی نظیر نیترات در آن مسئله ساز است و مقدار بیش از حد مجاز آن، 

سالمت انسان بخصوص اطفال را بخطر می اندازد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تولید محصول سالم با عملکرد باال توصیه می شود از کود ازته  سولفات آمونیم )خصوصا خاک های آهکی 
مناطق خشك و نیمه خشك( به میزان 850 کیلوگرم در هکتار یا اوره )با درصد ازت باالتر و ارزانتر نسبت به سولفات 
آمونیم و با عملکرد مشابه( به میزان 400 کیلوگرم بصورت تقسیط در سه نوبت استفاده شود. با مصرف بیش از این 

مقادیر، میزان نیترات غده سیب زمینی از حد مجاز بیشتر خواهد بود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 مهمترین مزایای این یافته شامل افزایش عملکرد و کاهش مصرف کود ازته برای تولید کننده و بهبود سالمت مصرف 

کننده است.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از طرح سيب زمينی 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: میزان مناسب کود حاوی پتاسیم در کشت جو تحت تنش خشکي  

یافته منتج از پروژه شماره: 3-109-121500-00-0000-7933        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجریان مسئول: بصیر عطاردی، علیرضا مقری فریز                            رتبه علمي: مربی پژوهش 

gmail.com@Basir.atarodi :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
جو در تغذیه دام ها و در تهیه برخي مواد خوراکي استفاده می شود. در منطقه خراسان جنوبی مساحت تحت کشت 
این محصول نسبتاً زیاد است. در طی سالیان اخیر، کمبود آب و کاهش حاصلخیزی خاکها به علت کشت مدوام باعث 
کاهش عملکرد جو شده است. مشکالتی مثل ورس )خوابیدگی بوته های جو بخصوص در زمان وزش باد( نیز وجود 
دارد که عالوه بر اینکه میزان تولید را کاهش می دهد برداشت این محصول را با دست یا با کمباین مشکل می کند. 
کاهش کیفیت جو از جمله کاهش میزان پروتئین آن نیز از جمله مشکالتی است که باعث شده تاثیر آن در رشد 
دامها کاهش یابد. به این دالیل، یافتن روشهائی برای جلوگیری از کاهش میزان تولید در شرایط کم آبی، جلوگیری 
از خوابیدگی بوته ها و افزایش پروتئین جو ضروری است. این روشها در نهایت می توانند منجر به افزایش درآمد 

کشاورز گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اکثر کشاورزان دو نوع کود سفید )اوره( و کود ریشه )کود سیاه( )فسفات( را می شناسند و تنها این دو نوع کود 
را استفاده می کنند. بهتر است قبل از کوددهی، خاک مزرعه آزمایش شود و بر اساس نتیجه آزمایش، کودهای مورد 
نیاز استفاده شود. اما اگر به هر دلیلی مثل نبود آزمایشگاه، آزمایش خاک مقدور نیست توصیه می شود در زمان 
آماده سازی زمین برای کشت جو، حدود 120 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم در هر هکتار مصرف شود. اگر بافت خاک 

مزرعه، سبك و شنی است بهتر است مقدار بیشتری مثال 150 کیلوگرم در هکتار استفاده شود. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بطور کلی می توان گفت مصرف کود پتاسیم مشروط به رعایت سایر اصول زراعی، باعث افزایش 15 تا 20 درصدی 

عملکرد جو خواهد گردید. ضمناً مشکل ورس و خوابیدگی بوته ها تا 50 درصد کاهش خواهد یافت. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

با مصرف كود پتاسيم

بدون كود پتاسيم
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: کاهش مصرف آب با استفاده از روش کاشت فارویی در اراضی غیر شور سیستان

یافته منتج از پروژه شماره: 85032-0000-01-180000-044-2    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6ماه
مجري مسئول: محمدرضا پهلوان راد                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش 

pahlavanrad@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
وجود خشکي و کمبود رطوبت در منطقه سیستان از مهمترین عوامل کاهش رشد و عملکرد محصوالت مختلف 
مي باشد و از این رو یافتن مدیریتهایي که بتواند در این مناطق میزان ذخیره رطوبت خاک را افزایش داده و میزان 
تنش رطوبتی خاک را کاهش دهد از اولویت های منطقه سیستان می باشد. با انتخاب روش کاشت مناسب می توان 

کارایی مصرف آب را افزایش و مقدار مصرف آب را کاهش داد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اراضی  آبان ماه  می باشد. توصیه می شود کاشت گندم در  برای گندم در منطقه سیستان  تاریخ کشت مناسب 
غیرشور اراضی دشت سیستان، به صورت فاروئی با یك خط کاشت برروی هر فارو با فواصل 20 سانتیمتری انجام 
شود. همچنین در شرایط کمبود آب با کاشت دو ردیف با فاصله 20 سانتیمتر بر روی هر پشته در اراضی غیر شور 

اراضی می توان با آب کمتر و با قبول کاهش عملکرد از این روش استفاده کرد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از روش های فاروئی در خاک های غیر شور سبب کاهش مصرف آب می گردد. مقدار مصرف آب در روش 
جویچه اي با یك خط کاشت در شرایط تقریبا عملکرد مساوی با روش کرتی، 13 درصد کاهش یافت. استفاده از 
آبیاری با سه خط کاشت سبب کاهش مصرف آب از 4743 متر مکعب در هکتار در روش کرتی به 2860 متر مکعب 
در روش جویچه ای با سه خط کاشت به میزان 40 درصدی کاهش مصرف آب گردید، درحالیکه مقدار کاهش عملکرد 
از روش کرتی با 4471 کیلوگرم در هکتار به روش جویچه ای با سه خط کاشت با عملکرد 3479 کیلوگرم در هکتار، 

22 درصد بود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 
نمایی از مزرعه آزمایشی
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مناسب ترین نسبت پتاسیم به منیزیم در کشت گندم آبي استان کرمانشاه

یافته منتج از پروژه شماره: 87041-8303-06-180000-054-4     مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول: جالل قادری                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

ghaderij@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گندم از نظر مقدار تولید و سطح زیر کشت مهم ترین محصول کشاورزي ایران به شمار رفته و افزایش محصول آن 
در واحد سطح مد نظر مي باشد. افزایش عملکرد آن مانند سایر محصوالت کشاورزي به عوامل مختلف به-نژادي و به 
زراعي بستگي دارد. یکي از مهم ترین عوامل به زراعي، رعایت اصول مصرف بهینه کودها مي باشد. از جمله عناصرغذائي 
است که نقش مثبت و ارزنده اي در افزایش عملکرد این محصول دارند و مطالعات کمي درخصوص آن ها انجام گرفته، 
مصرف توأم پتاسیم و منیزیم است. کاربرد مقادیر زیاد کودهاي پتاسیمي و یا باالبودن میزان پتاسیم و کلسیم در 
خاک، مي تواند منجر به کاهش میزان منیزیم درگیاه گردد. تا جائي که در بسیاري از خاک ها جذب منیزیم بیش تر 
تابع حاللیت پتاسیم مي باشد تا مقدار منیزیم خاک. قابلیت استفاده منیزیم، فقط تحت تاثیر قدرت ذخیره و رهاسازي 
خاک نیست. بلکه بیش تر از روي نسبت کاتیون ها در مکان-هاي تبادلي تعیین مي شود که عدم تعادل آن ها ممکن 
است منجر به کمبود منیزیم شود. لذا با توجه به نقش مفید و مؤثر این عناصر، برهم کنش آن ها با یکدیگر و نوع 
رس هاي غالب منطقه )مونتموریلیت، ایالیت و ورمیکوالیت(، اجراي تحقیقي در این زمینه و به دست آوردن نسبت 

مناسب بین این دو عنصر در افزایش عملکرد کمي و کیفي گندم آبي از اهمیت به سزائي برخوردار مي باشد.   

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- با مصرف سولفات منیزیم و پتاسیم، عملکرد کمی و کیفی گندم آبي افزایش یافت.

2- جهت جلوگیري از اثرات برهم کنش منفی بین منیزیم و پتاسیم و به منظور افزایش عملکرد کمي و کیفي 
گندم آبي پیشنهاد می نماید، نسبت به مصرف توأم کودهاي پتاسمي و منیزیمي یعني کاربرد 450 کیلوگرم سولفات 

پتاسیم بر هکتار و 150 کیلوگرم سولفات منیزیم بر هکتار قبل از کاشت گندم اقدام شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- افزایش عملکرد و کیفیت دانه گندم

2- افزایش مقاومت گندم به  تنش ها
افزایش  افزایش می یابد و این مهم، باعث  با کاربرد سولفات پتاسیم و منیزیم، مقدار گوگرد در دانه گندم   -3

خصوصیات کیفی پخت نان می شود.
4- در صورت پایین بودن مقدار پتاسیم قابل جذب خاک، درصد افزایش عملکرد، می تواند بین 9 تا 10 درصد باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: جایگذاري کودهاي حاوی نیتروژن راهکاری برای افزایش عملکرد، بهبود کیفیت گندم و افزایش کارایي کود

یافته منتج از پروژه شماره: 84002-8303-06-180000-100-4        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حسین صفاری                                                      رتبه علمی: استادیار پژوهش

مجریان: عبدالحسین ضیاییان و مهدی زنگی آبادی
hosaffary@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در مناطق خشك و نیمه خشك به دلیل پایین بودن میزان بارندگي وکمبود مواد آلي، نیتروژن بعد از آب گلوگاه 
مناطق  برخي  در  متاسفانه  کنند.  استفاده مي  از کودهاي شیمیایي  نیتروژن  رفع کمبود  براي  زارعین  است.  رشد 
زارعین کود را به طور سطحي مصرف مي کنند چون در این ناحیه اوال ریشه ها فعال نیستند و ثانیا تلفات نیتروژن 
به صورت تصعید زیاد است به همین دلیل گیاه نمي تواند از مواد غذایي کود استفاده نماید و در نتیجه تلفات کود 
زیاد و راندمان آن پایین است. قرار دادن کود در ناحیه اي نزدیك ریشه گیاهان جایگذاري کود اتالق مي گردد. در 
کشاورزي علمي جایگذاري عمقي کودها باعث باال رفتن کارایي کودها، کاهش مقدار مصرف و نهایتا افزایش بازده 

اقتصادي کودها مي گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به نتایج پژوهش انجام شده برای دستیابی به حداکثر عملکرد و کارایی مصرف کود مصرف 400 کیلو گرم  
در هکتار از منبع اوره با پوشش گوگردی در زمان کاشت به روش پخش سطحی و یا 300 کیلوگرم در هکتار کود 
اوره به روش پخش سطحی در سه تقسیط )یك قسمت زمان کاشت و دو نوبت سرک در مرحله پنجه زنی و خوشه 

دهی( توصیه می شود. الزم به ذکر است که مصرف کود به روش نواری موثرتر از پخش سطحی می باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 نتایج حاصل از بکارگیری یافته موجب افزایش عملکرد دانه گندم به میزان 1700 کیلوگرم در هکتار، افزایش 
1/5 درصد پروتئین دانه و کیفیت گندم و حداقل دو گرم افزایش وزن هزار دانه گندم می گردد. کارایی مصرف 
نیتروژن از منبع اوره با پوشش گوگردی حداقل 30 درصد بیشتر از اوره می باشد به نحوی که مصرف 100 کیلوگرم 
در هکتار نیتروژن از کود اوره با پوشش گوگردی به اندازه 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن از کود اوره کارایی دارد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه آزمايشی
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: اثربخشی کودهای منیزیمی در افزایش عملکرد و پروتئین دانه گندم

یافته منتج از پروژه شماره: 4-100-180000-06-8303-86037    مدت اجراي پروژه:1 سال و 3 ماه
مجری مسئول:حسین صفاری                                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: محمود شریعتمداری و مهران افضلی
           hosaffary@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به اهمیت اقتصادی و تولید گندم به عنوان محصول استراتژیك کشور ضرورت توجه به افزایش راندمان 
تولید این محصول الزامی است. از بین عوامل تاثیرگذار بر تولید گندم عناصر غذایی و از جمله عنصر منیزیم می باشد 
که نقش بسزایی در تأمین انرژی و پروتئین مورد نیاز بدن ، متابولیسم کلسیم و ویتامین ث، فسفر و پتاسیم و تبدیل 
قند خون به انرژي بسیار با اهمیت است و به عنوان ماده ضد استرس شناخته شده است با توجه به نقش مثبت 
منیزیم در گیاه و نظر به اینکه تحقیقات اندکی در مورد اثرگذاری این عنصر بر کمیت و کیفیت گندم انجام شده 
است. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر کاربرد مقادیر و منابع مختلف منیزیم بر عملکرد کمی و کیفی گندم در 

کرج، کرمانشاه و مازندران اجرا شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج تحقیق انجام شده یافته های زیر در عرصه قابل توصیه است:

1- محلولپاشی، مصرف خاکی و مصرف کود منیزیم با آب آبیاری در کمیت و کیفیت گندم موثر است.
2- در منطقه کرج با توجه به وضعیت منیزیم خاک در حد متوسط مصرف خاکی حداقل 20 کیلوگرم سولفات منیزیم 
در زمان کاشت گندم، یك نوبت محلولپاشی سه در هزار در مرحله خوشه دهی و 10 در هزار سولفات منیزیم در 

سیستم آبیاری یك نوبت در زمان ساقه رفتن و یك نوبت در مرحله پرشدن دانه توصیه می شود.
3- در منطقه کرمانشاه در صورت مشابه بودن نتایج خاک و آب و گیاه می توان به طور تقریبی از دستورالعمل منطقه 

کرج استفاده کرد.
4- در منطقه مازندران با توجه به آبشویی بیشتر و کمبود خاکهای مازندران از نظر منیزیم مصرف خاکی 40 کیلو 
گرم سولفات منیزیم در زمان کاشت گندم ، محلولپاشی سه در هزار یك نوبت در مرحله خوشه دهی و 10 در هزار 

سولفات منیزیم در سیستم آبیاری یك نوبت در مرحله ساقه رفتن و یك نوبت پرشدن دانه توصیه می شود. 
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- بسته به میزان منیزیم محلول خاک مصرف بهینه منیزیم در خاک و محلول پاشی و آب آبیاری قادر است نسبت 

به شاهد تا یك تن در هکتار افزایش عملکرد دانه را به همراه داشته باشد. 
2- مصرف توام کود منیزیم به صورت خاکی، محلولپاشی و همراه با آب آبیاری تاثیر معنی داری بر روی افزایش 
کمیت گندم به میزان 2200 کیلو گرم در هکتار در کرج و 800 کیلوگرم در هکتار در مازندران و افزایش پروتئین 

دانه به میزان 1/3 درصد در کرج و حدود یك درصد در مازندران، داشت.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه گندم غنی شده با كود منيزيمی
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مصرف گوگرد و عناصر کم مصرف در کشت سیب زمینی

یافته منتج از پروژه شماره:  3-036-181200-00-0000-83071      مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: محمد رضا چاکرالحسینی                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: جهانبخش پناهی کردالغری،  احمد مرتضوی لك
reza.rns2007@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سیب زمینی جهت رشد مناسب و توسعه اقتصادی به تغذیه متعادل نیاز دارد. در این راستا تامین عناصر کم 
مصرف همراه با کاربرد عناصر پرمصرف اهمیت زیادی دارد. این گیاه به کمبود منگنز و روی خاک حساس می باشد. 
از طرفی به دلیل آهکی بودن خاک های منطقه فریدن و چادگان و کم بودن مواد آلی خاک، کمبود عناصر غذایی 
کم مصرف مخصوصا روی و منگنز در اغلب مزارع مشاهده می شود. لذا بررسی اثر عناصر کم مصرف به همراه گوگرد 

در ارقام تجاری سیب زمینی از اهمیت خاصی برخوردار می  باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به آهکی بودن خاک ها ی منطقه فریدن و چادگان و کم بودن مواد آلی خاک  در این مناطق و کم بودن 
حاللیت عناصر کم مصرف به خصوص عناصر روی و منگنز، مصرف کودهای کم مصرف سولفات روی و سولفات منگنز 
به میزان 40 کیلوگرم در هکتار به همراه گوگرد و تیوباسیلوس به میزان 300 کیلوگرم در هکتار قبل از کشت جهت 

افزایش عملکرد توصیه می شود.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که عملکرد رقم مارفونا نسبت به آگریا و آگریا نسبت به کنکورد برتری دارد. 
استفاده از تیمار کودی روی و منگنز و مخلوط کودهای کم مصرف روی+ مس+ منگنز+ آهن همراه با تیوباسیلوس و 
گوگرد سبب افزایش عملکرد کل به میزان 2310 کیلوگرم در هکتار و  و غده های درشت را به میزان 1640 کیلوگرم 

در هکتار در مقایسه با شاهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مدیریت مناسب آبیاری و مصرف پتاسیم برای بهبود عملکرد و میزان روغن کلزا در استان زنجان

یافته منتج از پروژه شماره: 2-111-150000-00-0000-79033               مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مهدی طاهری                                                              رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجري: عباسعلی دماوندی         
taheritekab@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
قسمت عمده وزن بافت های زنده گیاهی کلزا از آب تشکیل شده است. آب همچنین محیط انتقال موادغذایی از 
خاک به گیاه است. از این رو کمبود آب می تواند تاثیر سوء شدیدی بر رشد و نمو گیاه و در نتیجه عملکرد داشته 
باشد. نظر به اینکه کمبود آب در ایران یکی از عوامل بازدارنده رشد و نمو و در نتیجه عملکرد می باشد. استفاده بهینه 

از آب و افزایش راندمان آب مصرفی از جمله اهداف کلیه تولید کنندگان بخش کشاورزی می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در شرایط آب و هوایی زنجان و مناطق مشابه دور آبیاری 8 روزه و میزان آب مصرفی حدود 5400 متر مکعب در 
هکتار برای رقم کلزا پیشنهاد می گردد. همچنین با توجه به آزمون خاک و مشخص شدن میزان پتاسیم موجود در 
خاک از این کود استفاده گردد زیرا مصرف بیش از نیاز آن باعث بهم خوردن تعادل عناصر غذایی در خاک و کاهش 

محصول می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج نشان داد وقتی پتاسیم قابل جذب کافی در خاک وجود دارد مصرف کودهای پتاسه نه تنها باعث افزایش 
عملکرد و راندمان آب آبیاری نمی شود بلکه با بهم زدن تعادل عناصر غذایی در خاک باعث کاهش عملکرد محصول 
می گردد. با توجه به عدم اختالف معنی دار در عملکرد دانه ی دو تیمار با دور آبیاری 6 و 8 روزه و به جهت صرفه جویی 

در مصرف آب، توصیه می گردد دور آبیاری 8 روزه برای آبیاری کلزا در این منطقه انتخاب گردد. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: میزان مصرف و کاربرد مکانیزه کود فسفره در زراعت کلزا در استان مرکزی

یافته منتج از پروژه شماره: 84046-0000-06-180000-060-2     مدت اجراي پروژه: 3 سال و 6 ماه
مجری مسئول: محمد علی خودشناس                                          رتبه علمي: مربی پژوهش

 khodshenasm@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در سالهای اخیر سطح زیر کشت کلزا در استان مرکزی رو به گسترش می باشد. فسفر از عناصر ضروری پرمصرف 
مورد نیازاین گیاه می باشد که عمدتا به روش پخش سطحی مصرف می شود. بنابراین آگاهی از نیاز غذایی و روشهاي 
کاربرد فسفر به روش نواری و مکانیزه در این زمینه ضروری است. فسفر یکي از عناصر ضروري پر نیاز براي کلزا 
مي باشد. غلظت کم )3000-100 میلي گرم فسفر در خاک( و حاللیت کم )کمتر از 0/01 میلي گرم فسفر در لیتر( 

این عنصر را در خاک تبدیل به عنصر محدود کننده رشد گیاه کرده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کود فسفر به میزان70 درصد توصیه شده بر اساس آزمون خاک از منبع سوپر فسفات تریپل با استفاده از ماشین 

خطي کار و شیار بازکن نوع بیلچه ای استفاده شود به طوری که فاصله بین کود و بذر 10-5 سانتیمتر باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با کاربرد نواری کود فسفر در زراعت کلزا کارایي زراعي فسفر 82/7، جذب کل فسفر 19/1، تعداد غالف 17/1 و 

عملکرد 6/1 درصد نسبت به روش رایج )روش پخش سطحي( افزایش داشت.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مصرف نیتروژن و پتاسیم در کشت زرشك در استان خراسان

یافته منتج از پروژه شماره:  85038-0000-06-180000-042-02    مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: سعید رضائیان باجگیران                                         رتبه علمي: مربی پژوهش

 Saeed_Rezaeian @yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 شرایط اقلیمی و بارندگی بسیار اندک، زمین های شور و اغلب فقیر سبب شده که تنها گیاهان خاصی در جنوب 
استان خراسان رضوی قادر به رشد و ادامه حیات باشند. زرشك یکی از گونه هایی است که بخوبی توانسته است با 
اقلیم منطقه سازگاری داشته باشد و عرضه میوه زرشك به بازار بخش مهمی از اقتصاد کشاورزی مناطق یاد شده را 
بخود اختصاص داده است. از طرفی تامین عناصر غذایی ضروری پرمصرف مانند نیتروژن و پتاسیم برای گیاه زرشك 

از اهمیت خاصی برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تامین عناصر غذایی نیتروژن و پتاسیم در گیاه زرشك الزم است میزان 750 گرم سولفات آمونیوم و 500 

گرم سولفات پتاسیم برای هر درختچه در چالکود در زمستان مصرف شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با به کارگیری نتایج این یافته در عرصه، عملکرد کمی و کیفی زرشك به میزان 75 درصد نسبت به تیمار شاهد 
افزایش می یابد و باعث تولید پایدار زرشك در منطقه خواهد شد که در نهایت منجر به افزایش درآمد کشاورزان 

می شود.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مصرف کودهای شیمیایی محتوی عناصر آهن، روی و کود حیوانی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران

یافته منتج از پروژه شماره: 80045-0000-00-150000-109-2           مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: سعید رضائیان باجگیران                                               رتبه علمي: مربی پژوهش

 Saeed_Rezaeian @ Yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
زعفران به عنوان گرانترین محصول کشاورزی و ادویه جهان جایگاه ویژه ای دربین محصوالت صنعتی و صادراتی 
ایران دارد. درحال حاضر ایران بزرگترین تولید کننده و صادرکننده زعفران در جهان است. از طرفی تغذیه متعادل 
گیاه به عنوان کلید افزایش محصوالت زراعی و باغی نقش خود را به خوبی  نشان داده است. آهن و روی بعنوان دو 
عنصر کم مصرف بیشترین کمبود را در خاک های کشور دارند. چنانچه به مقدار کافی و در زمان مورد نیاز مصرف 
شوند می توان انتظار داشت که محصول زعفران افزایش یابد که به نوبه خود باعث افزایش درآمد کشاورزان می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصرف 25 تن در هکتار کود دامی پوسیده، 60 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و 200 کیلوگرم در هکتار سولفات 
آهن در زمان آبیاری گل آب توصیه می شود. پس از آبیاری، با چهارشاخ کودهای مصرفی باید با خاک مخلوط گردند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از این پروژه باعث افزایش عملکرد زعفران و بهبود کیفیت آن در صورت مصرف صحیح کودهای ذکر 
شده، و در نتیجه افزایش درآمد کشاورزان زعفران کار به میزان 70 درصد نسبت به تیمار شاهد مورد انتظار می باشد. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: استفاده از کمپوست برگ خرما در تولید نشاء گوجه فرنگی

یافته منتج از پروژه شماره: 87033- 10- 10-4                                  مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:مختار زلفی باوریانی                                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 

molfi2001@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
تعریف مسئله و اهمیت موضوع:

تهیه نشاء یکي از مهمترین مراحل تولید محصول گوجه فرنگی است. به دلیل محاسن تهیه نشاء در بسترهاي 
کشت غیرخاکي، این روش تولید در سال هاي اخیر توسعه فراوانی یافته است. در حال حاضر عموماً از پیت و کوکوپیت 
به عنوان بستر کاشت استفاده می شود که به دلیل قیمت زیاد عالوه بر افزایش هزینه تولید سبب خروج ارز از کشور 
نیز می شود. از مهمترین مشکالت تولید نشاء  در بسترهاي کشت غیر خاکي هزینه بسیار زیاد بسترهاي کشت وارداتي 
و نیز عدم اطالع کافی تولید کنندگان نشاء از فرمول غذایي مناسب مي باشد. از طرف دیگر حجم عظیمی از برگ های 
هرس شده نخل خرما در استان و نیز کشور وجود دارد که از پتانسیل کافی برای تهیه بستر تولید نشا برخوردار است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
خرد کردن برگ های هرس شده خرما به ذراتی به ابعاد 2 – 3 سانتی متر

به ازاء هر مترمکعب برگ خرد شده )وزن حدود 200 کیلوگرم( مقدار 5 کیلوگرم اوره، 2 کیلوگرم خاک تحت 
کشت چمن و 40 کیلوگرم کود دامی نیمه پوسیده اضافه شود.

تلنبار نمودن توده برگ های غنی شده در توده هایی به ابعاد 4 در 10 متر مربع و ارتفاع حدود 2 متر.
اضافه کردن آب تا خیس شدن کامل توده بنحوی که رواناب جاری نشود )تنظیم رطوبت بصورت هفتگی چك 

شود(.
هوادهی توده هر 2 هفته یکبار و یا با کنترل دمای توده به نحوی که از 70 درجه سلسیوس بیشتر نشود.

پس از حدود 2-3 ماه کمپوست تهیه شده و برای مصارف مختلف از جمله به عنوان بستر کاشت نشاء آماده 
می باشد.

کمپوست برگ خرما به تنهایی و یا مخلوط ان با کوکوپیت به نسبت 50 درصد، بستر بسیار مناسبی جهت تولید 
نشاء گوجه فرنگی بوده و قابل جایگزینی به جای پیت می باشد. 

غنی سازی بستر کشت حاوی پیت و کوکوپیت با کود مرکب 15 – 46 – 5 به میزان 450 میلی گرم در لیتر و 
بستر کاشت حاوی کمپوست برگ خرما به میزان 150 میلی گرم در لیتر در زمان قبل از کاشت بذر توصیه می شود.
در طی دوره داشت نشاهای بستر کاشت حاوی پیت و کوکوپیت طی 6 مرحله با کود حاوی نیتروژن، فسفر، 
پتاسیم، آهن، منگنز، روي و مس با غلظت به ترتیب 100، 40، 80، 0/5، 0/25، 0/1 و 0/05 میلی گرم در لیتر 
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محلول پاشی شود. محلول پاشی نشاهای بستر کاشت حاوی کمپوست برگ خرما با محلول مذکور طی 2 تا 3 مرحله 
کفایت می نماید. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از این نتایج بطور متوسط به میزان 40 درصد سبب بهبود پارامترهای رشد نشاء گوجه فرنگی نسبت به 
بسترهای رایج مانند پیت و کوکوپیت خواهد شد، ضمن اینکه در کاهش هزینه تولید و جلوگیری از خروج ارز از کشور 
نیز مؤثر است. همچنین استفاده از برگ های هرس شده خرما در تولید کمپوست، سبب افزایش درآمد نخل داران 
می شود. الزم به ذکر است که از کمپوست تهیه شده به عنوان منبع ماده آلی خاک در تولید محصوالت زراعی و باغی 

نیز می توان بهره برد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: توصیه مناسب کودی  نیتروژن و گوگرد برای بهبود خصوصیات کمي و کیفي سیر

یافته منتج از پروژه شماره: 85030-0000-06-180000-109-2       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:
متاسفانه خاک هاي کشور به دلیل آهکي بودن و باال بودن pH، علیرغم فراواني برخي عناصر غذائي مثل فسفر، 
مقدار فرم محلول و قابل جذب این عناصر کمتر از مقدار الزم براي تامین رشد مناسب گیاه است. روش متداول 
براي مقابله با این کمبودها، استفاده  از منابع شیمیایي آنهاست که باعث آلودگي محیط زیست، خروج ارز از کشور 
و …مي شود. بنابراین ضرورت ایجاب مي کند که  از منابع بیولوژیك براي جبران این نقیصه استفاده نمود. نتایج 
تحقیقات نشان مي دهد که استفاده از گوگرد همراه با باکتري هاي اکسید کننده گوگرد، یکي از راه هاي موثر براي 
افزایش قابلیت جذب برخي از عناصر غذائي به ویژه فسفر در خاک هاي قلیایي است. از طرف دیگر، خاک هاي آهکي و 
خاک هاي با pH باال از نظر آهن و روي قابل جذب گیاه، فقیر هستند و کمبود این دو عنصر اغلب در خاک هاي مذکور 
وجود دارد. اکسیداسیون گوگرد توسط میکروارگانیسم هاي اکسید کننده گوگرد باعث کاهش موضعي pH خاک و 
افزایش حاللیت این عناصر مي گردد. از طرف دیگر، مصرف بیش از حد نیتروژن نیز در بسیاری موارد، موجب افزایش 
محتوای نیترات در محصول می گردد که با بهینه سازی مصزف نیتروژن و رعایت آزمون خاک، می توان محصول سالم 

با محتوای نیترات استاندارد تولید نمود. 

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بیشترین عملکرد سیر به میزان 14/5 تن در هکتار از مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن خالص )بر مبنای آزمون 
خاک و توصیه عمومی سبزیجات( در هکتار از منبع اوره )نصف نیتروژن قبل از کاشت و باقیمانده نیتروژن هنگامي 
که بوته ها به ارتفاع 15 سانتیمتر رسیدند( و 600 کیلوگرم در هکتار گوگرد عنصری همراه با مایه تلقیح تیوباسیلوس 

)6 کیلوگرم در هکتار(، قبل از کاشت، به دست آمد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
• افزایش عملکرد هکتاری سیر به میزان 103 درصد

• افزایش وزن سیرچه به میزان 92 درصد
• افزایش تعداد سیرچه در بوته به میزان 25 درصد
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• کاهش محتوای نیترات سیر به میزان 26 درصد
عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شاهد                                                 نيتروژن+گوگرد+تيوباسيلوس
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مناسب رین میزان مصرف نیتروژن، پتاسیم و گوگرد در افزایش عملکرد میوه زیتون در استان گلستان

یافته منتج از پروژه شماره:013-83-000-000-  06-000-18000-056-2 مدت اجراي پروژه:2سال و6 ماه 
مجری مسئول: محمد صالحی فراهی                                                   رتبه علمي: محقق

Salahimohammad604@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زیتون یکي از مهمترین محصوالت باغی استان گلستان و کشور می باشد. امروزه از کود به عنوان عاملی برای 
تغذیه ای  زیتون مشکالت  دردرختان  عملکرد  از دالیل کاهش  یکی  استفاده می شود.  مناسب  عملکرد  به   رسیدن 
می باشد. لذا ساده ترین روش برای دستیابی به حداکثر عملکرد زیتون، تغذیه متعادل عناصر غذایی می باشد. نیتروژن 

، پتاسیم و گوگرد از مهمترین این عناصر هستند.

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای طرح در دوسال، پیشنهاد می شود گوگرد )بیوگوگرد( به میزان 1000 
گرم، نیتروژن از منبع اوره به میزان1500 گرم و سولفات پتاسیم )سولفات پتاسیم( 750 گرم برای هر درخت زیتون 
در منطقه مصرف شود. اوره در دو مرحله )اسفند و اردیبهشت( و پتاسیم و گوگرد به صورت چالکود در اسفند داده 

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

تحت شرایط این آزمایش عملکرد درختان تحت تاثیر تیمارهای کودی هم از نطر عملکرد و هم از نظر یکنواختی 
میوه و کیفیت میوه بهتر ازتیمار شاهد بودند
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: استفاده از محلول پاشي با کلرور کلسیم برای مقابله با عارضة پوسیدگي گل گاه هندوانه در استان گلستان

یافته منتج از پروژه شماره: 8547-0000-06-18000-05-2                  مدت اجراي پروژه:2سال و6 ماه 
مجری مسئول: محمد صالحی فراهی                                             رتبه علمي: محقق

مجري: فرامرز سیدی
Salahimohammad604@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
هندوانه یکی از مهم ترین صیفی جات بوده و در خوراک انسان و تهیه علوفه به کار مي رود. پوسیدگی گل گاه، 
اختالل فیزیولوژیکی معمولی است که در هندوانه)Citrullus lanatus( به وجود می آید. پوسیدگی گل گاه ممکن است 
در تمام مناطق تولید هندوانه در دنیا اتفاق افتد و ایجاد خسارت بیش از 50 درصد را نشان دهد. عوامل زیادی باعث 
بروز عارضة پوسیدگی گل گاه هندوانه می شود که یکي از مهم ترین آن ها کمبود کلسیم می باشد. اگرچه کلسیم ممکن 
است به مقدار کافی در خاک موجود باشد، کمبود آن ناشي از مشکل جذب و انتقال آن به اندام هاي هوایي در اثر 
تنش هاي رطوبتي هوا و خاک است. همچنین شرایط خاک و گیاه اجازة جذب آن را نمی دهد. این عارضه به ناکافی 
بودن مقدار کلسیم در گل گاه میوه مربوط می شود. ساده ترین روش برای افزایش میزان کلسیم میوه محلول پاشی 

آن است.

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای طرح در دوسال، پیشنهاد می شود محلول پاشي کلرورکلسیم قبل از 
تشکیل میوه و به فاصله 15 روز در سه نوبت و با غلظت 8 در هزار انجام شود. بهتر است سطح بوته کامال به محلول 

آغشته گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

تحت شرایط این آزمایش محلول پاشی کلرور کلسیم بر بهبود عملکرد هندوانه موثر نبود، ولی در کاهش عارضه 
پوسیدگی گلگاه هندوانه که بازار پسندی و قابلیت نگهداری هندوانه را کاهش می دهد، به صورت معنی داری تاثیر 
داشت. با توجه به هزینه اندک محلول پاشی کلرور کلسیم، توصیه می شود محلول پاشی با کلرور کلسیم با غلظت 8 

در هزار صورت گیرد، تا محصول بهتر به بازار عرضه شود.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان:توصیه تعداد مناسب برداشت و مقدار مناسب مصرف نیتروژن و کود دامي برای بهبود عملکرد اسفناج به 

عنوان کشت دوم پس از برنج در استان مازندران
یافته منتج از پروژه شماره: 85055- 000- 00- 181200- 059- 3   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: علی چراتی                                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش

acherati@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استفاده از کودهای آلی پوسیده به دلیل تأثیر بسیار مناسب در اصالح خصوصیات خاک و کاهش عوارض زیست 
محیطی و همچنین رشد بهتر گیاه از جمله راه کارهای مناسب در زراعت می باشد. از سویی دیگر  تعیین بهترین 
الگوی برداشت که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد نیز دارای اهمیت می باشد. در سال های اخیر با استقبال 
کشاورزان، کشت دوم پس از برداشت برنج در استان مازندران رو به گسترش می باشد. با توجه به  قابلیت کشت 
اسفناج به عنوان زراعت پائیزه و ضرورت استفاده بهینه از شالیزارهای شمال و افزایش ضریب کشت )کشت دوم(، 
دستیابی به الگو و تعداد برداشت مناسب اسفناج و اثرات کود ازته )اوره( وکود دامی برعملکرد اسفناج پس از برداشت 

برنج از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در اراضی شالیزاری مازندران، زراعت اسفناج بعنوان کشت دوم با استفاده از کود دامی پوسیده به میزان 20 تن 
در هکتار )ساالنه( قبل از کاشت و 300 کیلوگرم کود اوره در هکتار به صورت تقسیطی و با 2 برداشت اسفناج، قابل 

توصیه می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

از مهمترین نتایج و دستاورد های این طرح افزایش ضریب کشت )کشت دوم( و افزایش تولید محصول اسفناج 
به مقدار 88 درصد بیشتر از شرایط معمول کشت زراعین می باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: سیستم مناسب خاکورزي برای اراضي دیم و شور گندم در استان گلستان

یافته منتج از پروژه شماره: 85027-0000-03-180000-06-2          مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجري مسئول: یونس محمدنژاد                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

y.mohamadnezhad@areeo.ir    :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بالغ بر 350000 هکتار )38 درصد( از کل اراضي در استان گلستان مبتال به درجات مختلف شوري است. کمبود 
بارندگي، مشکل جذب آب توسط گیاه به علت شوري و نداشتن رشد خوب به علت غلظت باالي نمك مشکالت عمده 
در تولید محصول اراضي شور استان گلستان مي باشند. در این منطقه بارندگی تا میزان 130 میلی متر باعث تولید 
مقرون به صرفه گندم نمی گردد. اما بارندگی تا 200 میلی متر با بارندگی مناسب در اسفند ماه به بعد و بارندگی تا 
280 میلی متر با پراکنش خوب در طول فصل رشد باعث تولید متوسط 1/4 و 2/5 تن دانه گندم به ترتیب می گردد. 
سیستم هاي شخم حفاظتي با حفظ بقایاي گیاهي در سطح خاک یا نزدیکی آن هم اقتصادي و هم باعث ذخیره در 
زمان و انرژي، کنترل فرسایش خاک، حفظ رطوبت و افزایش نفوذپذیري در خاک می شود. عالوه بر آن مدیریت علف 

هرز، به عنوان یك عامل مهم در سیستم شخم حفاظتي، نیز اهمیت دارد. 

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در  تعیین کننده  و  عامل مهم  دارد  پائین  به  و شوری متوسط  بیشتر دیم  استان گلستان که  مناطق  این  در   
تولید کشاورزی آب می باشد و تا میزان بارندگی 280 میلی متر استفاده از ادوات شخم حفاظتی و یا حتی کشت 
مستقیم بر افزایش ذخیره رطوبت تا 45 سانتی متری خاک و یا کاهش شوری خاک تا 30 سانتی متری خاک تاثیری 
ندارد. بهترین ادوات کاشت در این مناطق می تواند تنها یك نوبت دیسك و بعد کاشت یا کاشت مستقیم در صورت 
دسترسی به ادوات کاشت مستقیم است. تیمار کشت مستقیم شدیداً باعث افزایش تراکم علف هرز ماشك وحشی در 
این منطقه می گردد که استفاده از علف کش 1، 1- دي متیل- 4، 4 باي پریدینیوم )گراماکسون(  به میزان 3 لیتر 

در هکتار در زمان قبل از کاشت آنرا کنترل می کند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

استفاده از کاشت مستقیم یا تنها یك نوبت دیسك و بعد کاشت در مقابل روش های مرسوم یا کم خاکورزی تولید 
گندم یکسانی خواهد داشت. بنابراین هزینه کردن اضافی برای آماده سازی زمین در این مناطق اشتباه خواهد بود.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان:معرفی یك روش کاربردی برای تهیه کمپوست از ضایعات مختلف کشاورزی در استان خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 88037-10-46-4                 مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: محی الدین گوشه                                       رتبه علمي: مربی پژوهش 

مجري: سید مهدی شتاب بوشهری 
magoosheh@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
طی سال های گذشته، با پایش خاک های استان خوزستان از نظر میزان عناصر غذایی، تخمین زده شده است 
ارزان ترین و آسان ترین  از  از 1 درصد می باشند. یکی  اراضی دارای کربن آلی کمتر  این  از  از 50 درصد  که بیش 
راه های افزایش حاصلخیزی خاک، کاربرد مواد آلی به صورت کمپوست است. یکی از این منابع، بقایای گیاهی است 
که به سهولت در دسترس کشاورزان و بهره برداران می باشد. در استان، دو منبع باگاس نیشکر و کاه و کلش گندم 
فراوان ترین هستند. ساالنه در مزارع نیشکر استان، مقادیر زیادی باگاس و فیلترکیك تولید می گردد و هر دو آنها از 
ضایعات کارخانه های عصاره گیری بوده که در مقیاس انبوه جمع آوری می شوند. جمع آوری این مواد به دلیل قابلیت 
اشتعال زیاد آنها خطرناک است. قسمت محدودی از آنها به مصرف خوراک دام و صنایع کاغذسازی می رسد. لیکن 

مابقی جهت تولید کمپوست مناسب خواهند بود.

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
توصیه می شود برای تهیه کمپوست از کاه گندم و یا باگاس نیشکر و از روش غنی شده یعنی استفاده از قارچ 
فیلترکیك  باگاس، 50 درصد  یا  از ترکیب 40 درصد کاه  بهتر است  استفاده گردد.  ازتوباکتر  باکتری  تریکودرما و 
نیشکر، کمتر از 10 درصد کود گاوی )این کود به دلیل شوری زیاد بهتر است کمتر در ترکیب کمپوست بکار رود( 
و مابقی از کود گوسفندی و یا کود مرغی استفاده شود. با این روش دو ماه پس از تشکیل تلنباره ها کمپوست آماده 
بهره برداری است. بسته به شرایط محیط و به منظور حفظ رطوبت توده، آب دهی به آن انجام شود. همچنین به منظور 
افزایش دمای درون توده و تسریع عمل تجزیه تلنباره ، پس از دو تا سه هفته از تشکیل توده، روی آن با پالستیك 
پوشانده شود. لیکن الزم است به منظور هوادهی، توده کودی توسط چنگك زیر و رو شود )دو تا سه بار در طول زمان 
تهیه کمپوست(. میزان مصرف قارچ و باکتری 2/5 کیلوگرم به ازای هر تن تلنباره )ماده خام( است. قارچ در مرحله 

تشکیل الیه ها )و روی هر الیه مجزا( و باکتری در مرحله زیر و رو کردن )هوادهی( توده افزوده گردد.   
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
   با اعمال این روش تهیه کمپوست، 2 تا 3 ماه نسبت به روش سنتی صرفه جویی در زمان خواهد شد. همچنین 
انتظار می رود کمپوست حاصل 80-70 درصد نسبت به روش سنتی از نظر عناصر غذایی غنی تر باشد. یکی از فواید 

دیگر این روش، از بین بردن تقریبا کامل بذور علف های هرز است.    

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مراحل تهيه كمپوست به روايت تصوير )افزودن محلول قارچ و باكتری، 
هوادهی تلمباره، فعاليت كرم خاكی و درنهايت تهيه كمپوست(
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مدیریت مناسب آبیاري گندم در شرایط شور در استان خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 84075-0000-01-180000-043-2   مدت اجراي پروژه: 3 سال و 6 ماه
مجری مسئول: محی الدین گوشه                                                    رتبه علمي: مربی پژوهش 

magoosheh@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در اغلب موارد در مزارع گندم جنوب استان خوزستان مشاهده مي گردد که دفعات آبیاري در خاک هاي شور با 
غیر شور یکسان مي باشد. البته این مسئله نه بخاطر کمبود آب یا موارد مشابه است، بلکه به علت عدم آگاهي و توجه 
کشاورزان به تفاوت مدیریت آبیاري در خاک شور و غیر شور است. وقتي گیاه تحت تاثیر دو تنش شوري و رطوبتي 
قرار گیرد، کاهش عملکرد قابل توجه خواهد بود. در یك خاک شور،  بتدریج که آب از خاک در اثر برداشت گیاه 
تخلیه مي گردد، غلظت آب خاک اطراف ریشه بیشتر شده و اگر این مقدار آب از دست رفته در زمان مورد نیاز گیاه 
جبران نگردد، گیاه با تنش های آبي و شوري، به طور همزمان مواجه مي گردد. از طرفي، هرچه غلظت امالح در آب 
خاک بیشتر گردد مقدار رطوبت سهل الوصول کمتر مي شود و در واقع حد آستانه کاهش رطوبت خاک کمتر شده 
و به ظرفیت زراعي نزدیکتر مي گردد. دانستن حد تخلیه مجاز رطوبت خاک در شوري هاي مختلف، به برنامه ریزي 

آبیاري و تنظیم دورهاي مناسب آبیاري، کمك مي نماید. 

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای آبیاری زراعت گندم در اراضی جنوب استان خوزستان از منبع آب شور، الزم است شوری آب کمتر از 5 
دسی زیمنس برمتر باشد. در زمان استفاده از آب با این  کیفیت، بهتر است فواصل آبیاری طوالنی تر از معمول )استفاده 
از آب با کیفیت مطلوب( در نظر گرفته شود. دورهای 20 تا 30 روز یکبار از زمان کاشت تا اواسط اسفند ماه و از 
نیمه دوم اسفند تا رسیدگی محصول، هر 15 تا 20 روز یکبار مناسب است. هرچه شوری آب بیشتر گردد، تنظیم 

دور آبیاری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
انتظار می رود در مناطقی که امکان آبیاری با آب شور در حدود 5 دسی زیمنس بر متر دارند، با این روش مدیریت 
با کیفیت 5-8  با کیفیت مطلوب صرفه جویی شود. لیکن در شرایطی که آب  از مصرف آب  آبیاری به طور کامل 
دسی زیمنس بر متر موجود باشد، می توان تا یك نوبت )از 5 تا  6 نوبت( در مصرف آب با کیفیت مطلوب کاسته  گردد 
)به میزان 20-15 درصد(. در شرایط وجود آب با شوری بیش از 8 دسی زیمنس بر متر، مصرف آن جایز نمی باشد.    
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از پروژه )باال، چپ(، آبياری با آب رودخانه )باال، راست(، 
آبياری با زه آب )پايين، چپ(، آبياری با آب شور )پايين، راست(
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
با  خصوصیات  اوره در خاکهاي  به هنگام مصرف مقادیر مختلف کود  پتاسیمي  مدیریت مصرف کودهاي  عنوان: 

فیزیکو شیمیائي متفاوت زیر کشت گندم
یافته منتج از پروژه شماره: 8408-0000-06-180000-059-2         مدت اجراي پروژه:  2 سال 
مجری مسئول: محمود رضا رمضانپور                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

mrramezanpour@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در این پژوهش سعی بر آن شد تا بهترین میزان کودهای اوره و کلرور پتاسیم و مصرف آنها به صورت سرک در 
خاکهای با درصد رس متفاوت بررسی شود اهمیت این تحقیق ناشی از اهمیت ازت و پتاسیم در طول دوره رشد گیاه 
و تاثیر آنها بر عملکرد دانه گندم است. از طرف دیگر با توجه به اینکه نتایج تجزیه خاک در استان ضرورت مصرف 

پتاسیم را الزم میداند. 
به طور معمول عملکرد گندم در استان مازندران کم است. این کاهش عملکرد به دالیل مختلف مي باشد. عدم 
استفاده کافي یا نا متعادل کودها در گندم زارها میتواند از جمله دالیل این کاهش باشد. گندم به عنوان یکي از پر 
مصرف کننده ترین محصوالت کشاورزي است کشاورزان منطقه  تا 80 درصد کود مورد نیاز گندم خود را به ازت 
معطوف مي کنند. اگرچه ازت به عنوان عنصر کلیدي براي رشد گیاه محسوب مي شود، اما متاسفانه کارایي مصرف 
این کود مناسب نمي باشد. از طرف دیگر با بررسي هاي انجام شده در گندم زارهاي استان مالحظه گردید که پتاسیم 
خاک پایین و درصد رس در اکثر جاها باال بوده، باال بودن رس باعث تثبیت پتاسیم شده از اینرو افزایش مصرف 
کودهاي پتاسیمي به این خاکها الزم است تا مصرف کود ازته و پتاسیمي مدیریت شود و همچنین کارایي کودهاي 

ازته بهبود بخشید.  

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اهمیت تغذیه گیاه در مراحل رشد فنولوژیکی متفاوت الزم است تا بنا به میزان جذب گندم، توصیه 
کودی بر اساس نوع کود و زمان مصرف به کشاورزان یاد آوری شود. بر اساس این دستورالعمل در شرایطي که پتاسیم 
خاک پایین باشد و درصد رس خاک باال باشد توصیه مي شود بهترین میزان 300 کیلو اوره و 200 کیلو گرم کلرور 
پتاسیم در 3 مرحله در زمانهای مختلف فنولوژیکی می باشد. از اینرو با مصرف متعادل کودهاي پتاسیمي و اوره هم 

نیاز غذایي گیاه را تامین نمود و هم عملکرد محصول را افزایش داد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج میانگین دو سال آزمایش از تاثیر متقابل مصرف کودهاي کلرور پتاسیم و اوره بر عملکرد دانه، وزن هزار 
دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، شاخص برداشت، بیوماس و ارتفاع بوته نشان داد که عملکرد 
و سایر صفات مورد بررسي در سطح پنج درصد داراي اختالف معني داري بود و هر کدام از صفات از الگوي آماري 

جداگانه اي پیروي نمود.
بیشترین عملکرد دانه از مصرف 300 کیلو گرم کود اوره و 200 کیلو گرم کود کلرور پتاسیم در هکتار حاصل 
شد. با افزایش مصرف کود اوره در سطوح ثابت کود کلرور پتاسیم عملکرد دانه افزایش یافت، اما با افزایش کود کلرور 
پتاسیم در سطوح ثابت کود اوره این چنین نبود و در تمام سطوح مصرف کود اوره مصرف 200 کیلو گرم کود کلرور 
پتاسیم بیشترین عملکرد را نشان داد. با افزایش میزان اوره و پتاسیم در مزارع گندم مالحظه شد که باعث افزایش 
عملکرد و اجزائ عملکرد مي شود. همچنین اثرات افزایش کود اوره وکود پتاسیمي بطور جداگانه و یا تواما باعث 
افزایش عملکرد مي شود و در مکانهاي مختلف هم بهترین عملکردها از مصرف 300کیلوگرم اوره و 200 کیلو گرم 
کلرور پتاسیم حاصل شد. از اینرو توصیه مي شود جهت افزایش عملکرد دانه گندم و بهبود کارایي مصرف کودهاي 

ازته، همراه با کودهاي ازته از کودهاي پتاسیمي استفاده شود. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: کاربرد بهینه مقادیر مختلف ازت، پتاسیم و منیزیم برای تولید موز گلخانه اي 

یافته منتج از پروژه شماره: 83011-0000-02-470000-059-4     مدت اجراي پروژه:  2 سال 
مجری مسئول: محمود رضا رمضانپور                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

mrramezanpour@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
افزایش  این کودها جهت  مقدار  بهترین  تعیین  و  منیزیم  و  پتاسیم  ازت،  مقادیر مختلف  تاثیر  بررسي  آزمایش 
عملکرد موز گلخانه اي به شکل اسپلیت پالت فاکتوریل با سه سطح اصلي و ترکیب فاکتوریلي 4 سطح پتاسیم و 3 
سطح منیزیم به عنوان سطح فرعي به مدت دو سال جرا گردید. از مهمترین مشکالت گلخانه داران موز در استان 
مازندران عدم اطالع از وضعیت تغذیه اي و نیاز آن گیاه به عناصر مختلف از جمله ازت، پتاسیم و منیزیم مي باشد. 

رشد و تولید موز به مقادیر زیادي عناصر غذائي نیاز دارد که بخش زیادي از آن از خاک تامین مي شود 
 در صورتي که از کود پتاسیم به مقدار زیاد مصرف شود، عالئم کمبود منیزیم مشاهده مي شود. از عالئم کمبود 
منیزیم میتوان توسعه پیراموني زردي تا نزدیك رگبرگ میاني، تغییر در آرایش برگ، دمبرگهایي با لکه هاي ارغواني 
و جدا شدن نیام از شبه ساقه است. معمول ترین عالئم کمبود بصورت سبزي حاشیه و همزمان کلروزه شدن منطقه 

بین حاشیه و رگبرگ میاني است.    
از این رو آزمایشي به منظور بررسي تاثیر کودهاي پتاسیم  ازت و منیزیم در عملکرد و کیفیت موز  و تعیین نیاز 

غذائي آن اجرا شد. 

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تاثیر تغذیه متعادل بر بهبود خصوصیات کمي و کیفي موز بسیار مثبت بوده و با تیمارهائي که از تعادل غذائي 
مناسبي برخوردار نمي باشند، اختالف معني داري دارد. مصرف متعادل کودهاي شیمیایي عالوه بر تامین مواد غذایي 
مورد نیاز گیاه باعث حفظ محیط زیست و جلوگیزي از افزایش هزینه تولید مي شود. از اینرو با مصرف سولفات 
آمونیم، سولفات پتاسیم و سولفات منیزیم میتوان افزایش عملکرد را در تولید موز گلخانه اي شاهد بود. بهترین توصیه 
کودي براي هر بوته موز در طول یك سال 650 گرم سولفات آمونیم 150 گرم سولفات پتاسیم و 450 گرم کلرور 

پتاسیم به صورت سرک و 100 گرم سولفات منیزیم بود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تاثیر ازت و پتاسیم بر عملکرد موز در سطح پنج درصد معني دار ولي 
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منیزیم داراي تاثیر معني داري نبود. همچنین مالحظه گردید که  تاثیر مقادیر مختلف ازت از منبع سولفات آمونیم 
بر عملکرد میوه و طول میوه و تعداد ردیف میوه در هر خوشه معني دار بود. بیشترین مقدار عملکرد میوه از مصرف 
200 گرم ازت حاصل شد.  با توجه به اینکه ازت از عناصر مهم در عملکرد گیاه است، توانست چنین تاثیري را در 
عملکرد نشان دهد. این افزایش نسبت به تیمارهاي دیگر در سطح پنج درصد اختالف معني داري داشت و نسبت به 
شاهد حدود 46 کیلو گرم افزایش نشان داد. نتایج حاصل از تاثیر تیمار مقادیر کود پتاسیمي نشان میدهد که مصرف 
پتاسیم در سطوح مختلف باعث اختالف معني دار بر عملکرد میوه و طول آن و همچنین تعداد ردیف میوه در هر 
خوشه مي گردد. تاثیر سطوح مختلف کود سولفات منیزیم بر عملکرد معني دار نبوده است، اگرچه تاثیر کود سولفات 
منیزیم بر طول میوه و تعداد ردیف در هر خوشه بین شاهد و دو سطح دیگر معني دار شده است. نتایج حاصل از 
این آزمایش نشان داد که اثر متقابل مقادیر کودهاي پتاسیمي در مقادیر سولفات منیزیم در  سطح پنج درصد معني 
دار بود و بیشترین عملکرد میوه از مصرف باالترین سطوح پتاسیم و منیزیم حاصل شد. همچنین اثرمتقابل مقادیر 
مختلف کود ازته در حالت فاکتوریلي سطوح مختلف پتاسیم و منیزیم بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکي موز 
گلخانه اي در سطح پنج درصد معني دار بود و بیشترین عملکرد از مصرف200 گرم ازت از منبع سولفات آمونیم 300 
گرم پتاسیم و  100 گرم سولفات منیزیم حاصل شد. اگر چه مقدار 100 و 50 گرم منیزیم تفاوت قابل توجیهي در 
عملکرد نداشتند. در نهایت بهترین توصیه کودي براي هر بوته موز در طول یك سال  650 گرم سولفات آمونیم 150 

گرم سولفات پتاسیم و 450 گرم کلرور پتاسیم به صورت سرک و 100 گرم سولفات منیزیم بود.
بنابر نتایج حاصله میتوان گفت که تاثیر تغذیه متعادل بر بهبود خصوصیات کمي و کیفي موز بسیار مثبت بوده 

و با تیمارهائي که از تعادل غذائي مناسبي برخوردار نمي باشند، اختالف معني داري دارد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: افزایش کارایی کود های  فسفره در گیاه ذرت و گندم با استفاده از روش های مناسب مصرف کود در استان قزوین

یافته منتج از پروژه شماره: 84014-0000-06-180000-050-2           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مهرزاد مستشاری                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

mm_mohasses@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آگاهي از شکل های شیمیایي فسفر معدني در فهم شیمي فسفر خاک و هم چنین در درک  جنبه های پیدایش و 
حاصل خیزي خاک اهمیت دارد. براي شناسایي شکل های شیمیایي فسفر و تعیین ارتباط میان جذب فسفر به وسیله 
گیاه با فسفر خاک این پژوهش اجرا گردید. با توجه به اینکه شکل های مختلف فسفر حاللیت های متفاوتي دارند 
و از آنجاییکه فسفر از مهمترین کودهای مورد نیاز گیاه می باشد، تعیین فراواني و توزیع آن ها ممکن است ما را 
باقابلیت های گیاهان در استفاده از فسفر خاک بیشتر آشنا کند. اهداف این تحقیق شامل تعیین شکل های مختلف 
فسفر در خاک های تحت کشت ذرت و گندم برای تعیین شاخص های مناسب در توصیه کودی و افزایش کارایی و 

بهره وری کودهای فسفره  به  منظور صرفه جویی در مصرف کود و کاهش آلودگی خاک می باشد.

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 از آنجایی که تغذیه و روش صحیح مصرف کود یکی از فاکتور های موثر در افزایش عملکرد می باشد، لذا مصرف 
153 کیلوگرم کود فسفره  از منبع سوپر فسفات تریپل قبل از کشت برای محصول گندم و 185 کیلوگرم برای 
محصول ذرت به صورت نواری توصیه می گردد. به طوریکه به این روش حداکثر کارایی و بهره وری کود فسفره در 

خاکهای آهکی منطقه وجود دارد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تحقیق انجام شده بر روی ذرت و گندم  نشان دهنده این مطلب است که بعد از کاربرد کود فسفِره پس از6 هفته 
فسفر از حالت محلول خارج شده و تثبیت می گردد و درنهایت منجر به تجمع فسفر به اشکال مختلف معدنی غیرقابل 
جذب در خاک  شده و این تجمع موجب آلودگی محیط زیست و بر هم خوردن تعادل عناصر غذایی می گردد. نتایج 
حاصله از یافته گویای کاهش مصرف کود، کاهش هزینه خرید کود، کاهش اثرات منفی کود فسفره با سایر عناصر 
غذایی می باشد. به طوریکه با این روش توصیه حدود 50 کیلوگرم در هکتار به طور متوسط از مصرف کودهای فسفره 
کاهش می یابد. از آنجائیکه در استان قزوین 45000 هکتار کشت گندم آبی و 22000 هکتار کشت ذرت موجود 
است و در صورت اجرای طرح مذکور در سال اول در حداقل 20 درصد مزارع می توان نسبت به کاهش مصرف 
670000 کیلوگرم کود فسفره اقدام نمود. این در حالی است که اثرات منفی متقابل عنصر فسفر با ریزمغذی های 

آهن و روی در جذب توسط گیاه و تثبیت فسفر در خاکهای آهکی استان کاهش می یابد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحیقات خاک و آب 
عنوان:مزایای آبیاری قطره ای خیار در شرایط شور

یافته منتج از پروژه شماره: 2-103-150000-00-0000-81033           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  اسماعیل حقیقت                                                             رتبه علمي: مربی پژوهش

مجری: مصلح الدین رضایی
Mrez84@Yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شوری یك مشکل عمده در مناطق خشك و نیمه خشك بوده که آبیاری برای تولید محصول در آن ضروری است. 
اثر اصلی شوری در محصوالت زراعی کاهش رشد و نمو و مرگ گیاه تحت شرایط شوری شدید است. به طورکلی 
دو روش اصلی برای کاهش عوارض جانبی شوری در محصوالت کشاورزی وجود دارد: )الف( غربال و توسعه ارقام 
یا مهندسی ژنتیك، )ب( روش های سنتی  نژاد و  از روش های معمول اصالح  با استفاده  به نمك  متحمل و مقاوم 
مدیریت شوری خاک، گیاه، آب آبیاری و محیط رشد گیاه. موفقیت روش اول تحت شرایط کشاورزی تجاری محدود 
است. در سالهای اخیر در استان اصفهان با افزایش شدت خشکسالی و شوری شدن منابع آب کشاورزان منطقه به 
روش آبیاری قطره ای برای کشت گیاهان جالیزی روی آورده اند. خیار یکی از گیاهان جالیزی است که از قدیم االیام 
در سطح وسیعی از استان اصفهان بروش آبیاری سطحی جوی-پشته کشت می شده است. در زراعت خیار با توجه 
به امکان کنترل دقیقتر و صرفه جویی در مصرف آب در روش آبیاری قطره ای نسبت به آبیاری سطحی دستیابي به 
مدیریت  بهینه مصرف آب در شرایط شور در آبیاری قطره ای الزم است. مصرف مناسب همزمان میزان و شوری آب 
با شستشوی نمکها و نگهداری رطوبت مناسب خاک در منطقه رشد ریشه افزایش کارآیی  مصرف آب )نسبت عملکرد 

به آب مصرفی( را بدنبال دارد.

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس ازکاشت تا سبز شدن بذور و استقرار گیاه )4 برگي شدن( آبیاري تمام کرت ها با آب رودخانه زاینده رود با 
شوري حدود 1/2 دسي زیمنس بر متر و به مقدار مساوي انجام شود. دور آبیاري براساس شرایط اقلیمي و عرف منطقه 
  بین 5  روز در اول فصل تا 3 روز در اواخر فصل، انجام شود . فواصل داخل ردیف بین دو بوته 100 و روی ردیف 50 
سانتیمتر و در نزدیکی هر قطره چکان یك بوته کشت گردد؛ که در این صورت آب مصرفی حدود 4000 متر مکعب 
در هکتار در شرایط عیر شور است که الزم است همراه با افزایش شوری ّآب آبیاری به 5 دسی سیمنس بر متر به 
میزان 10 تا 20 درصد جهت شستشوی نمك ها ار منطقه رشد ریشه افزایش یابد. با شور شدن آب آبیاری و کاهش 
همزمان مصرف آب عملکرد از 58/9 تن در  هکتار به 12/5 تن در هکتار و کارایی مصرف آب از 14/4 کیلوگرم بر 
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متر مکعب به 3/7 کیلوگرم کاهش یافت.
کود شیمیایی مورد نیاز گیاه بر اساس آزمون خاک و با توجه به حد بحراني 15 میلیگرم براي فسفر و   300 
میلیگرم براي پتاسیم و 180 کیلو گرم در هکتار نیتروژن خالص همراه با حدود 15 تن در هکتار کود آلي   )کمپوست( 
به عالوه 13 کیلوگرم در هکتار سولفات مس و 25 کیلوگرم سولفات روي پیش بینی شد. مقـدار 20 درصـد کود 
نیتروژنه )از منبع سولفات آمونیوم( ونصف کود هاي میکرو و کل کودهاي فسفره  و پتاسه الزم و حدود 15 تن در 
هکتار کود آلي )کمپوست( قبل از کاشت و بقیه بعد از کاشت مصرف  گردید. کود نیتروژنه سرک در چهار مرحله و 
با استفاده از سیستم آبیاري به گیاه داده و کود هاي میکرو  سرک طي دو تا سه نوبت با غلظت 5 در هزار از طریق 
محلولپاشي بر روي گیاه استفاده شود. در اواسط خرداد گل دهي بوته ها آغاز شد و از اوایل  تیرماه برداشت میوه خیار 

شروع شد و تا اواسط شهریور ماه ادامه داشت.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
آبیاری بر اساس 95 درصد تبخیر از تشتك در شرایط غیر شور  به میزان 400 میلیمتر و بمیزان بیشتری در 
حدود 500 میلیمتر در شرایط شوری 5 دسی زیمنس بر متر جهت شستشوی امالح از منطقه ریشه و عدم کشت در 
شرایط شوری آب آبیاری 8 دسی زیمنس بر متر به علت کاهش شدید عملکرد توصیه می گردد. همچنین با توجه 
آب مصرفی مورد نیاز سبزي و  صیفي جات به روش آبیاري سنتي در منطقه رودشت  اصفهان )15000 متر مکعب در 

هکتار و در 20 نوبت( روش آبیاری قطره ای موجب کاهش مصرف آب  و افزایش کارآیی مصرف آب می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از مزرعه آزمايش
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحیقات خاک و آب 
عنوان: نقش مثبت استفاده از گوگرد پودری تلفیح شده با تیوباسیلوس همراه با منیزیم در بهبود عملکرد کلزا در 

استان مازندران
یافته منتج از پروژه شماره:. 84003-0000-06-180000-059-2      مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجری مسئول: مهران افضلی                                                       رتبه علمي: مربی پژوهش
mehran_afzalichali@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استفاده از گوگرد و منیزیم بعنوان دو عنصر ضروری برای گیاهان در شرایط خاکهای آهکی و واکنش های قلیایی 
ضعیف با عدم توازن موجود در نسبتهای الزم بین عناصر می تواند عالوه بر اصالح خاک در تغذیه بهینه محصول و 
افزایش محصول موثر باشد. اگر خاکی کمبود گوگرد داشته باشد و به آن توجه نشود تولید حداکثری محصول میسر 
نخواهد بود. از دالیل اصلی کمبود گوگرد در خاکها استفاده از کودهای خالصی است که میزان گوگرد همراه آن بسیار 
پایین می باشد و در نتیجه در اثر برداشت گوگرد توسط گیاه از خاک و عدم جبران آن غلظت این عنصر در خاک کم 
می شود. از طرفی هدر رفت مقداری از گوگرد توسط فرسایش و آبشویی و نیاز باالی بسیاری از محصوالت روغنی از 
عوامل محدود کننده تولید در اثر کمبود گوگرد می باشد. همچنین منیزیم نیز بعنوان یك عنصر حاضر در کلروفیل 
دارای نقش حساس در فتوسنتز است. غلظت منیزیم در فاز محلول در اثر آزاد سازی سریع و شدید از کانیها بیشتر 
خواهد بود و به این دلیل در خاکهای سنگین احتمال کمبود منیزیم بیشتر از خاکهای سبك است. لذا دستیابی به 

ترکیب مناسبی که بتواند ضمن جبران کمبود موجب افزایش عملکرد نیز شود، بسیار با اهمیت خواهد بود.

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از دویست کیلوگرم سولفات منیزیم یا بجای آن پنجاه کیلوگرم گوگرد تلقیح شده با باکتری تیو باسیلوس 
بعالوه یکصد کیلوگرم سولفات منیزیم در هکتار قبل از کاشت توصیه می شود. بهتر است استفاده از گوگرد تلقیح 
شده با باکتری با فاصله زمانی دو تا سه هفته قبل از کاشت به خاک اضافه شود تا فرصت کافی برای فعالیت و تبدیل 
گوگرد به شکل شیمیایی موثر فراهم باشد. با توجه به اهمیت فعال و زنده بودن باکتری های اکسید کننده، پیشنهاد 
می شود تا از انواعی از کودهای گوگردی تایید شده توسط موسسه خاک و آب که از میزان کافی باکتری به همراه 
ماده آلی مناسب برخوردار هستند، استفاده شود. برای تلقیح گوگرد مقدار یك بسته باکتری برای تلقیح هر بیست و 

پنج کیلوگرم گوگرد پودری الزم می باشد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
به دلیل کشت های مکرر و مستمر برای جلوگیری از برهم خوردن نسبت متوازن عناصر با یکدیگر خصوصا منیزیم 
استفاده از این عنصر می تواند جبران کننده این نقیصه باشد. همچنین گوگرد عالوه بر تاثیر در مقاوم سازی گیاه 
نسبت به عوامل بیماری زا خود می تواند بعنوان یك عامل ضدعفونی کننده موثر در خاک نیز جلوه کند. کمبود 
گوگرد نه تنها خود یك عامل محدود کننده عملکرد خواهد بود، بلکه افزودن آن به خاک موجب افزایش بازده جذب 
نیتروژن و فسفر برای گیاه نیز خواهد شد. همچنین عالوه بر افزایش عملکرد موجب ارتقا سطح بهره وری از اراضی و 
کاهش خسارات ناشی از بیماریهای گیاهی و استفاده از نهاده های تولید داخل خصوصا گوگرد استحصالی از پاالیشگاه 
های گاز و بکار گیری فناوری های نوین در جهت استفاده از فرآورده های بیولوژیك در راستای کشاورزی پایدار و 

حفظ محیط زیست می باشد.
تیمار مصرف دویست کیلوگرم سولفات منیزیم با عملکرد دانه 3116 کیلوگرم در هکتار نسبت به عدم مصرف 

منیزیم و گوگرد 38/3 درصد افزایش عملکرد محصول نشان داد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحیقات خاک و آب 
عنوان: مدیریت بهینه نیتروژن برای دستیابی به عملکرد اقتصادی و افزایش کارایی این عنصر در زراعت ذرت دانه ای 

استان خوزستان
یافته منتج از پروژه شماره:  85023-0000-06-180000-08-2       مدت اجرای پروژه:  3 سال و 6 ماه

مجری مسئول: کامران میرزاشاهی                                                رتبه علمی: استادیار پژوهش   
kamranmirzashahi@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تولید  براي  بنابراین،  دارد.  نیاز  نیتروژن  زیادی  مقادیر  به  است که در طول دوره رشد  گیاهانی  از جمله  ذرت 
اقتصادي ذرت دانه اي، مدیریت نیتروژن مصرفی از اولویت خاصي برخوردار است. از طرفی با توجه به تاثیر گذاري 
مقدار و زمان مصرف کودهاي نیتروژن بر کارایی استفاده از آن، افزایش کارایی نیتروژن همگام با کاهش میزان مصرف 
آن به موازات بهبود تولید براي ارتقاي درآمد کشاورزان،کاهش پتانسیل آلودگي هاي محیط زیست و نیز کم نمودن 
میزان انرژي مورد نیاز براي تولید کودهاي نیتروژن ضروري مي باشد. این در حالی است که استان خوزستان از قطب 
های تولید ذرت  دانه اي در کشور مي باشد و هرگونه افزایش در کارایی کودهاي نیتروژن منجر به بهره وري بیشتر 

از نهاده هاي مصرفي و در نهایت تولید پایدار و پر منفعت براي کشاورزان خواهد شد.

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1( تعیین میزان نیتروژن خالص به میزان 150 کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره  2( تعیین کودهای فسفر 
و پتاسیم و عناصر غذایی کم مصرف؛ البته چنانچه مقدار قابل استفاده آنها کمتر از حد بحرانی مشخص شده برای 
ذرت دانه ای باشد3( کاربرد تمامی کودهای فسفر و پتاسیم و عناصر غذایی کم مصرف)به استثنای آهن( و یك سوم 
کود نیتروژن هنگام کاشت به صورت خاک کاربرد و مخلوط با خاک سطحی. نکته: در صورت لزوم برای تامین آهن 
مورد نیاز از محلول پاشی به غلظت 4 در هزار در مرحله 6 تا 8 برگی استفاده شود 4( مصرف مابقی نیتروژن هر بار 

به میزان یك سوم مقدار تعیین شده در مرحله 6 تا 8 برگی و در زمان ظهور گل نر.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بکارگیری مدیریت بهینه )تعیین مقدار و زمان مناسب مصرف نیتروژن در سه تقسیط هر بار به میزان یك سوم 
در هنگام کاشت، مرحله 6 تا 8 برگی و اوایل ظهور گل نر( توام با تامین دیگر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ذرت، 
منجر به افزایش عملکرد دانه به میزان 50 درصد نسبت به عدم مصرف کود نیتروژن می شود. بدیهی است در چنین 
شرایطی ضمن مصرف بهینه نیتروژن و جلوگیری از آسیب های زیست محیطی ناشی از مصرف زیاد نیتروژن که 

هزینه های جدی را متحمل می کند، درآمد و وضعیت معیشتی کشاورزان افزایش می یابد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحیقات خاک و آب 
عنوان:کاهش مصرف فسفر با مدیریت بهینه کود فسفر در زراعت گندم آبی در استان خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره:86029-8303-06-180000 -048 -4   مدت اجرای پروژه: 2سال و 6 ماه
مجری مسئول: کامران میرزاشاهی                                                رتبه علمی: استادیار پژوهش   

kamranmirzashahi@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عوامل متعددی بر میزان قابلیت استفاده فسفر تاثیر گذار می باشند، از جمله ی آنها می توان به کربنات کلسیم، 
بافت خاک، اسیدیته خاک و مقدار، روش و نوع منبع تامین کننده فسفر اشاره نمود. سه مورد اخیر از نقطه نظر 
تامین کافی فسفر قابل استفاده گیاه، قابل توجه می باشند. از این رو، اعمال مدیریت هایی که منجر به افزایش کارایی 
کودهای فسفری به خصوص در خاک های آهکی کشور گردد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به ویژه اینکه بعد از 
نیتروژن، فسفر مهم ترین عنصر غذایی مورد استفاده به صورت کودهای شیمیایی در دنیا می باشد و استفاده بهینه 

از آنها از نقطه نظر اقتصادی، زیست محیطی و حفظ ذخایر فسفاتی خاک شایان نگرش خاص است. 

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1( تعیین 50 کیلوگرم در هکتار کود فسفر 2( تعیین منبع مناسب کود فسفر ترجیحاً مونو و یا دی آمونیوم 
فسفات و در غیر این صورت سوپر فسفات تریپل 3( مصرف فقط 50 درصد کود فسفر تعیین شده به صورت نواری 

به فاصله 5 سانتی متر از ردیف بذر و به عمق 10 سانتی متر  زیر خاک.

تایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 پیامدهای چنین رهیافتی که به منزله بکار بستن مدیریت بهینه کودهای فسفری در زراعت گندم آبی می باشد، 
از این قابلیت برخوردار است که عالوه بر کاهش مصرف کود شیمیایی فسفر به میزان 50 درصد توصیه کودی فسفر 
بر اساس آزمون خاک، منجر به بهبود عملکرد اقتصادی محصول گندم به میزان  22 درصد در مقایسه با عدم مصرف 

کود فسفری و بدون اختالف معنی دار با مصرف فسفر به میزان 100 درصد توصیه کودی فسفر گردد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحیقات خاک و آب 
عنوان: آب مورد نیاز خرما در روش آبیاري قطره اي در استان بوشهر

یافته منتج از پروژه شماره: 2-106-150000-00-0000-81015          مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: مهرداد نوروزی                                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش 

nowroozi50@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان بوشهر با داشتن بیش از 5/5 میلیون اصله نخل، حائز رتبه سوم در سطح کشور است. علي رغم اهمیت 
جهاني خرما، تحقیقات مربوط به آب و آبیاري آن نه تنها در ایران، بلکه در سطح جهان بسیار محدود است. آنچه 
مسلم است، درخت خرما براي رشد طبیعي و تولید میوه مرغوب به آب کافي احتیاج دارد و آبیاري باید به گونه اي 
صورت بگیرد که نخل بتواند به راحتي و به موقع آب مورد نیاز خود را جذب نماید. از طرفی در این استان تبخیر 
شدید، نزوالت جوي کم و غیر یکنواخت و روش هاي آبیاري سنتي از مهم ترین عوامل محدود کننده توسعه کشاورزي 
و عدم پایداري آن در مقابل خشکسالي هاي پي در پي به شمار مي روند. لذا توسعه روش هاي آبیاري تحت فشار، به 
ویژه از نوع قطره ای که به دلیل خصوصیات فنی خاص شرایط مطلوبی را در خاک محیط ریشه ایجاد می کند، با هدف 
بهره برداري بهینه از منابع آب امري اجتناب ناپذیر است. اولین گام براي رسیدن به این هدف مهم، برنامه ریزي آبیاري 
بر اساس برآورد مناسب آب مورد نیاز گیاه در طول فصل رشد مي باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان 

مناسب آب آبیاري خرماي کبکاب )رقم غالب استان( تحت روش آبیاري قطره اي در استان بوشهر بود.

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه این پژوهش برای باغ های نخل تحت روش آبیاری قطره ای انجام گرفت، لذا دستورالعمل حاضر 

برای این روش آبیاری و برای شرایط آب و هوایی استان بوشهر و دیگر مناطق مشابه ارائه شده است. 
 مقدار میانگین آب آبیاری بر حسب لیتر در روز برای تأمین نیاز تبخیر و تعرق هر درخت خرما )رقم کبکاب( 

به تفکیك ماه های مختلف سال مطابق جدول زیر تعیین گردید:

شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهرماه
163156143119137147159186213209190187آب آبیاری

 اگر مقادیر جدول فوق 20 درصد کاهش پیدا کند افت قابل توجهی در عملکرد محصول اتفاق نمی افتد. 
 در استفاده از مقادیر جدول فوق، راندمان سیستم آبیاری نیز باید لحاظ شود. 

 بخشی از آب آبیاری و نیاز آبشویی نمك در فصل زمستان از طریق بارندگی تأمین می شود، ولی نکته حائز 
اهمیت این است که اگر وقوع بارندگی در زمان گلدهی و یا بالفاصله بعد از گرده افشانی باشد باعث خسارت به 



162

محصول نهایی می شود. لذا توصیه این است که در چنین شرایطی گرده افشانی دستی )بو دادن( مجدداً صورت بگیرد. 
بیشترین تبخیر و تعرق در ماه خرداد اتفاق می افتد، لذا بایستی ظرفیت سیستم آبیاری بایستی بر اساس   

نیاز آبیاری در این ماه تعیین شود. 
نظر گرفته  آبیاری کم در  فاصله  بهینه،  برای حفظ رطوبت خاک در حد  آبیاری قطره ای  بطور کلی در    
می شود. در این دستورالعمل دور یك روز در میان در ماه های گرم سال )فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، 

شهریور و مهر( و دور یك هفته در میان در ماه های خنك سال )آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند( پیشنهاد می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
برنامه ریزی آبیاری روش آبیای قطره ای بر اساس برآورد مناسب آب آبیاری از مهمترین نتایج بکارگیری این یافته 
در نخیالت منطقه است. این موضوع باغداران را در طراحی، اجراء و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای در 
سطح نخیالت در راستای استفاده صحیح از منابع محدود آب یاری می کند. در این روش، آب مورد نیاز کمتر از نصف 

مصرف آب در روش سطحی بود، در حالیکه اختالف قابل توجهی در عملکرد محصول وجود نداشت. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحیقات خاک و آب 
عنوان: مدیریت مناسب آبیاري و توصیه کودی برای پیاز رقم تگزاس ارلی گرانو در شهرستان میناب

یافته منتج از پروژه شماره: 2-122-150000-00-0000-76004               مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: یعقوبعلی کرمی                                                             رتبه علمي: مربی پژوهش

   mfm_karamigsa@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
داشتن آب و هوای گرم و مرطوب سبب شده است که استان هرمزگان همچون یك گلخانه طبیعی عمل نموده و 
رتبه نخست تولید محصول خارج از فصل را در کشورداشته باشد. در میان محصوالت خارج از فصل، بیشترین سطح 
زیرکشت به ترتیب به گوجه فرنگی با 13000 ، بادمجان 12556 و پیاز9500 هکتاراختصاص دارد. هرمزگان در 
تولید گوجه فرنگی و پیاز خارج از فصل رتبه نخست و بقیه محصوالت، رتبه دوم کشور را داراست. این استان، با تولید 
ساالنه 258 هزارتن پیاز خارج از فصل بزرگ ترین تولیدکننده این محصول در کشور و شهرستان میناب بیشترین 
تولید این محصول را داراست. کمبود آب یکی از محدود کننده ترین عوامل افزایش تولید در این استان است و بدلیل 
تغییر اقلیم عالوه بر کاهش بارندگی کیفیت آبهای مورد استفاده در کشاورزی نیز بشدت تنزل یافته است، از این رو 

استفاده مناسب، از منابع آب و کود همراه با اصل مصرف بهینه بیش از هر زمان دیگری ضروری است. 

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 ابتدا کشت در خزانه انجام و سپس در زمین اصلی، کشت بصورت نشا انجام گردد. جهت صرفه جویی در مصرف 
آب با کارایی مصرف باالتر، پنج نوبت آبیاری به میزان 860 مترمکعب در هکتار در هر نوبت پس از استقرار نشاء  

بصورت زیر کافی است.
>     نوبت ابیاری اولین نوبتدومین نوبتسومین نوبتچهارمین نوبت نوبت پنجمین 

>     تاریخ ابیاری15 دیماه10 بهمناوایل اسفند5 فروردین16 فروردین
اوره،  کیلوگرم  هرمزگان،260  کشاورزي  تحقیقات  مرکز  تغذیه  بخش  توصیه  طبق  عناصرکودي  تامین  جهت 
260کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و180 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار استفاده شود. تمامي فسفر، پتاسیم و یك 

سوم نیتروژن قبل از کاشت و مابقي نیتروژن در دو مرحله به خاک اضافه گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش کارایی مصرف آب، صرفه جویی در مصرف آب و به زیر سطح کشت بردن زمین های بیشتر و با توجه نتایج 

این آزمایش امکان 25 درصد اضافه محصول وجود دارد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحیقات خاک و آب 
عنوان: مدیریت کم آبیاری پیشنهادی برای گیاه گندم در اراضی شهرکرد

یافته منتج از پروژه شماره:  5-108-150000-01-0000-771253     مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: نیازعلی ابراهیمی پاک                                            رتبه علمی: دانشیار پژوهش

nebrahimipak@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تعیین آب  مصرفي واقعي گیاه گندم از اهمیت خاصی برخوردار است و کمبود آب در مناطقي که گندم به صورت 
آبي کشت مي شود یك مسئله جدي است. در بعضي از مناطق به علت محدود بودن آب آبیاري، تعیین زمان مناسب 
آبیاري جهت بدست آوردن عملکرد بهینه و با کیفیت باال و جلوگیری از عدم تنش به گیاه یکي از اقدام های مهم 
است. نتایج مطالعات متعدد نشان مي دهد که تنش آبي در مراحل مختلف رشد گیاه بر روي کاهش عملکرد دانه 
و کاه تاثیر معنی داری دارد. لذا ضرورت دارد برای رسیدن به سود مناسب در زراعت گندم از راه کارهای کاربردی 

منطقه ای برای تعیین آب مصرفی استفاده کرد.. 

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
گیاهان سیب زمینی و چغندر قند، هم به رشد گیاه گندم ضرر نمی نرسد و هم از منابع آب استفاده مناسب 

می شود و کارایی مصرف آب افزایش یافته و عملکرد گیاه هم کاهش زیادی ندارد.
2( مرحله رشد پنجه زنی: مدت زمان آن بسیار طوالنی است و از حدود 10 آبان ماه شروع می شود  و تا حدود 
15 فروردین ادامه دارد. در این مرحله از رشد گیاه اگر بارش در منطقه رخ ندهد باید حداقل یك آب آبیاری به 800 
متر مکعب در هکتار انجام شود و معموال در این فصل از سال در منطقه شهرکرد ابتدا باران و سپس بارش برف رخ 
می دهد. در این مرحله از رشد گیاه با کاهش 40 درصد در آب آبیاری تاثیر معنی داری بر عملکرد گیاه ندارد. در 
این مرحله از رشد اگر بارش مناسب رخ ندهد یا آبیاری نشود به دلیل ریشه دهی و پنچه زنی ضعیف ریشه گیاه در 

کاهش عملکرد نهایی تاثیر زیادی می گذارد.
3( مرحله رشد ساقه: شروع این مرحله از رشد از حدود 15 فرودین تا 15 اردیبهشت می باشد. در این مرحله 
 از رشد گیاه به دلیل گرم شدن هوا و رشد سریع گیاه نیاز آبی افزایش می یابد. البته در این مرحله از رشد گیاه 
بارش های بهاری نیز رخ می دهد و بعضا آب مورد نیاز تامین می شود. با توجه به شرایط رشد گیاه و رطوبت خاک  و 
بارش بهاری  نیاز آبی گیاه گندم حدود 850 متر مکعب در هکتار است. اما نتایج کم آبیاری نشان داد در این مرحله با 
کاهش 40 درصد از آب آبیاری نسبت به نیاز آبی گندم عالوه بر اینکه کارایي مصرف آب بیشتر شد. لیکن در عملکرد 
نهایی محصول گندم تاثیری نداشت. این مرحله از رشد گیاه همزمان با کاشت  گیاهان سیب زمینی و چغندر قند  
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در منطقه است. لیکن با صرفه جوئي آب آبیاری در این مرحله از رشد گیاه گندم و در اختیار گذاشتن آن براي کاشت 
 گیاهان سیب زمینی و چغندر قند، هم به رشد گیاه گندم ضرر  نمی رسد و هم از منابع آب استفاده مناسب تری

 می شود. 
4( مرحله رشد گل دهی: طول دوره رشد در این مرحله  از 20 اردیبهشت تا حدود 10خرداد می باشد. این مرحله 
از رشد گیاه حساس ترین مرحله رشد می باشد. در این مرحله از میزان بارش های جوی هم کاسته می شود و اگر 
نیاز آبی گندم تامین نشود، گیاه دچار تنش شدید خشکی شده و عملکرد محصول شدیدا کاهش می یابد. در این 
مرحله از رشد گیاه، نیازآبی گندم 850 متر مکعب در هکتار است و اگر مقدار آب آبیاری 25 درصد  نسبت به نیاز 

آبی کاهش داشته باشد،کاهش عملکرد محصول گندم معنی دار نمی شود.
5( مرحله رشد شیري و خمیري گیاه: طول دوره رشد در این مرحله  از حدود10 خرداد تا حدود 5 تیرماه می 
باشد. این مرحله از رشد گیاه حساس و در صورت کم آبیاری دانه های گندم الغر می شوند. در این مرحله بارش های 
جوی بندرت اتفاق می افتد و اگر نیاز آبی گندم تامین نشود، گیاه دچار تنش شدید خشکی شده و محصول شدیدا 
کاهش می یابد. در این مرحله از رشد گندم، نیاز آبی 900 مترمکعب در هکتار است. لیکن اگر 35 درصد آب آبیاری 

نسبت به نیاز آبی کاهش پیدا کند، کاهش عملکرد محصول گندم معنی دار نمی شود.
6( مرحله رشد رسیدن گیاه: طول دوره رشد در این مرحله از حدود 5 تیرماه تا حدود 25 تیرماه می باشد. این 
مرحله از رشد گیاه حساسیت زیادی به کم آب ندارد و در این مرحله بارش های جوی هم اتفاق نمی افتد. نتایج نشان 
داد که در این مرحله از رشد گیاه، گندم نیاز آبی گندم 600 مترمکعب در هکتار است، لیکن اگر 40 درصد آب آبیاری 

نسبت به نیاز آبی کاهش پیدا کند، کاهش عملکرد محصول گندم معنی دار نمی شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 نتیجه کلي که از این پژوهش بدست آمد نشان داد که در کلیه مراحل رشد گیاه کاهش 20  تا 35 درصد آب 
آبیاري نسبت به حداکثر آب مصرفی گیاه گندم تاثیر معنی داری روی عملکرد محصو ل ندارد. عالوه بر آن باعث 
استفاده بهینه از آب و افرایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی می شود. با توجه به اینکه در منطقه شهرکرد 
حدود 18 هزار هکتار گندم کشت می شود و در منطقه برای هر هکتار به طور متوسط حدود 6000  متر مکعب 
آب در سطح مزرعه استفاده می شود، لذا با کاهش 25 درصد آب در مراحل گل دهی و شیری و کاهش حدود 35 
درصد در بقیه مراحل رشد موجب صرفه جویی حدود 1800 متر مکعب آب آبیاری می شود. با اعمال آب آبیاری 
نسبت به نیاز آبی گندم عالوه بر اینکه کارایي مصرف آب بیشتر شد، لیکن در عملکرد نهایی محصول گندم تاثیری 

معنی داری نداشت.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحیقات خاک و آب 
عنوان: مدیریت مناسب آبیاری قطره ای و کود نیتروژنه برای گیاه  گرمك  )رقم اصفهان( در رودشت استان اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره: 83043-0000-01-180000- 036-2         مدت اجراي پروژه: یکسال 
مجری مسئول: مصلح الدین رضایی                                                    رتبه علمي: مربی پژوهش

 Mrez84@Yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در سالهای اخیر در استان اصفهان با افزایش شدت خشکسالی کشاورزان منطقه به روش آبیاری قطره ای برای 
کشت گیاهان جالیزی روی آورده اند. گرمك یکی از گیاهان جالیزی است که از قدیم االیام در سطح وسیعی از استان 
اصفهان به روش آبیاری سطحی جوی-پشته کشت می شده است. در زراعت گرمك با توجه به امکان کنترل دقیقتر 
و صرفه جویی در مصرف کود و آب در روش آبیاری قطره ای نسبت به آبیاری سطحی دستیابي به مدیریت  بهینه 
استفاده از نهاده هاي مصرفی در آبیاری قطره ای امکانپذیر است. مصرف مناسب همزمان آب و کود نیتروژنه باعث 

افزایش کارآیی  مصرف آب )نسبت عملکرد به آب مصرفی( می گردد. 

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مقادیر کود فسفره و پتاسه بر اساس آزمون خاک و با توجه به حد بحراني 15 و 300  میلیگرم در  کیلوگرم خاک 
بترتیب برای فسفر و  پتاسیم تعیین و اعمال گردید. مقدار کل کود نیتروژنه مورد نیاز 180 کیلوگرم در هکتار از منبع 
سولفات آمونیوم است. 20 درصد کود  شیمیایي نیتروژنه مورد نیاز هر تیمار )از منبع سولفات آمونیوم( و کل کودهاي 
فسفره و پتاسه الزم به  عالوه 20  کیلوگرم در هکتار سولفات مس و 40 کیلوگرم در هکتار سولفات روي و حدود 
20 تن در هکتار کود آلي  از منبع کمپوست قبل از  کشت به خاک داده شد. مابقي کود نیتروژنه را طي 4 مرحله از 
طریق سیستم آبیاري   )استفاده از تانك کود( به مصرف و کود کامل میکرو طي سه  نوبت با نسبت 5 در هزار به طریق 
 محلول پاشي بر روي گیاه استفاده شد.  فواصل قطره چکانها بر روی ردیف 50 سانتیمتر با آبدهي چهار لیتر در  ساعت 
بود. فواصل قطره چکانها بر روی ردیف 50 سانتیمتر متر از یکدیگر و فواصل داخل ردیفها 100 سانتیمتر بود.  مقدار 
مصرف آب 3740 متر مکعب در هکتار و دور آبیاري براساس شرایط اقلیمي و عرف منطقه و مشاهده وضعیت ظاهری 

بوته ها به طور  متوسط 5 روزه در نظر گرفته شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
آب مصرفی مورد نیاز سبزي و صیفي جات به روش آبیاري سنتي در منطقه رودشت  اصفهان 15000 متر مکعب در 
هکتار و در 20 نوبت  گزارش شده است. روش آبیاری قطره ای میزان آب مصرفی را نسبت به روش های سنتی سطحی 
جوی و پشته کاهش داده و کارآیی مصرف آب  را بنحو چشمگیری افزایش میدهد.  انتظار بر این است که با توصیه 
پیشنهادی به میزان 75 تن محصول در هکتار و کارایی مصرف آب 21 کیلوگرم میوه بر متر مترمکعب آب بدست آید.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحیقات خاک و آب 
 )super( عنوان: مدیریت مناسب آبیاری و کود نیتروژنه برای افزایش کارایی مصرف آب  خیار سبز رقم برتر منطقه

در رودشت استان اصفهان
یافته منتج از پروژه شماره: 84052-0000-01-180000- 036-2        مدت اجراي پروژه: یکسال 

مجری مسئول: مصلح الدین رضایی                                                   رتبه علمي: مربی پژوهش
مجري: اسماعیل حقیقت

 Mrez84@Yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با افزایش شدت خشکسالی در سالهای اخیر در استان اصفهان کشاورزان منطقه به روش آبیاری قطره ای برای 
کشت گیاهان جالیزی روی  آورده اند.    خیار یکی از گیاهان جالیزی است که از قدیم االیام در سطح وسیعی از استان 
اصفهان به روش آبیاری سطحی جوی-پشته یا در کرت های  مسطح و با شن دهی کرت کشت می شده است. در 
زراعت خیار با توجه به امکان کنترل دقیقتر و صرفه جویی در مصرف کود و آب  در روش آبیاری قطره ای نسبت به 
آبیاری سطحی دستیابي به مدیریت  بهینه استفاده از نهاده هاي مصرفی در آبیاری قطره ای الزم است. مصرف  مناسب 
همزمان آب و کود ازته باعث افزایش کارآیی  مصرف آب )نسبت عملکرد به آب مصرفی( می گردد. با توجه به نوسانات 
قیمت و وضعیت  فراهمی آب بویژه در اراضی زیر دست شبکه های آبیاری منشعب از رودخانه زاینده رود امکان استفاده 
از آبیاری قطره ای سبب صرفه جویی در مصرف آب، کود و افزایش درآمد کشاورزان و سالمت محصول خواهد شد. 

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مقادیر کود فسفره و پتاسه بر اساس آزمون خاک و با توجه به حد بحراني 15 و 300  میلیگرم در  کیلوگرم خاک 
در هکتار مصرف شود که 20 درصد کود  نیتروژن  کیلوگرم  پیشنهاد می شود 180  و  پتاسیم  فسفر  برای  بترتیب 
 شیمیایي نیتروژنه مورد نیاز از منبع سولفات آمونیوم و کل کودهاي فسفره و پتاسه الزم به  عالوه 20  کیلوگرم در 
هکتار سولفات مس و 40 کیلوگرم در هکتار سولفات روي و حدود 20 تن در هکتار کود آلي  از منبع کمپوست قبل 
از  کشت به خاک داده شود. مابقي کود ازته را طي 4 مرحله از طریق سیستم آبیاري   )استفاده از تانك کود( به مصرف 
و کود کامل میکرو طي سه  نوبت با  نسبت 5 در هزار به طریق  محلول پاشي بر روي گیاه استفاده شود.  فواصل قطره 

چکان ها بر روی ردیف 50 سانتیمتر متر در نظر گرفته و در زیر هر قطره چکان یك بوته قرار گیرد.
براساس شرایط اقلیمي و عرف منطقه و مشاهده وضعیت ظاهری  بوته ها پیشنهاد می شود 4100 متر مکعب آب با 
دور آبیاری به طور متوسط 5 روز مصرف شود. میانگین عملکرد میوه خیار در تیمارهاي مختلف عمق آب آبیاري     
)65، 80 و 95 درصد تبخیر از تشت کالس آ ( به ترتیب 18/52،   28/53 و44/21 تن در هکتار و در تیمارهاي کود 



16۸

ازته صفر  ،60، 120 و180 کیلوگرم ازت خالص در هکتار     به ترتیب 12/23،  30/58 ،37/96  و   40/91 تن در هکتار 
بود. عملکرد خیار سبز در مقادیر  مختلف اب مصرفی و کارایی مصرف آب در نمودارهای زیر نشان میدهد که حداکثر 

 عملکرد و کارآیی مصرف اب آبیاری  از حداکثر میزان آب و کود مصرفی حاصل گردیده است.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
آب مصرفی مورد نیاز سبزي و صیفي جات به روش آبیاري سنتي در منطقه رودشت  اصفهان 15000 متر مکعب 
در هکتار و در 20 نوبت، اما در روش آبیاری قطره ای پیشنهادی 4100 متر مکعب در هکتار مصرف می شود. روش 
ابیاری قطره ای میزان آب مصرفی را نسبت به روش های سنتی سطحی جوی-پشته و کرت-های مسطح کاهش داده 

و کارآیی مصرف آب را بنحو چشمگیری افزایش می دهد. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحیقات خاک و آب 
عنوان: استفاده از روي و پتاسیم برای افزایش مقاومت گندم به سرما در استان فارس

یافته منتج از پروژه شماره: 86018-0000-06-180000-049-2           مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: اکبر همتی                                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سرما و یخ زدگی در اکثر سال ها باعث بروز خسارات سنگین در زراعت گندم در مناطق سردسیر می شود. در 
ایران بیش از 2/5 میلیون هکتار از مزارع در مناطق سرد در معرض آسیب سرمازدگی قرار دارند. مطالعات نشان داده 
با مدیریت صحیح مصرف عناصر غذایی می توان تا حدودی بر مشکل سرمازدگی فائق آمد. دو عنصر روی و پتاسیم 
نقش مهمی در فیزیولوژی رشد و نمو گندم و به طبع آن افزایش  مقاومت به سرما  و عملکرد محصول دارند. برای 
تعیین این موضوع اقدام به اجرای یك آزمایش به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات سردسیری اقلید استان فارس 
گردید. در این تحقیق مقادیر مختلف پتاسیم و روی در زمان کشت به صورت خاکی مصرف شد و فاکتورهای زراعی 

و فیزیولوژیکی مرتبط با سرما اندازه گیری گردید. 

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج به دست آمده مصرف 400 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 40 کیلو گرم سولفات روی  در هکتار در زمان 
کاشت گندم، باعث بهبود خصوصیات کمی )6352 کیلوگرم دانه در هکتار( و کیفی )مقدار نسبی آب برگ، گلوتن و 

درصد پروتئین( محصول شده است.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش 10 درصدی عملکرد دانه در این آزمایش مبین آن است که با بکار بردن نتایج این تحقیق در مزارع گندم در 
مناطق سرد، با احتساب متوسط عملکرد 3 تن در هکتار در سطح 2/5 میلیون هکتار  نزدیك 750 هزار تن بر گندم 

تولیدی کشور افزوده می شود. 



170

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: استفاده از باقال به عنوان کود سبز در اراضی منطقه سیستان

یافته منتج از پروژه شماره: 85022-0000-06-180000-044-2   مدت اجراي پروژه: 1سال و 6ماه
مجري مسئول: محمدرضا پهلوان راد                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش 

pahlavanrad@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
باال بودن pH خاک )8/4-8/1(، پایین بودن کربن آلي خاک )0/6-0/3درصد(، فقیر بودن از لحاظ فسفر و عناصر 
کم مصرف، ضعیف بودن ساختمان خاک، کم بودن فعالیت میکروارگانیسم هاي خاک و افزایش ناچیز بقایاي گیاهي 
به خاک از عوامل کاهش محصول در منطقه سیستان مي باشد. مدیریت مناسب حاصلخیزي خاک یکي از مهمترین 
عوامل تاثیرگذار بر تولید محصول مي باشد. استفاده از کودهاي آلي از جمله کود سبز یك استراتژي مهم براي تولید 
محصول پایدار مي باشد. استفاده از کودهاي سبز مي تواند سبب بهبود ساختمان خاک، افزایش قابلیت جذب ازت 
و فسفر و عناصر کم مصرف، افزایش فعالیت میکروارگانیسم هاي خاک، افزایش عملکرد محصوالت و کاهش مصرف 
کودهاي شیمیایي گردد. استفاده از کود سبز باقال به دلیل قابلیت تثبیت ازت، دارا بودن نسبت C/N  مناسب می تواند 
به عنوان یك منبع کود سبز در تناوب محصوالت زراعی قرار گیرد و سبب افزایش حاصلخیزی خاک می گردد. از 

طرفی امکان برداشت غالف سبز آن قبل از استفاده به عنوان کود سبز وجود دارد.
  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در منطقه سیستان کاشت باقال در تناوب با گندم قرار گیرد و به عنوان کود سبز استفاده شود. پس از برداشت 
غالف های سبز آن، سایر اندام های هوایی گیاه در زمانی که سبز هستند و در زمان وجود رطوبت کافی در خاک با 

شخم با خاک مخلوط گردد و مزرعه آبیاری گردد تا اندام های گیاه در خاک تجزیه شوند. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مقدار کربن آلی خاک و مقادیر قابل جذب عناصر فسفر و روی در خاک های سیستان پایین می باشد. کاشت باقال در 
تناوب با گندم و استفاده از آن به عنوان کود سبز می تواند سبب افزایش مقدار کربن خاک و افزایش حاللیت عناصر 
فسفر و روی گردد.  و استفاده طوالنی مدت سبب افزایش پایدار کربن آلی خاک، بهبود ساختمان خاک و افزایش 
ظرفیت نگهداری آب خاک می شود. این کار از لحاظ اقتصادی نیز برای کشاورز مقرون به صرفه بوده زیرا محصول 

باقال را نیز برداشت می کند. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از مزرعه آزمايشی
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان:درختچه توج پوششی مناسب برای اراضی کویری )شور و سدیمی( جنوب کرمان

یافته منتج از پروژه شماره:   5-127-150000-01-0000-771282    مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: جواد سرحدی                                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

 javad.sarhadi2009@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از جمله فرایندهایی هستند که منابع خاک و آب کشور ما را بصورت  فرسایش، شوری و کویری شدن خاک 
مستقیم و غیرمستقیم شدیدا تهدید می نمایند. یکی از مهمترین راههای جلوگیری از کویرزایی، شور شدن و کاهش 
فرسایش خاک در مناطق کویری، بیابانی و سواحل جنوبی کشور، حفظ و توسعه پوشش گیاهی می باشد. بعالوه، 
پوشش گیاهی سبب ایجاد فضای سبز و احیای محیط زیست در اراضی لخت و کویری می گردد. توسعه اراضی شور 
و بیابانی و تشدید فرسایش بادی و آبی و مخاطرات ریزگردها در مناطق خشك جنوب و جنوب شرقی کشور انجام 
پروژه های علمی را در زمینه کاربرد گیاهان مناسب در این مناطق مهم و ضروری نموده است. در همین راستا در 
سال 1379 پروژه ای تحت عنوان "تکثیر و کاربرد درختچه توج در اراضی شور و سدیمی بعنوان یك پوشش گیاهی 
کارامد " در منطقه جیرفت و کهنوج تهیه و پس از تصویب در شورای پژوهش های علمی کشور، اجرا شد.نتایج این 
تحقیق منجر به یافتن روشی ساده و در عین حال علمی و مهم در زمینه تکثیر و  کاربرد درختچه توج در اراضی 

شور و سدیمی شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج پروژه فوق، بذور مرغوب تهیه شده از گیاه مادری را در فصل بهار در بستری مناسب )خاک پیت 
یا پیت موس( در مکانی با سایبان مناسب کشت کرده و پس از مراقبت های الزم نهال های تولیدی را در اواخر بهار 
یا اوایل تابستان به اراضی مورد نظر جهت کشت منتقل می شوند. نهال های کشت شده در صورت پایین بودن سفره 
آب زیرزمینی و کمبود رطوبت خاک، در سال اول با فاصله 10 تا 15 روز یکبار و در سال دوم با فاصله زمانی هر ماه 
یکبار آبیاری می شوند تا رشد اندام هوایی و ریشه های آنها به اندازه کافی صورت پذیرد. در صورتی که خاک دارای 
زهکشی خوب باشد پس از کاشت نهال فقط در همان تابستان سال اول نیاز به آبیاری وجود دارد و لزومی به تکرار 
آبیاری در سال های بعد نمی باشد. نهال های کشت شده حدوداً ظرف مدت 3 تا 5 سال به درختچه ای تنومند با 
اندام هوایی متراکم و سرسبز تبدیل گشته و گاهاً ارتفاع آنها به بیش از دو متر میرسد. در این شرایط ریشه های 
اصلی بصورت عمقی و جانبی توسعه یافته اند و  طی چند سال جنگلی متراکم، قوی، سرسبز و در عین حال بسیار 

مقاوم و پایدار بوجود می آید.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مقدار کربن آلی خاک و مقادیر قابل جذب عناصر فسفر و روی در خاک های سیستان پایین می باشد. کاشت باقال 
در تناوب با گندم و استفاده از آن به عنوان کود سبز می تواند سبب افزایش مقدار کربن خاک و افزایش حاللیت 
عناصر فسفر و روی گردد.  و استفاده طوالنی مدت سبب افزایش پایدار کربن آلی خاک، بهبود ساختمان خاک و 
افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک می شود. این کار از لحاظ اقتصادی نیز برای کشاورز مقرون به صرفه بوده زیرا 

محصول باقال را نیز برداشت می کند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با بکارگیری نتایج این یافته می توان به دستاوردهای زیر رسید:

-کاهش چشمگیر فرسایش آبی و بادی خاک بویژه در اراضی  فرسایش پذیر 
-کاهش شدت و حجم ریزگردها

-احداث جنگلی متراکم، سرسبز و پایدار در اراضی لخت، شور و سدیمی و سواحل جنوب و جنوب شرقی کشور 
-احیای محیط زیست حیات وحش و پرندگان 

-مهیا شدن مرتعی مفید برای دامها
-افزایش رطوبت نسبی در اراضی کویری و تأثیر مثبت بر پارامترهای اقلیمی

با بکارگیری نتایج این یافته می توان به دستاوردهای زیر رسید:
-کاهش چشمگیر فرسایش آبی و بادی خاک بویژه در اراضی  فرسایش پذیر 

-کاهش شدت و حجم ریزگردها
-احداث جنگلی متراکم، سرسبز و پایدار در اراضی لخت، شور و سدیمی و سواحل جنوب و جنوب شرقی کشور 

-احیای محیط زیست حیات وحش و پرندگان 
-مهیا شدن مرتعی مفید برای دامها

-افزایش رطوبت نسبی در اراضی کویری و تأثیر مثبت بر پارامترهای اقلیمی

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

انتقال نهال توج به زمين اصلی )خاک شور(
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نهال توج

نمايی از جنگل توج در اراضی شور
 



176

نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: افزایش ماده آلی )از طریق کود سبز( خاک در کاهش مصرف کود نیتروژنه در تناوب گندم – چغندرقند در 

استان فارس
یافته منتج از پروژه شماره: 84004-8304-04-180000-100-4            مدت اجراي پروژه:3 سال
مجری مسئول: زهرا خوگر                                                                رتبه علمي: مربی پژوهش

مجری: غالمرضا زارعیان
zareian48@ yahoo.com : آدرس الکترونیکي  مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استعمال کودهاي آلي برای بهبود خواص فیزیکي، شیمیائي و بیولوژیکي خاک الزامي بوده  ولی در اکثر موارد 
استفاده نمی  شود. عدم مصرف کودهاي آلي از جمله کود حیواني و سبز باعث تخریب هر چه بیشتر ساختمان خاک، 
کاهش شدید مواد آلي ، سفتي خاک وکاهش نفوذپذیري خاک  هاي زراعي را سبب شده است. از طرف دیگر ماده آلی 
براي حفظ و ارتقاء حاصلخیزي خاک ضروری است و با اعمال مدیریت هاي ویژه می  توان مصرف کودهاي نیتروژنه 
را کاهش داده و یا کودهاي آلي مناسب را جایگزین آن نماید و با کاهش مصرف کودهای شیمیایی عالوه بر بهبود 

خواص فیزیکی و بیولوژیکی خاک به حفظ محیط زیست کمك کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براي حفظ و ارتقاء حاصلخیزي خاک و افزایش ماده آلي پیشنهاد می  شود کود سبز )شبدر برسیم( در اواخر 
اردیبهشت ماه کشت و در اواسط مهرماه شخم و با خاک مخلوط شود. همچنین کاشت کود سبز )شبدربرسیم( در 
مهرماه  و مخلوط کردن آن با خاک در اواسط اسفندماه مي تواند سبب افزایش ماده آلی و بهبود خواص فیزیکی خاک 

قبل از کشت چغندرقند گردد  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
صرفه جویي  سبب  خاک  بیولوژی  و  شیمیایی  فیزیکی،  خواص  بهبود  بر  عالوه  )شبدربرسیم(  سبز  کود  کاشت 
نیتروزن به میزان60-30 کیلوگرم در هکتار در زراعت گندم پائیزه می  شود که عالوه بر صرفه جویی اقتصادی از 

آلودگی محیط زیست جلوگیری می  شود. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: استفاده از کود زیستی حاوی قارچهای میکوریزی به منظور کاهش اثر تنشهای محیطی

یافته منتج از پروژه شماره:83003-0000-02-470000-100-4      مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:فرهاد رجالی                                                        رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

frejali@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خصوصیات اقلیمی و خاکی کشور نشان میدهد که بخش تولیدات گیاهی کشور و علی الخصوص باغات با انواع 
تنش های محیطی از جمله کاهش نزوالت آسمانی و تنش خشکی بویژه در باغات دیم کشور، استفاده از آبهای شور 
و لب شور و در نتیجه شور شدن تدریجی خاک )ازجمله در باغات پسته استان کرمان و تاکستانهای استان سمنان(، 
خاکهایی با عمق کم، حاصاخیزی نامطلوب و سنگریزه ای بودن در بیشتر نقاط کشور روبرو بوده و همگی از عواملی 
است که باعث شده تا کارایی سیستم ریشه ای گیاهان در جذب آب و عناصر معدنی از خاک کاهش یابد که نتیجه 
آن را در کاهش عملکرد گیاهان زراعی و  ظهور پدیده هایی مثل سرخشکیدگی و همچنین زوال تدریجی درختان 
میوه و بویژه مرکبات در مناطق شمالی و جنوبی کشور مشاهده مینماییم. .یکی از راهکارهای ارائه شده برای افزایش 
رشد و کارایی سیستم ریشه ای گیاهان استفاده از قارچهای میکروسکپی منحصر بفردی به نام قارچهای میکوریزی 
به همراه نهاده های مناسب شیمیایی و آلی در مجاورت سیستم ریشه ای گیاهان میباشد. قارچهای میکوریزی پس 
از برقراری رابطه همزیستی با ریشه گیاه میزبان از طریق توسعه سیستم جذب ریشه ای، توانایی گیاه را در دریافت 
آب و عناصر معدنی افزایش داده و منجر به کاهش اثرات منفی تنش خشکی میگردند. همچنین در شرایط تنش 
شوری، از طریق افزایش جذب فسفر و پتاسیم  و کاهش جذب سدیم و کلر کمك میکنند تا گیاه میزبان به میزان 

کمتری متاثر از شرایط تنش شوری گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ماده  همراه  به  آن  اختالط  طریق  از  و  مال  بذر  روش  به  زراعی  گیاهان  برای  میکوریزی  قارچهای  تلقیح  مایه 
چسباننده با بذر گیاهان زراعی قابل استفاده است.برای تولید نهال، مایه تلقیح قارچ را با نسبت مشخص با بستر 
خزانه مخلوط کرده و سپس نسبت به کاشت قلمه یا بذر اقدام نمایید. برای احداث باغات جدید مایه تلقیح قارچ را در 
هنگام کاشت نهال در کف چاله ایجاد شده اضافه کرده و سعی شود ریشه نهال در تماس مستقیم با قارچ قرار داده 
شده و نسبت به پر کردن چاله اقدام نمایید. برای باغات احداث شده مایه تلقیح قارچ را متناسب با سن درخت به 
همراه کودهای آلی و شیمیایی به صورت چالکود یا کانال کود استفاده نمایید. برای گیاهان زینتی مایه تلقیح قارچ 

را متناسب با حجم گلدان به گونه ای که در تماس مستقیم با ریشه باشد به گلدان اضافه نمایید.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
افزایش کارایی مصرف آب
افزایش کارایی مصرف کود

افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی )خشکی، شوری و تراکم خاک(

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

  تاثير تلقيح با قارچهای ميكوريزی در افزايش رشد            تاثير مايه تلقيح قارچ های ميكوريز آربسكوالر در                        
نهالهای مركبات ناشی از افزايش جذب عناصر معدنی                              ريشه نهال پسته

                        .قصر شيرين 1392                                                                       

تاثير مايه تلقيح قارچ ميكوريزی در افزايش رشد نشاهای توتون.موسسه تحقيقات توتون تيرتاش 1392

12   dS/m تاثير قارجهای ميكوريزی بر عملكرد گندم رقم چمران در شوری
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: کاهش بیماری بوته میری کنجد در مزارع خوزستان با مصرف بهینه کود نیتروژن

یافته منتج از پروژه شماره: 84032-0000-06-180000-043-2        مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمدرضا رفیع                                                     رتبه علمي: مربی پژوهش

Rafie1670@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
دانه کنجد از نظر کمي و کیفي در ردیف دانه هاي روغني درجه یك بوده و محتوي 50 تا 60 درصد روغن است. 
استان خوزستان به ویژه منطقه بهبهان یکي از مستعدترین مناطق کشت کنجد در کشور مي باشد. سطح زیر کشت 
این محصول در بهبهان بیش از 3000 هکتار  و متوسط عملکرد آن 0/7 تن درهکتاراست و از دیرباز یکي از کشت 
هاي مهم و متداول تابستانه در منطقه بوده است. یکی از معضالت کنجد در استان خوزستان بیماری بوته میری 
کنجد است. مصرف بیش از نیاز کود نیتروژن موجب تحریك قارچ بر روي گیاه شده و باعث شیوع بیشتر بیماري 
بوته میری کنجد درمزرعه شده و نهایتاً محصول کنجد را کاهش مي  دهد. بنابراین با توجه به نقش مهم نیتروژن به 
عنوان گلوگاه رشد در تغذیه کنجد و از سویی دیگر مشکل بیماري بوته میری کنجد که در اکثر مزارع استان با شدت 
آلودگي باال مسئله ساز میباشد، پیداکردن  توصیه کودي مناسبي براي افزایش عملکرد کنجد و کاهش بوته میری 

کنجد در منطقه ضروري می  باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تولید کنجد در استان خوزستان توصیه می  شود کاشت بصورت ردیفی با فاصله بوته 10 سانتی  متر در پشته 
 های 50 سانتی  متری انجام شود. بذر کنجد در اواخر تیرماه بر روی پشته  ها کشت شوند. کود نیتروژن از منبع اوره 
به مقدار 50 کیلوگرم، 1/2 قبل از کاشت، 1/2 30در روز بعد از کاشت مصرف شود. کود فسفر از منبع سوپر فسفات 
تریپل و کود پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم براساس نتایج آزمون خاک و توصیه موسسه تحقیقات خاک و آب در 

زمان قبل از کاشت مصرف شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد و کاهش خسارت بوته میری کنجد به میزان 33 درصد 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

توليد كنجد در مزرعه با مصرف بهينه كود نيتروژن
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: زمان مناسب محلولپاشی عناصر غذایی به منظور افزایش تشکیل و کیفیت میوه نارنگی در صفی آباد دزفول

یافته منتج از پروژه شماره: 2-048-180000-06-0000-83030         مدت اجراي پروژه: 5 سال 
مجری مسئول: سعید سلیم پور                                                      رتبه علمي: مربی پژوهش 

 salimpourir@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مرکبات یکی از میوه  های مهم گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان است که نقش مهمی را درتغذیه و سالمت 
انسان بازی می  کند. مرکبات مهمترین محصول سردرختی در شمال خوزستان)دزفول( می  باشد. نارنگی  ها از جمله 
ارقام مرکبات می  باشد و نارنگی کینو یکی از ارقام نارنگی  ها است که علیرغم داشتن صفات بسیار مطلوب به شدت 
تاثیر  باغدار  معیشت  و  اقتصاد  بر  می  تواند  درختان  در  باردهی  تناوب  می  باشد.  باردهی)سال  آوری(  تناوب  دارای 
 بسزایی داشته باشد. بنابراین سرمایه  گذاری روی آن به عنوان یك رقم مطلوب و صادراتی مستلزم کنترل و یا تعدیل 
سال  آوری آن می باشد. عالوه بر مسائل ژنتیکی در سال آوری درختان، سایر عوامل از جمله مدیریت نادرست کوددهی 
و آبیاری، تغذیه نامطلوب و هرس شدید، در سال آوری نارنگی کینو موثر می باشند. تعادل بین رشد و رویشی و میوه 
دهی درخت تابع رابطه بین میزان کربوهیدرات  ها و ترکیبات نیترون  دار دارد، هنگامی که میزان این مواد مساوی 
میزان  و مناسب عناصر غذایی در کنترل  متعادل  تغذیه  دارد.  از رشد و محصول  دهی وجود  متعادلی  میزان  باشد 

کربوهیدرات  ها و تعداد میوه و کنترل سال  آوری موثر می  باشد.    

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
عالوه برتغذیه متعادل و مناسب عناصر مورد نیاز درختان که با توجه به سن رشدی و مراحل مختلف فنولوژی 

درخت، تفاوت می کند موارد زیر نیاز توصیه می شوند.  
محلول پاشی زمستانه )ابتدای اسفندماه( با عناصر نیتروژن به غلظت 0/5 درصد + فسفر با غلظت 0/5 درصد + 
پتاسیم با غلظت 0/5 درصد )جمعاً 15 در هزار(  و سپس با فاصله زمانی یك هفته بعد محلول پاشی نیتروژن 0/5 

درصد + روی )0/4 درصد( و بور )0/1 درصد( جمعاً با غلظت 10 درهزار توصیه می شود.        

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بکارگیری نتایج این پروژه در عرصه سبب  کاهش سال آوری در درختان نارنگی کینو و همچنین افزایش عملکرد 

50 درصد در سال نیاور درختان  و یکنواختی سایز میوه می  شود.       
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: اثر مثبت تلقیح بذر و مصرف کود نیتروژنه پس از هر چین بر عملکرد کمي و کیفي یونجه رقم همداني در 

استان چهارمحال بختیاری
یافته منتج از پروژه شماره:  83070-0000-00-181200-041-3       مدت اجراي پروژه: 4 سال

مجری مسئول: علي مرشدي                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش
مجریان:  حسین خدادادي و کاظم خاوازي

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یونجه به عنوان مهمترین گیاه علوفه اي، سازگاري مناسبي به شرایط مختلف اقلیمـي داشته و امروزه در بیشتر 
مناطق جهان کشت میشود. سـطح زیـر کـشت یونجـه در سـطح جهـاني حدود 30 میلیون هکتار است. در میان 
کشورهاي تولید کننده یونجه، ایران در رده هشتم جهـاني قـرار دارد و میـانگین سطح زیرکشت آن بیش از  600 
دام  تعلیف  و  زراعي  تناوب  در  یونجه  است.  داشته  یونجه خشك،  تن  میلیون  معـادل 4/3  تولیـدي  و  هزار هکتار 
حائز اهمیت مي باشد. یونجه به دلیل توانائي بالقوه در تثبیت بیولوژیك نیتروژن در حاصلخیزي خاک و لذا عملکرد 
محصول بعدی و کاهش مصرف کودهاي نیتروژنه مي تواند نقش بسزائي در اقتصاد کشور و حفظ محیط زیست داشته 
تأثیر مقادیر مختلف و زمان مصرف   باکتري هاي تثبیت کننده نیتروژن در زراعت یونجه،  با توجه به فعالیت  باشد. 

نیتروژن از منبع کود اوره پس از هر چین، امکان اصالح توصیه کود نیتروژنه وجود دارد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
و مصرف 50  منطقه(  مناسب هر  )باکتري   نیتروژن  تثبیت کننده  باکتری  با  زمان کشت  در  یونجه  بذور  تلقیح 

کیلوگرم اوره در هکتار پس از هر چین برداري توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
طبق بررسي هاي به عمل آمده، غالب کشاورزان پس از برداشت هر چین، به مصرف کود اوره، گاه تا 200 کیلوگرم 
در هکتار مبادرت مي ورزند. تلقیح بذر یونجه در زمان کشت با باکتری تثبیت کننده نیتروژن می تواند جایگزین مصرف 
50 کیلوگرم اوره در هکتار پس از هر چین برداري شود. در صورتي که از تلقیح بذور )با باکتري  مناسب هر منطقه( 
پاسخ مثبت گرفته نشود، مصرف 50 کیلوگرم اوره در هکتار پس از هر چین-برداري در افزایش عملکرد کیفي و کمي 

محصول یونجه مؤثر خواهد بود
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: عنوان: نوع و میزان مناسب کود نیتروژن  در کشت کنجد در جنوب استان کرمان 

یافته منتج از پروژه شماره: 85040-0000-06-180000-040-2            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید علی غفاری نژاد                                                   رتبه علمي: استادیارپژوهش 

 Ma_ghaffari51@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اهمیت کشت دانه هاي روغني وقتي مشخص مي شود که بدانیم  قسمت اعظم روغن کشور وارداتي است. کنجد 
گیاهي با نیاز آبی کم و درصد روغن زیاد است که آب و هواي گرمسیري را ترجیح مي دهد. روغن کنجد از مرغوب 
ترین روغنهاي خوراکي است. کنجد که به عنوان یك کشت تابستانه مي تواند در تناوب با محصوالت جالیزي وغالت 
)گندم و جو( قرار گرفته و در برنامه ریزي هاي توسعه کشاورزي پایدار منطقه،  کار آمد باشد. نیتروژن گلوگاه رشد 
گیاه کنجد و اولین عنصري است که کمبود آن در خاکهاي مناطق خشك و نیمه خشك مطرح مي شود. بدلیل 
اهمیت نیتروژن در عملکرد و میزان روغن کنجد انتخاب عاقالنه نوع و مقدار کودهای حاوی این عنصر جهت برداشت 
حداکثر عملکرد ضروري است. ارائه مقداربهینه نیتروژن از منبع مناسب سبب رسیدن به حداکثر درآمد مي شود و 

از آلودگی خاک و آب جلوگیری می کند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بررسی انواع کودهای حاوی نیتروژن شامل اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم نشان داد این سه نوع کود 
تفاوتی در میزان عملکرد و درصد روغن کنجد نداشته اند. بنابراین جهت تامین نیتروژن کنجد کود اوره توصیه می 
شود، زیرا این کود از بقیه کودها ارزان تر بوده و در دسترس تر است. در مورد میزان کود نیتروژن مصرفی، بیشترین 
عملکرد کنجد با مصرف 120 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار )240 کیلوگرم اوره( بدست آمد. این میزان کود باید 
در سه مرحله یك سوم قبل از کاشت، یك سوم هنگامي که  بوته ها به ارتفاع 20 سانتي متري رسیدند و یك سوم 

بقیه هنگام ظهور کپسول ها به خاک اضافه شده و بالفاصله زیر خاک برده شده و سپس آبیاری انجام شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کشاورزان منطقه در کوددهی کنجد معموال دچار افراط و تفریط می شوند.  قسمت اعظم کشاورزان کنجد را 
گیاهی کم توقع می دانند بنابراین به کوددهی آن توجه نمی کنند.  اما گروه دیگر از کشاورزان از مقادیر بسیار زیاد 
کود نیتروژن در کوددهی این محصول استفاده می کنند. اما با استفاده بهینه از کودهای حاوی نیتروژن  به مقدار 
توصیه شده  از منبع مناسب )اوره( می توان عملکرد و میزان روغن کنجد را به میزان قابل توجهی باال برد و درآمد 

کشاورز را افزایش داد و از آلودگی خاک و آب جلوگیری کرد.  
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مصرف کود دامي و کمپوست زباله شهری اصفهان بر عملکرد و درصد قند چغندرقند در استان فارس

یافته منتج از پروژه شماره: 5-113-150000-01-0000-781635      مدت اجراي پروژه:2 سال
مجري مسئول: سید ماشااهلل حسینی                                               رتبه علمي: استادیار  پژوهش 

mhoseini20@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ماده آلي به علت اثرات سازنده اي که بر خصوصیات فیزیکي ؛شیمیایي و حاصلخیزي خاک دارد به عنوان یکي 
از ارکان با روري خاک شناخته شده است و دستیابي به عملکرد بالقوه خاکهاي تحت کشت چغندر قند بدون تامین 
ماده آلي کافي در خاک امکان پذیر نمي باشد. لذا مطالعه کلیه راههایي که بتوان ماده آلي را در خاک افزایش داده 
و ماده آلي موجود در خاک را نگهداري نماید از اولویت خاصي برخوردار است. عالوه بر مصرف کود های دامی یکی 

از راههای افزودن ماده آلی به خاک استفاده از کمپوست زباله شهری و لجن فاضالب است.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از عملیات تهیه بستر شامل شخم؛ دیسك و لولر  و قبل از عملیات کاشت مقدار 30 تن در هکتار  کمپوست  
یا 30 تن در هکتار کود دامی کامال پوسیده با دستگاه کودپاش دامی با دقت و بطور یکنواخت  به خاک مزرعه اضافه 

و با دیسك زدن کامال با خاک مخلوط شود و سپس اقدام به عملیات مخصوص کاشت بذر چغندر قند گردد.   

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بطور کلی با مصرف  30 تن در هکتار کمپوست یا کود دامی پوسیده عملکرد ریشه چغندر قند 20 درصد و  عیار 

قند چغندر حدود 2 واحد  افزایش می یابد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

كاربرد كمپوست و كود دامی برای زراعت چغندرقند



1۸6

نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: بهترین زمان مصرف کودهاي گوگردي در خاک هاي زیر کشت گندم

یافته منتج از پروژه شماره: 14-100-180000-06-8303-86033      مدت اجراي پروژه:3 سال
مجري مسئول: سید ماشااهلل حسینی                                               رتبه علمي: استادیار  پژوهش

مجریان: محمد پاسبان، محمود شریعتمداري، مهناز فیض اردبیلي، زهرا خادمی 
mhoseini20@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در ایران نان مهمترین غذاي روزانه مردم را تشکیل مي دهد و نقش بسزایي در تامین انرژي و پروتئین مورد 
نیاز بدن دارد. لذا با توجه به اهمیت اقتصادي و موقعیت استراتژیك گندم ، نقش و اهمیت تحقیق به منظور افزایش 

راندمان تولید این محصول بیش از پیش مشخص مي گردد. 
مقدار گوگردي که به عنوان جزئي از سایر کودهاي شیمیایي به خاک افزوده مي شود به دلیل افزایش مصرف 
کودهاي نیتروژن دار و فسفره با درجه خلوص باالو معرفي ارقام با عملکرد باال تکاپوي نیاز گیاه را نمي دهد. کشاورزان 
باید دقت زیادي به نیاز کودي گوگرد برای گیاهان زمستانه بکنند، زیرا وقتي درجه حرارت پایین و رطوبت خاک زیاد 
باشد باکتریهایي که گوگرد طبیعي را به سولفات تبدیل مي کنند خیلي کم هستند. اگر بارندگي شدید باشد گوگرد 
ممکن است شسته شود و مقدار گوگرد قابل دسترس گیاه را کاهش دهد. همیشه پیشگیري از بروز کمبود یك عنصر 
با صرفه تر از این است که کمبود به وجود آید و بعد بخواهیم جبران کنیم. با توجه به بروز عالئم کمبود گوگرد در 

تعداد زیادي از گیاهان زراعي نیاز است که مقدار و زمان کاربرد کود هاي گوگردي در گندم نیز تعیین شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج عملکرد دانه در سال هاي مختلف و در استان هاي فارس، کرمانشاه و خراسان رضوي نشان داد که مصرف 
1000 کیلوگرم گوگرد عنصري و در زمان هاي 2 الي 4 ماه قبل از کشت و یا مصرف 400 کیلوگرم سولفات آمونیوم 

در زمان کاشت سبب تامین گوگرد مورد نیاز گندم می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مصرف بموقع و به اندازه گوگرد در زراعت گندم با افزایش حدود 10 درصد عملکرد دانه همراه می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از مزرعه گندم با مصرف كودهای گوگردی
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان:کاهش مصرف آب با معرفی کشت نشایی و آبیاری جویچه ای گیاه پنبه در استان اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره:. 3-103-241500-00-0000-81054         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محسن دهقانی                                                               رتبه علمي: مربی پژوهش

 mdehqani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آب مهمترین عامل محدود کننده برای توسعه کشاورزی در مناطق خشك و نیمه خشك می باشد. با توجه به 
محدودیت منابع آب در مناطق زیادي از کشور که در آن کشت پنبه انجام مي گیرد، ولي زمان کاشت پنبه مقارن با 
دوره رشد حساس غالت به کم آبیاري مي باشد، بکارگیري روشهاي بهینه از منابع آب مانند کشت نشایي و انتقال 

آن به زمین کشاورزي در زمان مناسب امري ضروري به نظر مي رسد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مناطقي که اواخر فصل غالت بوده و نیاز به آب آبیاری حداکثر می باشد و از طرفی زمان کشت پنبه نیز فرا 
رسیده بهتر است پنبه را در خزانه کشت نموده و پس از 20 روز کاشت بذر در خزانه انتقال آن به زمین بعد از برداشت 

غالت انجام شود و سپس به روش جویچه ای اقدام به آبیاری نمود

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با کشت نشایی و آبیاری به روش جویچه ای در مقایسه با آبیاری به روش کرتی در حدود 11 درصد آب کمتری 
مصرف شده است.. در صورت استفاده از روش نشاء کاري پنبه، بسته به تاریخ انتقال نشاء حداقل دو نوبت آبیاري 

صرفه جویي شده و مصرف سموم و وجین به حداقل رسیده و کنترل تریپس هم آسانتر مي باشد. 
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: معرفی سیستم هاي جمع آوري آب باران و توصیه کودی مناسب برای انگور دیم استان فارس

یافته منتج از پروژه شماره:  83002 -000-01-180000-049-02        مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجري مسئول: غالمرضا معاف پوریان                                                  رتبه علمی: استادیار پژوهش

 gr_moafpourian@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به محدودیت هاي فراوان منابع آب هاي سطحي و زیرزمیني در کشور و به ویژه در استان فارس، هرگونه 
اقدامي که در جهت نگهداري آب باران براي دیمکاري ها و در نهایت افزایش کارایی آب و کود در آنها صورت پذیرد، 
منجر به افزایش عملکرد محصول در واحد سطح خواهد شد. براي این منظور مي توان با بکارگیري روش هاي مختلف 
مقدار رطوبت ذخیره شده در خاک را افزایش داد. سیستم هاي جمع آوري آب باران از مهمترین  روش هاي افزایش 
ناحیه ریشه گیاه مي باشد. همچنین مصرف کودهاي شیمیایي در موستان هاي دیم  ذخیره رطوبتي آب خاک در 
تاکنون توصیه دقیق وجود ندارد. در صورت  مناسب بودن رو ش های بکار گرفته شده می توان در برنامه ریزی های  

آینده برای بهره وری بیشتر از کشت دیم انگور عسکری )رقم غالب منطقه( توصیه های مناسبی را ارائه نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براي ساخت ریزحوضه هاي لوزی شکل 5×5 متر در امتداد شیب زمین، پشته هایي به ارتفاع حدود 15 تا 20 
سانتي متر در اطراف هر بوته به گونه اي ایجاد  شد که بوته در پایین ترین نقطه ریزحوضه قرار گرفت. براي ساخت 
بانکت هاي نعل اسبي در امتداد شیب زمین پشته اي هاللي شکل به ارتفاع حدود 20 سانتي متر  به-گونه اي ساخته 
می شود که بوته در باالي پشته قرار گیرد. فاصله دورترین قسمت پشته تا درخت حدود یك متر درنظر گرفته می شود. 
همچنین با توجه به فاصله درختان در منطقه، شعاع پشته به گونه اي درنظر گرفته می شود که پشته ها تا فاصله 2/5 
متر از طرفین درخت قرار گیرند. زمان ساخت این بانکت ها در مهرماه قبل از شروع بارندگي در منطقه خواهد بود. 
استفاده از کودهای شیمیایی)مصرف خالص نیتروژن،فسفروپتاسیم به مقدار 150 ،100 و150 گرم در هر بوته از 
منابع سولفات آمونیم، سوپر فسفات تریپل وسولفات پتاسیم ومحلول پاشی دراسفند ماه و محلول پاشی سولفات روی 

وسولفات مس با غلضت 5 در هزار در اوایل بهار توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
درصد  17/ میزان5  به  انگور  عملکرد  افزایش  باعث  شکل  لوزی  های  حوضه  ریز  ،ساخت  کود  مصرف   بدون 
می-شوند، در صورتیکه بانکتهای نعل اسبی محصول را به میزان 24  درصد در شرایط عدم مصرف کود افزایش می 
دهند. ساخت بانکتهای نعل اسبی و مصرف کودهای شیمیایی طبق دستورالعمل سبب ارتقاء عملکرد انگور به میزان 
37/5  درصد نسبت به شاهدمی شود. چنانچه از سیستم های جمع آوری آب باران استفاده نشود، کاربرد کودهای 

شیمیایی نه تنها موجب افزایش عملکرد نمی شود بلکه اثر منفی نیز در بر دارد.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان:مناسب ترین منبع نیتروژن در کشت گندم

 یافته منتج از پروژه شماره:  85013-8303-06-180000-100-4     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  مهناز فیض اله زاده  اردبیلی                                    رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: غالمرضا معافپوریان، جالل قادری و سعید رضائیان
m.ardebili@swri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استفاده بیش از حد کود نه تنها تهدیدی برای محیط زیست است، بلکه هزینه تولید کشاورزان را نیز افزایش می 
دهد. مصرف بی رویه کودهای شیمیایی نیتروژنه در کشور باعث آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در برخی 
از مناطق شده است. بنابراین ضروری است با اعمال شیوه های مناسب مصرف و نیز مصرف بهینه آن، از این رخداد 
جلوگیری بعمل آوریم. یکی از این شیوه ها تقسیط نیتروژن است که در حال حاضر متداول است. اما شیوه ای دیگرکه 
اخیراً در محافل علمی مورد توجه است مصرف توأم نیتروژن و گوگرد و محلولپاشی آن در مراحل رشد پنجه رفتن 
و ساقه رفتن می باشد. مصرف گوگرد به همراه نیتروژن تاثیر بسزایی در افزایش راندمان مصرف نیتروژن و افزایش 

عملکرد گندم و باال رفتن کیفیت گندم دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- یك سوم نیاز نیتروژن معادل 100 کیلوگرم اوره در هکتار را در زمان کشت گندم پاییزه به خاک اضافه نمائید. 
دومین یك سوم را از منبع سولفات آمونیوم )213 کیلوگرم( در مرحله پنجه زنی)در 2 نوبت( محلولپاشی کنید. 

سومین یك سوم را در مرحله ساقه رفتن از منبع سولفات آمونیوم )213 کیلوگرم( )در 2 نوبت( محلولپاشی کنید.
- نیاز نیتروژن 135 کیلوگرم N معادل 300 کیلوگرم اوره در نظر گرفته شده است.

- فسفر و پتاسیم طبق عرف هنگام کشت به خاک داده شود )100 کیلوگرم در هکتار(.
- محلولپاشی حتماً در 2 نوبت و هنگام صبح و آب و هوای ساکن انجام گیرد.

- نسبت کود به آب مناسب عرف باشد تا از سوختگی جلوگیری گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از هدر رفت نیتروژن و آلودگی محیط زیست جلوگیری بعمل می آید.

مصرف گوگرد به همراه نیتروژن در افزایش راندمان مصرف نیتروژن و همچنین در تولیدکمي وکیفي گندم نقش 
بسزایی دارد.  میزان غلظت گوگرد در ورآمدن بهتر خمیر و کیفیت پخت نان تاثیر بسزایی دارد.



یافته های قابل ترویج سال 1389 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

191

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

1- عكس مربوط به كرتی است كه كل ميزان نيتروژن مورد نياز
 در زمان كشت به خاک اضافه گرديده است                         

2- عكس مربوط به كرتی است كه تقسيط نيتروژن انجام شده است
 )100 كيلو اوره در هكتار در زمان كشت، 213 كيلو سولفات پتاسيم               

در مرحله پنجه زنی محلولپاشی در 2 نوبت، 213 كيلو سولفات                                                         
  پتاسيم در مرحله ساقه رفتن محلولپاشی در 2 نوبت(
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مناسب ترین روش استفاده از عناصر کم مصرف )آهن، روي و منگنز( در کشت کلزا )رقم هایوال- 401( در 

شرایط شور قم
یافته منتج از پروژه شماره: 86027-10-52-4                       مدت اجراي پروژه: یکسال 
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 نباتات 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 خاک و 70 درصد نیز، از فقر آهن، روي و منگنز رنج مي 
برند. سیاست جاري وزارت جهاد کشاورزي ترویج و توسعه ي کشت این دانه ي روغني، جهت جلوگیري از خروج ارز 
براي واردات روغن می باشد. 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 

بهترین روش مصرف کودهاي حاوی عناصر کم مصرف، امري بسیار ضروري مي باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مناسب ترین روش مصرف آهن، روی و منگنز در مزارع کلزای استان، مصرف خاکي به همراه محلول پاشي عناصر 

فوق طبق جدول زیر می باشد. 

عنصر غذاییردیف
میزان مصرف 
)کیلوگرم در 

هکتار(
غلظت محلول نحوه مصرف

زمان محلول پاشیپاشی

 آهن 1
)به شکل سولفات آهن(

به شکل جای گذاری 50-60
در کنار بذر )نواری(

5 کیلوگرم در 
هزار لیتر

1- انتهای روزت 2- دو هفته 
پس از اولین محلول پاشي

 روی2
)به شکل سولفات روی(

به شکل جای گذاری 40
در کنار بذر )نواری(

5 کیلوگرم در 
هزار لیتر

1- انتهای روزت 2- دو هفته 
پس از اولین محلول پاشي

 منگنز3
)به شکل سولفات منگنز(

به شکل جای گذاری 25
در کنار بذر )نواری(

3 کیلوگرم در 
هزار لیتر

1- انتهای روزت 2- دو هفته 
پس از اولین محلول پاشي
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مصرف عناصر کم مصرف آهن، روی و منگنز به شکل مصرف خاکی و محلول پاشی، 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 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 خاک و آب 
عنوان:مناسب ترین تاریخ کشت و میزان مصرف بهینه پتاسیم و منیزیم در کاهو درکشت سوم استان مازندران
یافته منتج از پروژه شماره: 85054- 0000- 00- 181200- 059- 3         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: ناهید آملی                                                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: علی چراتی 
 acherati@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به منظور استفاده بهینه از اراضی شالیزاری پس از برداشت برنج و توسعه کشت دوم انواع سبزیجات، الگوی جدید 
کشت)2 بار کاشت پس از شالی( تحت عنوان کشت سوم را می توان مطرح نمود. لوبیا سبز و کاهو از سبزی های 
مهمی اند که به صورت کشت دوم مورد کشت و کار قرار می گیرند.  با توجه به اینکه ارقام برنج محلی طارم تا قبل 
از شهریور برداشت می گردد و حدود 7 ماه از سال شالیزار خالی از کشت می ماند لذا جهت  استفاده بهینه از اراضی 
شالیزاری، امکان کشت سوم نیز میسر می باشد. پس از برداشت برنج طارم )رقم محلی زودرس(  در اوایل شهریور 
می توان اقدام به کشت لوبیا سبز سانری  نموده و سپس بعنوان کشت سوم در اول آذر ماه، نسبت به انتقال نشاء 

کاهو  به زمین اصلی اقدام نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از برداشت برنج،  ابتدا لوبیا سبز رقم سانری را کشت نموده و سپس با انتقال نشاء کاهو در اول آذرماه، می 
توان با استفاده از 200 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 150 کیلوگرم سولفات منیزیم در هکتار بهترین عملکرد کاهو را 

بدست آورد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از مهمترین نتایج  و مزایای این طرح افزایش ضریب کشت )کشت سوم( و افزایش درآمد بهره برداران اشاره نمود  

و با توجه به خالی بودن اراضی شالیزاری )حدود 7 ماه در سال( نیز سبب اشتغال می شود.
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت انگور دیم با محلول پاشی اوره، سولفات روی، اسید بوریك و سولفات منیزیم

یافته منتج از پروژه شماره: 84080-0000-000-181200-052-3     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمدحسین سدری                                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: فرهاد کرمی، محمدکوهسار بستانی و فرهنگ خالدیان 
Sedri_mh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
انگور دیم در مقایسه با سایر محصوالت باغي استان کردستان، با بیش از 7000 هکتار، بیشترین سطح زیرکشت را 
به خود اختصاص داده است. شرایط اقلیمي مناسب اراضی غرب استان، نظیر شهرستان های بانه و مریوان )با متوسط 
بارندگي بیش از 800 میلي متر در سال( و توپوگرافي خاص این مناطق به لحاظ کوهستانی بودن، شیب تند و عدم 
امکان کشت سایر محصوالت زراعی و باغی، توسعه موکاري دیم را بیش از پیش، فراهم نموده است. بهره گیري از 
شیوه هاي صحیح تغذیه و دستیابي به عملکرد در حد پتانسیل ژنتیکي ارقام موجود انگور دیم در استان و ارتقاء 
کیفیت میوه، ضروري است. تنش تغذیه اي در انگور دیم، به دلیل اختالل در جذب عناصر غذایي متاثر از کمبود 
رطوبت در طول فصل رشد، استفاده از دو نوع کود  نیتروژنی و فسفره، کمبود سایر عناصر غذایي، نظیر عناصر کم 
نمایان ساخته است. در شرایط دیم، کمبود رطوبت خاک، در مراحل  از مناطق تحت کشت،  مصرف را در برخي 
حساس رشد انگور دیم )مراحل گل دهي و رشد میوه(، جذب عناصر غذایي را با مشکل جدی روبرو ساخته است و بر 
این اساس، بهره گیري از روش کارآمد تغذیه ای که عناصر غذایي ضروري را به گیاه منتقل نماید، از اهمیت ویژه اي 
برخوردار است. محلول پاشی، به عنوان روشي کارا و اقتصادی، در جهت کاهش مصرف کودهاي شیمیایي و کاهش 
خطرات زیست محیطي، همواره مورد توجه بوده است. با تغذیه برگي، مي توان عناصر غذایي را زماني که اثر سریع 

الزم است، به طور مستقیم در اختیار شاخه و برگ یا میوه قرار داد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1.  نمونه بردار خاک )تهیه نمونه خاک مرکب( از عمق های 30-0 و 60-30 سانتیمتری سطح باغ انگور دیم

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

4. تهیه کودهای شیمیایی حاوی عناصر نیتروژن، روی، بور و منیزیم به ترتیب از منابع کودی اوره، سولفات روی، 
اسید   بوریك و سولفات  منیزیم

  توصیه 1: 
 تهیه محلول اوره با غلظت 5 در هزار 
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 تهیه محلول سولفات  روی، اسید  بوریك و سولفات  منیزیم، مجموعاً با غلظت 3 در هزار 
 برای کاهش کشش سطحی محلول و افزایش زمان ماندگاری محلول بر روی برگ و اندام های گیاهی، حتماً 

مویان )مایع ظرفشویی(، با غلظت نیم در هزار، به محلول کودی اضافه شود.
 انجام هرس خشك بوته انگور دیم، در اواخر اسفند ماه

 انجام محلول پاشی کودهای شیمیایی
توصیه 2:

باغدار می تواند در یکی از دو زمان زیر محلول پاشی نماید:
 زمان اول: بعد از هرس، موقع متورم شدن جوانه ها در اویل بهار

 زمان دوم: به هنگام تشکیل میوه در اوخر بهار
توصیه 3:

 زمان اول، نسبت به زمان دوم برای محلول پاشی انگور دیم، کارایی بهتری دارد.
5. به نحوی محلول پاشی انجام شود، که تمام اندام های سبز و غیرسبز درختچه انگور دیم، خیس شود.

6. به منظور کاهش خطر تاثیر تابش آفتاب بر سوختگی احتمالی، محلول پاشی، در اویل صبح یا اواخر عصر انجام شود.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 افزایش عملکرد میوه، حداقل به میزان 35 درصد به دلیل افزایش درصد تشکیل میوه انگور

 ارتقای کیفیت و بازارپسندی میوه )به لحاظ افزایش رنگ سیاه و افزایش قابل توجه وزن خوشه انگور(
 افزایش درآمد باغدار به میزان حداقل 35 درصد

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                تصوير 1- هرس انگور ديم در اويل بهار                        تصوير 2- محلول پاشی كودها بعد از هرس                        
                              )قبل از محلول پاشی(                                                        خشک انگور ديم             

                         تصوير 3- زمان تشكيل ميوه                          تصوير 4- محلول پاشی كود در زمان تشكيل ميوه                            
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نام موسسه/پژوهشکده / مرکز ملی: موسسه تحقیقات خاک و آب 
عنوان: مصرف متعادل کودهاي حاوی پتاسیم، منیزیم و روی در مناطق عمده کشت ذرت استان کرمانشاه 
یافته منتج از پروژه شماره: 2-105-150000-00-0000-79046            مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول:محمود شریعتمداری                                                                       رتبه علمی: محقق

    Nimamohamad@hotmail.com:آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از متعادل سازي مصرف کودهاي نیتروژن دار، فسفاته و پتاسه نقش خود را در  عناصر غذایي کم مصرف پس 
افزایش تولید نشان مي دهند. مصرف زیاد از حد فسفر در خاک عالوه بر مسائل اقتصادي و هزینه هاي اضافي براي 
زارع، سبب بهم خوردن تعادل غذایي و درنهایت جلوگیري از جذب و انتقال سایر عناصر غذایي بخصوص روي و 
آهن مي گردد. مقدار پتاسیم مورد نیاز ذرت بسته به شرایط مختلف از جمله عمـلکرد مورد انتظار، مقدار رس، نوع 
رس، مقدار ماده آلي، ظرفیت تثبیت و آزاد سازي پتاسیم و  متفاوت است، پس مي بایستي ضمن ایجاد تعادل میان 
عناصر غذایي و عدم آلودگي محیط زیست، کشاورزان را به مصرف متناسب و بهینه کودها به همراه مصرف کودهاي 

ریزمغذي تشویق نمود. لذا این پژوهش به منظور تحقق این هدف انجام شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاربرد 50 کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تریپل، 100 کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم، 50 کیلوگرم 
در هکتار کود سولفات منیزیم، 30 کیلوگرم در هکتار کود سولفات روی در موقع کاشت و کاربرد 200 کیلوگرم کود 
اوره در هکتار بصورت تقسیط یك چهارم موقع کاشت، یك چهارم موقع ارتفاع 50-40 سانتیمتری، یك چهارم موقع 

ارتفاع 120-100 سانتیمتری و یك چهارم موقع ظهور گل نر توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این نحقیق نشان داد که استفاده از کود های نیتروژنه، فسفره، پتاسه و روی  بر اساس دستورالعمل توصیه 

شده می تواند عملکرد را  در حدود 82 درصد افزایش دهد.
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موسسه تحقیقات کشاورزی دیم 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : گندم اوحدي مناسب کشت در مناطق سردسیر و معتدل دیم 

یافته منتج از پروژه شماره: اجراي 20 پروژه مصوب                     مدت اجرا: 12 سال     
مجری مسئول: مظفر روستایي                                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش                                                                                                    
مجریـان: یوسـف ارشـد،  داود صادقـزاده اهـري، مقصـود حسـنپور حسـني،  اسـماعیل زادحسـن، علـي حسـامي،  
بیـدي،  پورسـیاه  مهـدي  آقایـي،   محمـد  پرسـت،  مصطفـي  ، کاظـم سـلیماني،  رضـا حـق  روحـي   ابراهیـم 
 ملك مسـعود احمدي،  غالمرضا عابدي اصل،  امیر قلي سـنجري،  محمد ترابي،  محمد علي دهقان،  وفا مردوخي، 
روحپـرور،  رامیـن  نـژاد،  تـاري  آقامعلـي  دریایـي،  امیـر   ، کاووس کشـاورز   ، ، رحیـم هوشـیار  ملیحي پـور   علـي 

سید طه دادرضائي،  سامان بهرامي کمانگر و  محمدتقي قاسمي
  m.roustaii@areo.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تنش خشکي و سرما از مهمترین و رایج ترین تنش هاي محیطي هستند که تولیدگندم دیم را با محدودیت 
روبرو ساخته و بازده تولید در مناطق خشك و نیمه خشك را کاهش مي دهند. سطح زیرکشت گندم در دیم زارها 
در طي سال هاي مختلف 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 به کارگیری روش ها و راهکارهاي مناسب دارد که یکي از این راهکارهاي اساسي و اصولي اجراي طرح هاي 
تحقیقاتي به نژادي براي اصالح و معرفي ارقام پرمحصول و در عین حال مقاوم به تنش هاي محیطي مانند خشکي و 
سرما است. رقم اوحدي بیشترین سازگاري را در مناطق سرد و معتدل تحت شرایط تنش خشکي دارد و در سالهاي 
سخت رقم خوبي براي مناطق دیم است بنابراین رقم اوحدي براي مناطقي که از بارش کم و نامطمئني برخوردارند 
مناسب مي باشد. با کاشت رقم اوحدي به عنوان گندم سازگار به شرایط خشك و بکارگیري دستورالعمل فني براي 
مراحل کاشت، داشت و برداشت امکان افزایش تولید گندم دیم و پایداري تولید تحت شرایط متغییر محیطي این 

نواحي فراهم خواهد شد.        

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

2- تاریخ کاشت در مناطق معتدل:  15 مهر الي 15 آبان  و قبل از بارندگي موثر
3- تراکـم کاشـت: در مناطـق سـرد بر اسـاس  350-380 بـذر در مترمربـع )185-145 کیلوگرم در هکتـار با توجه 
بـه وزن هزاردانـه( و درمناطق معتدل براسـاس 350 دانه در مترمربع و وزن هزاردانـه )165-130 کیلوگرم در هکتار(
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4- فاصلة خطوط کشت:  17  الي 20 سانتي متر 
5- عمق کاشت: 5-4 سانتی متر

6- بـرای بـرآورد دقیـق نیـاز غذایـی الزم اسـت قبـل از کاشـت، آزمـون خـاک انجـام گرفته و بـر اسـاس آن میزان 
  N(60)P25   عناصـر غذایـی موجـود در خـاک،  فرمـول کـودی توصیـه شـود. ولـي در غیـر ایـن صـورت از فرمـول

شود.  اسـتفاده 
7- کودهـاي ازتـه )N40( و فسـفاته )P25( در پاییـز وموقـع کشـت بایـد بـه صورت جایگـذاري در زیر بـذر مصرف 

ند شو
8- در مناطـق سـرد در بهـار در اولیـن فرصـت و موقـع بارندگـي  )N20( یـا 40 کیلوگـرم در هکتـار  کـود اوره بـه 

صـورت سـرک مصرف شـود
9-  در مناطق معتدل از مصرف کود سرک خوداري شود

10- مبـارزه بـا علـف هـاي هـرز در مرحلـه انتهـاي پنجـه زني و ابتداي سـاقه دهـي با اسـتفاده از علفکش مناسـب 
انجـام گیرد.

11- عملیـات تهیـه بسـتر بـذر، تناوبهـا، 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: 
بــر اســاس نتایــج حاصــل از آزمایشــات ســازگاري در کل مناطــق، رقــم اوحــدي بــا تیــپ رشــد زمســتانه بــا تولیــد  
ــه  2248   کیلوگــرم در هکتــار  ببیشــترین میــزان محصــول را داشــت. در شــرایط مشــابه متوســط عملکــرد دان
شــاهدهای ســرداری و آذر2 بــه ترتیــب 2158 و  2168 کیلوگــرم در هکتــار بــود. میانگیــن عملکــرد دانــه رقــم 
جدیــد و ارقــام ســرداري و آذر2 در طــي 8 ســال بررســي بــه ترتیــب 2160، 2040 و 2094 کیلوگــرم در هکتــار 
بــود. باالتریــن پتانســیل رقــم اوحــدی بــا 5783 کیلوگــرم در هکتــار در شــرایط  آبــي از ایســتگاه زنجــان بدســت 
آمــده کــه در شــرایط فــوق نیــز نســبت بــه ارقــام ســرداري و آذر2 بــه ترتیــب 587 و 501 کیلوگــرم در هکتــار 
عملکــرد دانــه بیشــتري داشــت. زودرســي، دارا بــودن دانــه هــاي درشــت بــا وزن هــزار دانــه بــاال )38 گــرم(، تیــپ 
ــگ ســنبله و  ــم اوحــدی اســت. رن ــای رق ــن ویژگی ه ــه خشــکي و ســرما، از مهمتری رشــد زمســتانه، متحمــل ب
دانــه رقــم اوحــدی ســفید بــوده و نســبت بــه ریــزش دانــه نیــز مقــاوم مي باشــد. میــزان پروتییــن دانــة آن، 12/5  

درصــد بــوده و در زمــره ارقــام بــا خاصیــت نانوایــي خــوب قــرار دارد.
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

مزرعه گندم رقم اوحدی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : مصرف نیتروژن و بهبود عملکرد ارقام گندم در مناطق سرد دیم

یافته منتج از پروژه شماره: 0-100-230000-06-0000-86015        
مجری مسئول  : غالمرضا ولیزاده                                                  رتبه علمی: استادیار پژوهش

g-valizadeh@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
میزان و زمان مصرف کودهای ازته وابسته به میزان رطوبت )بارندگی و توزیع(، نیتروژن اولیه خاک، بافت خاک، 
میزان کود مصرفی و نوع رقم مي باشد. میزان و زمان مصرف کود نیتروژني می تواند در چنین شرایطي عملکردهاي 
متفاوتي داشته باشد. لذا تعیین زمان، روش مصرف خاکي و محلول پاشي در میزان مناسب تاثیرگذار در عملکرد 

محصول گندم یکی از ضروریات اجراي این پروژه بوده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- در سـال هـای بـا بـاران و توزیـع مناسـب مصـرف تقسـیط نیتـروژن ماننـد مصـرف کود سـرک در بهار نسـبت به 

یـك بـار مصـرف آن در پاییـز عملکردهـا را افزایـش مي دهد
- اثـرات سـطوح محلـول اوره بـا 2/5 و 5 درصـد بصـورت محلـول پاشـی بـا مصـرف پاییـزه 40 کیلو گـرم در هکتار 
بـه انـدازه مصـرف تقسـیط 40 کیلو گـرم در پاییـزه و 20 کیلوگرم نیتـروژن در بهـار در زمان پنجه دهي نسـبت به 

یکبـار مصـرف 60 کیلـو گرم در پاییـز و بهار بیشـترین عملکرد هـا را دارد
- مصـرف یکبـار بیـش از 45 کیلوگـرم نیتـروژن خالـص بصـورت جایگـذاری در زمان کاشـت در بارندگـی کم بهاره 

رشـد گیـاه بدلیـل تنـش آبی محـدود و عملکـرد آن را کاهـش مي دهد.
مصـرف محلـول پاشـی کـود اوره درمیزان هـای 2/5 و 5 درصد می توانند بعنوان جانشـین کود سـرک در سـال های 

کـه میـزان رطوبـت در پروفیل خاک باالتر اسـت در نظر گرفته شـود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
عملکردهــای دانــه، کاه و کلــش ارقــام گنــدم در روش هــای مختلــف مصرفــی خاکــی و محلــول پاشــی بــا میــزان 
هــای متفــاوت تقســیط افزایــش مــي یابــد. محلــول پاشــي 2/5 و 5 درصــدي اوره بــه انــدازه مصــرف ســرک 20 
ــد در افزایــش عملکــرد گنــدم تاثیــر گــذار باشــد. بعــالوه مصــرف تقســیط  کیلــو گــرم نیتــروژن خالــص مي توان
ــروژن و  ــذب نیت ــا، ج ــاز بارندگي ه ــل از آغ ــي قب ــورت پاشش ــن بص ــه اول فروردی ــا نیم ــفند ی ــه دوم اس در نیم

عملکردهــا را افزایــش مــي دهــد. 
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عکس/ عکس هاي شاخص از یافته: 

قبل از مصرف نیتروژن

N40+F

N0

N40+20
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : کنترل آفت هلیوتیس با استفاده از پدیده های هواشناسی 

یافته منتج از پروژه شماره: 84050-0000-06-230000-100-0              مدت اجراي پروژه:5 سال
مجری مسئول:حمید محمودی                                                           رتبه علمی: مربی پژوهش

مجری: نوذر بهرامی
Hmahmoodik@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
هلیوتیس به عنوان آفت نخود گسترش عمده اي دارد و هر ساله خسارت قابل توجهي در زراعت نخود وارد مي کند.  
جمعیت و درصد خسارت این آفت بر اساس شرایط محیطي، مي تواند در نوسان باشد.  ارتباط بین انبوهي جمعیت 
و درصد خسارت هلیوتیس با عوامل جوي مي تواند راهکارهاي  مناسبی در  مدیریت مبارزه با آفت را ارایه داده و 
امکان مبارزه به موقع و مؤثر را توصیه نماید. با توجه به یافته هاي تحقیقاتی مي توان با توجه به وضعیت جوي پاییز و 
زمستان در هر فصل زراعي، میزان فعالیت و حدود خسارت آفت را تخمین زده و با ارایه مناسبترین مدیریت  مبارزه، 
حتي در مواقعي از مبارزه شیمیایي  نیز خودداری کرد. اجراي این طرح مي تواند از لحاظ سیاست کاهش مصرف 

سموم شیمیایي و حفظ محیط زیست و صرفه جویي اقتصادي مورد توجه باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- در زراعت نخود دیم ارقام مقاوم به هلیوتیس، آرمان در کرمانشاه و IlC482 در مراغه استفاده شود.

- در شرایط اقلیمي مراغه در سال هاي خشك و کمبود رطوبت هوا و خاک هرگز نیازي به مبارزه شیمیایي علیه 
هلیوتیس وجود ندارد.

- در شرایط اقلیمي کرمانشاه مبارزه شیمیایي علیه هلیوتیس در افزایش عملکرد دانه تاثیر زیادي ندارد، بنابراین 
باید در مبارزه شیمیایي مالحظات اقتصادي را در نظر داشت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در شـرایط اقلیمـي مراغـه رقـم IlC482  در مقایسـه بـا رقـم جـم مقاومـت بیشـتري بـه هلیوتیـس دارد. دو پدیده 
متوسـط دمـاي هـوا و مجمـوع بارندگـي سـالیانه در مراغه، بیشـترین سـهم را در تعـداد پروانه هلیوتیس داشـته اند. 
بـا کاهـش بارندگـي سـالیانه جمعیـت و خسـارت هلیوتیـس در مراغه کاهـش مي یابد. در شـرایط اقلیمـي مراغه در 

خشکسـالي و کمبـود رطوبـت هـوا و خـاک، نیـازي به مبـارزه شـیمیایي علیـه هلیوتیس وجـود ندارد. 
دو پدیـده اقلیمـي سـاعات آفتابـي در بهـار و مجمـوع بارندگـي سـالیانه سـهم بیشـتري در افزایـش تعـداد پروانـه 
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هلیوتیـس در منطقـه کرمانشـاه داشـتند. بـا کاهـش بارندگـي سـالیانه جمعیـت و خسـارت هلیوتیس در کرمانشـاه 
کاهـش مي یابـد. در شـرایط اقلیمـي کرمانشـاه مبـارزه شـیمیایي علیه هلیوتیـس بویژه در رقـم آرمان تاثیـر زیادي 
در عملکـرد دانـه نـدارد. در کرمانشـاه رقم آرمان در مقایسـه با رقم هاشـم از مقاومت بیشـتري نسـبت بـه هلیوتیس 

برخـوردار مي باشـد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمونه برداری از تراكم هليوتيس روی نخود
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان :خاک ورزی مناسب برای کاشت گندم در تناوب با حبوبات در مناطق سرد و گرم

یافته منتج از پروژه شماره: 0-100-230000-06-0000-86015       
مجري مسئول: رضا رحیم زاده                                                          رتبه علمی:  استادیار پژوهش 

rezarahimzadeh42@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
روش خاک ورزي در ذخیره و حفظ رطوبت و همچنین جلوگیري از تخریب خاک و ایجاد شرایط مناسب براي 
رشد و نمو ریشه محصول مهم مي باشد. در روش سنتی عملیات کاشت حبوبات به صورت دست پاش و زیرخاک بردن 
بذر به وسیله گاوآهن در بهار بعد از بارندگی های اولیه بهاره انجام می گیرد که این عملیات کاشت شامل خاک ورزی 
اولیه برای کاشت گندم نیز محسوب می شود. اغلب کاشت حبوبات به صورت مکانیزه صورت نمی گیرد و در صورت 
کشت مکانیزه حبوبات روش مناسبی برای تهیه زمین برای کاشت گندم توصیه نشده است. خاک ورزی و تهیه بستر 
بذر مناسب از جمله عملیات پر هزینه و در عین حال موثر در عملکرد محصول می باشد. استفاده از گاوآهن برگرداندار 
برای کاشت گندم بعد از حبوبات 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. افزایش تعداد عملیات خاکورزی نه تنها پر هزینه 
بلکه به ساختمان و حاصل خیزی خاک نیز صدمه می زند.  لذا دست یابی به روش خاک ورزی مناسب با حداقل 

جابجایی خاک و هزینه  تولید با رویکرد حفظ خاک )منبع تولید( از اهمیت باالیی برخوردار می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مناطق سرد سال اول بیشترین عملکرد از اعمال گاوآهن برگرداندار )روش مرسوم( بدست آمده ولي در سال 
هاي بعد و همچنین در مجموع چهار سال روش های مختلف خاک ورزي بر عملکرد دانه معني دار نبود. بیشترین 
افزایش ماده آلی در تیمار بی خاک ورزی مالحظه شد. بر اساس نتایج روش مرسوم )استفاده از گاوآهن برگرداندار( 
برای مناطق سرد مناسب نبوده و با درنظر گرفتن تمام جوانب برای مناطق سرد مراغه و همدان الویت اول استفاده از 

گاوآهن قلمی+ غلطك، الویت دوم در صورت دسترسی به کارنده مناسب کشت مستقیم توصیه می شود. 
برخالف مناطق سرد در مناطق گرم گچساران و باغ ملك اختالف عملکرد بین تیمارها معنی دار می باشد ولی 
مشابه مناطق سرد بیشترین عملکرد مربوط به روش مرسوم )استفاده از گاوآهن برگرداندار( نمی باشد. در مناطق گرم 
کمترین عملکرد مربوط به تیمار بی خاک ورزی می باشد. با در نظر تمام جوانب برای مناطق گرم  استفاده از پنجه 

غازی + غلطك برای کاشت گندم بعد از عدس توصیه می شود.
 



20۸

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- روش های کم خاکورزی در مناطق سرد با گذشت زمان اثرات مفید خود را مشخص می کند

- روش های بی خاکورزی ماده آلی خاک را بیشتر می کند
- برای مناطق گرم استفاده از پنجه غازی + غلطك برای کاشت گندم بعد از عدس بهتر است

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه آزمايشی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : ایجاد پوشش بذری برای کشت پاییزه کلزا و خردل در شرایط دیم سردسیر

یافته منتج از پروژه شماره: 86097-15-15- 2                      مدت اجرای پروژه:  2سال
مجري مسئول: خشنود علیزاده                                             رتبه علمی: دانشیار پژوهش 

k.alizadeh@areo.ir  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از شروع یخبندان در  )قبل  انتظاري  به دو صورت  تواند  مناطق سرد مي  کلزا و خردل در دیمزار هاي  کشت 
نیمه دوم آذرماه( و کشت بهاره )در اواخر اسفند یا فروردین( انجام شود. با این حال، امکان از دست دادن قسمتي از 
بارندگي هاي اوایل بهار در کشت بهاره وجود دارد و ضمنا جهت کشت انتظاری، وارد کردن تراکتور به زمین در اواخر 
پاییز که الیه هاي مختلف خاک رطوبت زیادي دارند ممکن است موجب فشردگي خاک شود و حتی ممکن است با 
شروع زودهنگام یخبندان یا بارش برف در اواخر پاییز، انجام کشت انتظاری مقدور نباشد. در صورت کشت پاییزه 
و جوانه زنی بذور قبل از یخبندان در مناطق سرد وقوع خسارت در محصوالت بهاره تا حد از بین رفتن کامل گیاه 
است. اما با ایجاد پوشش مناسب بذر میتوان کلزا و خردل را در اوایل پاییز کشت نمود. این پوشش بمنظور تاخیر در 
جوانه زني بذور استفاده می شود. هدف از ایجاد پوشش، کمك به حفظ و نگهداري بذرها در خاک طي شرایط نامطلوب 

است تا زمانیکه امکان جوانه زني و رشد مطلوب مهیا گردد

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پوشش بذر با دستگاه های پوشش دهنده و با استفاده از پلیمرهای عایق رطوبتی که به مرور زمان تجزیه و قابل 
نفوذ می شوند، انجام می گردد. پس از ایجاد پوشش مناسب بر روی بذور میتوان نسبت به کشت پاییزه کلزا و خردل 

در شرایط دیم اقدام نمود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
ایجاد  از  ایجاد پوشش گیاهی در بذور خردل روغنی رقم صادق، تاخیر در جوانه زنی بذرها حاصل شد. بعد  با 
پوشش می توان نسبت به کشت زودهنگام پاییزه اقدام نمود و در اینصورت دیگر مشکالت از دست دادن رطوبت اوایل 
فصل رشد در کشت بهاره و فشردگی خاک در کشت انتظاری وجود نخواهد داشت. استفاده از پوشش مناسب بذر 
برای جلوگیری از جذب آب و جوانه زدن بذرها در اوایل فصل رشد عمل نموده و پس از شروع دماهای زیر صفر در 

مناطق سرد عمال جوانه زنی در اوایل فصل بهار روی می دهد. 
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موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور   
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : کنترل تلفیقی علیه بیماری خشکیدگی قارچی انار 

یافته منتج از پروژه شماره:. 84103-0000-02-100000-042-2           مدت اجراي پروژه:3 سال
مجری مسئول: حمید افضلي                                                             رتبه علمي: مربی پژوهش

Afzaliham@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
خشکیدگي درختان انار یکي از مهمترین معضالت این گیاه مهم باغي می باشد که خسارات شدیدي را به باغداران 
وارد می کند. از آنجاییکه یکی از مهمترین عوامل خشکیدگي درختان انار قارچ ها می باشند، بررسی حضور این عوامل 
و تعیین نقش آنها در خشکیدگی های باغات از اهمیت زیادی برخوردار است. در دنیا عوامل قارچي مختلفی در انار 

وجود دارد که روش مدیریت هر یك از آنها متفاوت است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
عوامل اصلی خسارت زا در درخت انار شامل عوامل پوسیدگی ریشه )پوسیدگی آرمیالریایی ریشه و شانکر تنه و 
شاخه( تعیین شده است. کنترل زراعی این شانکر با استفاده از ارقام مقاوم به سرما، جلوگیری از ورود نهال های آلوده 
به باغ، هرس شاخه های آلوده و ضدعفونی محل هرس با ترکیباتی همچون خمیر بردو )در مغازه های سم فروش وجود 
دارد( محل ضخم را می تراشند و خمیر را در محل قرار داده آن را می پوشانند، حذف و سوزاندن درختان خشکیده، 
گیاهان  کشت  با  نیز،  انار  ریشه  آرمیالریایی  پوسیدگی  مدیریت  کوددهی.  گرم،  هوای  در  به ویژه  به موقع  آبیاری 
قارچ کش  از سوسپانسیون  استفاده  نهال های سالم،  از  استفاده  باال،  آلودگی  با  نواحی  در  انجیر  غیر میزبان همچون 
تیوفانات متیل )توپسین ام WP 70 درصد(، به میزان 60-50 گرم در 50 لیتر آب به محض مشاهده اولین عالیم )در 
نزدیکی طوقه( توصیه می شود. جهت حذف آلودگی های خفیف و غیرقابل روئیت همراه با ترکیبات بیولوژیك جهت 
جلوگیری از ایجاد آلودگی مجدد و ایجاد مقاومت القایی، تراشیدن بخش-های آلوده در درختان دارای آلودگی کم 
در باغ و پوشش محل با خمیر بردو، حذف درختان دارای آلودگی شدید، استفاده از روش های مناسب مدیریت باغ 
)آبیاری به موقع، کوددهی متعادل جلوگیری از آبیاری بیش از حد به ویژه در شرایط زهکشی ضعیف و...( می باشند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در اثر تلفیق موارد توصیه شده می توان از خسارت فراوان جلوگیری نموده و میزان خشکیدگی قارچی را کاهش 

داد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

           1( عاليم پوسيدگی ريشه آرميالريايی انار و تشكيل ورقه های                      2( عاليم پوسيدگی فيتوفتورايی
                     ميسليومی بادبزنی شكل قارچ بين پوست و چوب،                            ريشه انار حاصل از كشت عميق

          
                                                                                        

   3( عاليم شانكر تنه و شاخه در انار به صورت ريزش پوست             4( عاليم شانكر تنه و شاخه در انار با ايجاد                           
              در قسمت های پايينی تنه و تشكيل بافت كالوس                شكاف های عمودی روی شاخه و تشكيل

                    در حاشيه آن همراه با سرمازدگی                                بافت كالوس درحاشيه آن همراه با
                                                                                                        آفتاب سوختگی                    

                                
.                                    

 



214

 

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : برآورد خسارت علف هاي هرز در مزارع گندم آبي کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 84003-8303-08-100000-100- 1    مدت اجراي پروژه: 3 سال و 6 ماه                                                   
مجري مسئول: جواد خلقانی                                                      رتبه علمي: مربي پژوهش

مجریان: علیرضا عطری، رضا پور آذر، محمد جمالی، مژگان ویسی، ناصر جعفرزاده، عبدالعزیز حقیقی، محمد بازوبندی،
Mohammad_jamali84@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به فقدان اطالعات دقیق، موثق و علمي در مورد میزان کاهش عملکرد ناشي از علف هاي-هرز در مزارع 
در  مطالعه اي  اطالعاتي،  چنین  از  برخورداري  اهمیت  و  استراتژیك  محصول  مهمترین  عنوان  به  کشور  آبي  گندم 
تولید، مدیریت  پتانسیل  براي حفظ  از روش-هاي مؤثر  نیاز است. یکي  مهمترین مناطق گندم کاري کشور مورد 
علف هاي هرز است. علف هاي هرز به عنوان یکي از تاثیرگذارترین عوامل تولید محصوالت زراعي، نقش ویژه اي را در 
میزان تولید این محصوالت ایفا مي نمایند. چنانچه میزان خسارت علف هاي هرز در محصوالت کشاورزي را با خسارت 

ناشي از آفات و بیماري ها مقایسه نماییم، شدت خسارت ناشي از حضور علف هاي هرز روشن مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از قبیل: نوع و تراکم علف هاي هرز  میزان خسارت علف هاي هرز در مزارع گندم آبي کشور به عوامل مختلفي 
موجود در مزارع، محصول کشت شده قبل از گندم )رعایت تناوب زراعي(، منبع تهیه بذر )از نظر آلودگي به بذر 
فلور  به  توجه  با  استفاده  مورد  علفکش هاي  نوع  هرز،  علف هاي  با  مبارزه  عدم  یا  شیمیایي  مبارزه  هرز(،  علف هاي 

علف هاي هرز، و همچنین به نحوه کاشت )سنتي یا مکانیزه( بستگي دارد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
میزان خسارت علف هاي هرز در مزارع گندم آبي در اقلیم سرد معادل 27/08 درصد، در اقلیم معتدل معادل 
17/44 درصد، در اقلیم گرمسیري معادل 23/39 درصد، و در اقلیم خزري )استان گلستان( 27/72 درصد می باشد. 
بنابراین میزان خسارت علف هاي هرز در مزارع گندم آبي کشور را مي توان بطور متوسط معادل 23/36 درصد برآورد 

نمود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مزرعه آلوده به علف هرز يوالف وحشي
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان :  کنترل زراعی برای کاهش عوامل خسارتزای چغندرقند 

یافته منتج از پروژه شماره: 84103 -0000-00-111000-062-3             مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: آژنگ جاهدی ترک                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: امیرارجمندیان، عباس نوروزی و علی مالمیر
 azhangjahedi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
استفاده از شیوه هاي نوین آبیاري برای افزایش کارایی در حال گسترش مي باشد. از جمله این روش ها مي توان 
به سیستم هاي آبیاري باراني، قطره اي )تیپ( و استفاده  از هیدروفلوم در آبیاري سطحي اشاره نمود. به دلیل رابطه 
مستقیم کود ازته با رشد رویشي چغندرقند، تاثیر میزان آن و روش هاي توزیع آب در سیستم هاي مختلف آبیاري 
بر رشد قسمت هاي هوایي چغندر قند باعث افزایش تاج پوشه )کانوپي( و تاثیر مثبت بر رقابت با علفهاي هرز، بروز 

بیماریها خصوصا  بیماري هاي قارچي و همچنین تراکم آفات مي گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- سیستم آبیاری بارانی عملکرد ریشه و شکر قابل استحصال چغندرقند را بدلیل افزایش وزن قسمت هوایی و 

کانوپی آن افزایش میدهد.
با توجه به کاهش حجم آب مصرفی در سیستم تیپ که نزدیك به 50 درصد کمتر از آبیاری نشتی است و عملکرد 
آن که با عملکرد در سیستم نشتی توصیه می گردد، در مناطقی که با محدودیت آب روبرو هستند از این سیستم 

آبیاری )تیپ( استفاده گردد
- درصورتیکه از آبیاری کالسیك استفاده می گردد حد مجاز مصرف کود ازت 240 کیلوگرم می باشد. این حد در 
سیستم آبیاری نشتی 180 تا 240 کیلوگرم و در سیستم تیپ 180 کیلوگرم در هر هکتار به صورت سرک تا 10 

برگی چغندرقند است. 
- در مناطقی که شدت بیماریهای مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه باالست و خسارت سنگینی می زند، بهتر است 

از سیستم آبیاری تیپ استفاده گردد تا این بیماریها محدود شوند.
- در مناطق آلوده به سفیدک سطحی بهتر است از سیستم آبیاری بارانی استفاده گردد تا با جلوگیری از جوانه 

زنی و استقرار کنیدی های عامل بیماری بدلیل شستشو با قطرات آب آبیاری از شدت بیماری کاسته گردد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- کاهش مصرف آب با توجه به محدودیت آن

- مصرف متعادل کود ازته )اوره( در محصول چغندرقند و حفظ منابع، محیط و محصول سالم
- کاهش خسارت عوامل بیمارگر و خصوصا علفهای هرز با رعایت نوع سیستم آبیاری و حد مجاز مصرف کود اوره

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمای كلی از مزرعه آزمايشی

       وضعيت ريشه چغندر در زمان برداشت                                 وضعيت آلودگی به سفيدک در تيمار شاهد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان :کنترل غیرشیمیایی کپك سبز نارنگي و پرتقال 

یافته منتج از پروژه شماره: 85070-0000-02-100000-009-2    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: اعظم شکاری                                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش

 azshek5713@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بیماري ناشي از کپك سبز مرکبات که توسط قارچ Penicillium digitatum ایجاد مي شود، یکي از مهمترین 
بیولوژیك، شیمیایي و  از جمله  اقتصادي نواحي مرکبات خیز دنیا مي باشد. روش هاي مختلف کنترل  بیماري هاي 
فیزیکي )حرارتي، اشعه ماوراي بنفش، اشعه گاما و گاز ازن( در دنیا در کنار مراقبت هاي بهداشتي انجام مي گیرد. اما 
در ایران هنوز کنترل شیمیایي استفاده می شود. به خاطـر نگراني هاي موجود در مورد باقیمانده سموم در میوه ها و 

فراورده هاي آنها،  نیاز به روش هاي دیگر براي کنترل پوسیدگي میوه مرکبات، به صورت جدي مطرح است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
انجام یکی از مراحل زیر روی میوه های نارنگی، پرتقال محلی و پرتقال تامسون بعد از برداشت و بالفاصله قبل 

از مرحله انبارداری، توصیه می شود:
1- غوطه ور کردن میوه های پرتقال تامسون و پرتقال محلی در محلول بی کربنات سدیم 3 درصد به مدت 3 دقیقه.

با دمای 53  تامسون و پرتقال محلی در محلول کربنات سدیم 3 درصد  2- غوطه ور کردن میوه های پرتقال 
سلسیوس به مدت 5 دقیقه. 

3- غوطه ور کردن میوه های پرتقال تامسون و پرتقال محلی در محلول کربنات پتاسیم 3 درصد با دمای 53 
درصد به مدت 5 دقیقه. 

4- نگه داری میوه های پرتقال تامسون و پرتقال محلی در اتاق با هوای گرم )37 درجه سلسیوس( به مدت 24 ساعت.
5- غوطه ور کردن میوه های نارنگی در محلول بی کربنات سدیم 3 درصد+ هیپوکلریت سدیم 0/2 در هزار به 

مدت 1 دقیقه.
6- غوطه ور کردن میوه های نارنگی در محلول کربنات سدیم 3 درصد با دمای 53 سلسیوس به مدت 5 دقیقه. 
با توجه به اینکه همه توصیه های ذکر شده باعث کنترل بیش از 50 درصد از آلودگی در آزمایشگاه شده اند، 
انتخاب هر یك از تیمارها بنابه ترجیح کشاورزان و امکانات موجود قابل توصیه است. هرچند، تیمارهایی که در آنها 
از آب گرم با دمای 53 سلسیوس استفاده شده است اثر کنترلی بهتری داشتند و بنابراین در صورت فراهم بودن آب 

گرم مناسب تر از تیمارهای دیگرند. 
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- استفاده از آب گرم، هوای گرم و نمك های کربناتی و بی کربناتی ارزان تر از روش های شیمیایی است. 

2- این ترکیبات برخالف سموم شیمیایی صدمه ای برای انسان و محیط زیست ندارند.
3- این ترکیبات اثر کنترلی مشابه و در برخی موارد بهتر از سموم شیمیایی دارند.

4- با وجود گزارش مقاومت علیه سموم شیمیایی، علیه این نمك ها مقاومت گزارش نشده است و ایجاد مقاومت 
علیه آب گرم و هوای گرم منتفی است.

5- نتایج این طرح می تواند کمکی در راستای کاهش مصرف سموم شیمیایی در تولید میوه مرکبات باشد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تصوير شماره 1- عالئم مراحل اوليه و مياني بيماري 

  تصوير شماره 2- عالئم پيشرفته بيماري
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : کاربرد کودهای سبز و کنجاله روغنی در کنترل نماتد سیست چغندر قند 

یافته منتج از پروژه های شماره: 85084-10-1-9-2             مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری  مسئول: صدیقه فاطمی                                           رتبه علمي: دانشیارپژوهش

sfatemy@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
نماتد سیست چغندرقند Heterodera schachtii یکي از نماتد هاي مهم چغندرقند است. در ایران حد آستانه 
خسارت اقتصادي یك تخم نماتد در گرم خاک محسوب مي شود و جمعیت های باالتر از آن موجب خسارت و کاهش 
محصول می گردند. میزان آلودگی در بعضی مزارع با سابقه کشت طوالنی بطور متوسط 64 تخم در گرم خاک است. 
جمعیت های 5، 14 و 40 تخم و الرو در گرم خاک مي توانند به ترتیب 20 درصد، 50 درصد و 80 درصد محصول 
را کاهش دهند. عالوه بر چغندر قند گیاهان خانواده اسفناج و شب بو میزبان های حساس نماتد هستند. تناوب-

های طوالنی مدت از روش های سنتی مدیریت نماتد سیست چغندرقند در دنیا می باشد و تولید سموم نماتدکش 
مهم بدالیل زیست محیطی کاهش و یا ممنوع شده است. یافتن روش های جایگزین بی خطر از نیازهای این بخش 

کشاورزی برای عرضه تولیدات سالم و اقتصادی می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاشت و یا زیر خاک کردن اندام های گیاهی سبز به منظور کاهش آلودگی به نماتد را بیوفیومیگاسیون نامند. 
کاشت کانوالی روغنی )و یا گیاهان خانواده شب بو( در زمین آلوده در پاییز و یا یك ماه قبل از کاشت گیاه اصلی 
توصیه می شود. پس از رشد کافی، اندام های هوایی را شخم و زیر خاک کرده و با غلطك سطح خاک کوبیده می شود تا 
از فرار گازهای سمی تولید شده ممانعت گردد. ضمنا از ضایعات پس از برداشت گیاهان ذکر شده نیز می توان بعنوان 
کود سبز استفاده نمود. ضایعات پس از برداشت محصوالت خانواده شب بو چنانچه یك ماه قبل از کاشت یا بیشتر 
بخاک اضافه شود دارای اثرات سودمند مشابه ای خواهند بود. کاربرد مستقیم این گیاهان در زمان کاشت ممکن است 

موجب توقف رشد یا گیاه سوزی شود. 
همچنین اضافه کردن کنجاله های روغنی مانند کانوال به میزان نیم درصد به خاک در پاییز و یا حداقل یك ماه 

قبل از کشت موجب کاهش آلودگی نماتد می شود. 
چنانچه کوددهی خاک با گیاه سبز یا کنجاله در فصل تابستان و در زیر پالستیك شفاف به مدت 4 هفته انجام 

شود تاثیر کشندگی افزایش می یابد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کود سبز گیاهان خانواده براسیکا جمعیت نهایي نماتد را می تواند نزدیك به 75 درصد و میزان جوانه زني بذر 
علف هاي هرز شلمي، خردل وحشي و خاکشیر را بیش از60 درصد کاهش دهد. از طرفی اضافه کردن کنجاله های 
روغنی یا پسماندهای کارخانجات روغن کشی تراکم آلودگی به نماتد را بیش از60 درصد کاهش خواهد داد. تولیدات 
ثانویه سمی حاصل از تجزیه برگ هاي سبز و یا کنجاله تخم و الرو را مستقیما و یا درون سیست می کشند. کاربرد 
کودهای سبز و کنجاله های روغنی در برنامه های مدیریت تلفیقی نماتد سیست چغندر قند بعنوان جایگزین مناسب 
سموم نماتدکش و قابل دسترس قابل توصیه هستند. گیاهان خانواده شب بو موجب کاهش آلودگی های ناشی از 
نماتدهاي پارازیت گیاهي، پاتوژن های خاکزی و علف های هرز در خاک می شوند. عالوه بر اینکه باعث افزایش مقاومت 

گیاهان میزبان در مقابل نماتد، دشمنان طبیعی نماتدها و بهبود خواص شیمیایی و فیزیك خاک می شوند. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                            كشت كانوال )راست(                                      شخم و زير خاک كردن گياهان سبز

غده های چغندر قند 
آلوده به نماتد

ماده شیری روی ریشه

سیست قهوه ای نماتد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان :کنترل غیرشیمیایی علف های هرز پنبه توسط شعله افکن

یافته منتج از پروژه شماره: 85090-0000-00-100300-049- 3            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد فریدون پور                                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

مجري: عبدالرسول شیروانیان
m.fereidoonpoor@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
استفاده از علف کش ها و استفاده از وجین در پنبه یك اقدام ضروري و اجتناب ناپذیر در تولید موفق پنبه محسوب 
مي شود. در این مزارع استفاده از وجین پس از کاهش اثر علف کش ها در ماه های بعد از کاشت نیز ضروری می باشد. 
استفاده از شعله افکن عالوه بر کاهش اثرات سوء زیست محیطی علف کش ها به منظور مبارزه تکمیلی، باعث کاهش 

هزینه های تولید و بازدهی باالتر اقتصادی می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از کاشت به منظور کنترل علف های هرز و به عنوان روش جایگزین وجین در کنترل علف های هرز پنبه، 
استفاده از شعله افکن در زمانی که بوته های پنبه دارای ارتفاع 50-40 سانتی-متری هستند، توصیه می شود. این 
شعله افکن می تواند به صورت قابل حمل توسط کشاورز باشد که به راحتی قابل تهیه است. در این روش برای کنترل 
علف های هرز توسط شعله افکن نیازی به سوزاندن کلی نیست و تنها عبور شعله از روی علف های هرز باعث از بین 
رفتن آب میان بافتی و پژمردگی علف های هرز می شود. الزم به ذکر است که در این مرحله رشدی گیاه پنبه نسبت 
به شعله مقاوم است. ترجیحا سرعت حرکت کارگر در این روش بایستی حدود 3 کیلومتر در ساعت باشد که با توجه 

به مقدار علف های هرز، نوع کاشت و روش تهیه زمین متغیر خواهد بود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از شعله افکن باعث کاهش هزینه های وجین توسط کارگر می باشد. مقایسه هزینه کارگری برای وجین 
یك هکتار مزرعه پنبه با استفاده از شعله افکن برای کنترل علف های هرز یك هکتار نشان می دهد که استفاده از 
شعله افکن به میزان نزدیك به90 درصد هزینه های نیروی کار در یك هکتار را نسبت به هر نوبت وجین کاهش 

می دهد.



یافته های قابل ترویج سال 1389 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

223

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مقایسه کنترل علف هرز در تیمار استفاده از شعله افکن          

 شعله افکن
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: عدم کارآیی سموم سیستمیك نئونیکوتینوئید به روش کاربرد در خاک برای کنترل پسیل پسته

یافته منتج از پروژه شماره: 86032-16-54-0                                      مدت اجراي پروژه: 2 سال                                                       
مجری مسئول: احمد حیدری                                                              رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجري: محمد جواد عصاري
Heidari419@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
پسیل معمولی پسته آفت کلیدی در باغات پسته کشور است. خسارت آفت شامل ریزش برگها و جوانه ها، ضعف 
شدید درختان و پوکی و نامرغوبی محصول است. در حال حاضر مبارزه با استفاده از سموم شیمیایی روش متداول 

برای کنترل آفت و جلوگیری از خسارت آن است. 
امروزه بدلیل اثرات سوء محلول پاشي حشره کش ها روي دشمنان طبیعي ایده کاربرد حشره کش ها از طریق خاک 
مطرح است. در باغات پسته کشور، دشمنان طبیعي مختلفي از جمله زنبور Psyllophagous وجود دارند که در 
صورت حمایت و محافظت آنها در برابر سموم میتوانند نقش موثري در کنترل آفت داشته باشند. بر این اساس ایده 
بکارگیري سموم از طریق خاک براي کنترل آفات مکنده پسته مطرح است و برخي شرکت هاي تهیه و تولید سموم 
داعیه تولید سمومي با کاربرد خاکي براي آفاتي نظیر پسیل پسته دارند. در این تحقیق کارائي سموم سیستمیك 
ایمیداکلوپراید، تیامتوکسام و استامي پراید بطریق کاربرد در خاک براي کنترل پسیل پسته مورد ارزیابي قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این آزمایش غلظت هاي مورد نظر از سموم سیستمیك ایمیداکلوپراید )2/5، 5 و 7 میلی لیتر در 10 لیتر آب(، 
تیامتوکسام )2، 4 و 8 گرم در 10 لیتر آب( و استامیپراید )2، 4 و 8 گرم در 10 لیتر آب( تهیه شد و در قسمت 
سایه انداز درخت پاشیده شده و  سپس درختان مورد آبیاري قرار گرفتند. نمونه برداری از حشرات )پوره و حشرات 
کامل( تا 30 روز ادامه یافت. نتایج آنالیز آماری نشان داد بکارگیری حشره کش ها ذکر شده هیچ تاثیری در کنترل 
پسیل پسته ندارند. با توجه به عدم تاثیر کاربرد خاکي سموم مذکور در کنترل پسیل پسته ضروری است از بکارگیري 

حشره کش ها با این روش جدا خودداري شود و مراقب تبلیغات کذب در این موارد باشیم.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
آلودگي  از  مانع  میتواند  میکند  کاربرد سموم جلوگیري  بي حاصل  از هزینه  آنکه  توصیه ضمن  این  بکارگیري 

خاک ها و از بین رفتن موجودات مفید خاکزي گردد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل بیولوژیك بیماری مرگ گیاهچه چغندر قند

یافته منتج از پروژه شماره: 86080-000-02-100000-0100                  مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجریان مسئول: الله نراقی                                                                    رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: علیرضا حسان و عباسعلی روانلو
lale_naraghi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
چغنـدر قنـد )Betae  vulgaris( یکـي از گیاهـان زراعـي بسـیار مهـم مي باشـد که امروزه کشـت آن بـه عنوان یك 
زراعـت اصلـي و عمـده در بسـیاري از کشـورهاي جهـان و از جملـه کشـور مـا رایـج مي-باشـد. از مهمتریـن عوامل 
پاییـن بـودن عملکـرد ایـن گیـاه وجـود بیماري هـاي مختلـف مي باشـد. بیمـاري مـرگ گیاهچـه چغندر قنـد یکي 
از رایج تریـن و شـایع ترین بیماري هـاي ایـن محصـول در داخـل و خـارج از کشـور مي باشـد کـه ضدعفونـي بـذر بـا 
ترکیبـات مختلـف شـیمیایي در حـال حاضـر رایج تریـن روش مبـارزه بـا ایـن بیماري اسـت. اسـتفاده فـراوان و بي 

رویه از سـموم شـیمیایي باعث بروز مشـکالت شـدید بهداشـتي و زیسـت محیطي گشـته اسـت 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در حال حاضر، فرآورده بیولوژیك Talaromyces flavus در سازمان حفظ نباتات ثبت شده و دانش فنی تولید 
انبوه آن به شرکت بهاران دشت ساحل واگذار گردیده است؛ لذا، تهیه این فرآورده از طریق شرکت مذکور، امکان 
پذیر است. کاربرد این  فرآورده بیولوژیك به صورت آغشته سازی بذر می باشد. در روش آغشته سازی بذر، میزان صد 
گرم از فرآورده بیولوژیك برای میزان بذر مصرفی در یك هکتار )سه تا پنج کیلوگرم( منظور می شود. در این روش، 
قدرت چسبندگی فرآورده بیولوژیك به بذر باال بوده و نیاز به هیچ گونه ماده چسبنده ای نیست؛ تنها کافی است، بذور 
چغندرقند کمی با آب مرطوب شده و سپس با میزان الزم فرآورده بیولوژیك آغشته گردد. با روش فوق، عامل قارچی 
بیولوژیك، مطلوب ترین کارآیی را داشته و در طول زمان داشت، آبیاری بر اساس نیاز گیاه چغندرقند انجام می گیرد.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تعداد  افزایش  باعث  چغندرقند،  مزارع  در  شده  توصیه   Talaromyces flavus بیولوژیك  فرآورده  از  استفاده 

گیاهچه های سالم و عملکرد کل به میزان 58 درصد و 47 درصد می شود. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

افزايش تعداد گياهچه های سالم چغندرقند با كاربرد تيمار بذری T. flavus )راست( در مقايسه با شرايط زارع )چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل کنه هاي آفت روی درختان انجیر 

یافته منتج از پروژه شماره: 86004-0000-03-100000-100-0             مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول:  مسعود اربابی                                                             رتبه علمي: استاد پژوهش 

مجري: نوذر رستگاری 
 marbabi18@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بیشتر ارقام تجاری انجیر درمناطق گرم، خشك و کم باران کشور تولید می شوند. مهمترین گونه های کنه آفت 
سبزینه  درتشکیل  اختالل  موزائیك،  ویروس  بیماري  انتقال  سبب   )Eriophyes ficus( انجیر  اریوفیده  کنه  شامل 
 Eotetranychus( برگ و رشد نارس و سفت شدن میوه درختان انجیر اسیب دیده می شود. کنه تار عنکبوتی انجیر
hirsti( با تغذیه از سبزینه سلول های برگ، ایجاد عالئم سوزنی زرد رنگ برگ و در اثر شدت جمعیت و تغذیه، سطح 
زیرین برگ به رنگ  قهوه ای در آمده و برگ های اسیب دیده به طرف باال جمع می شوند. آثار شدید خسارت کنه 
تار عنکبوتی خزان کامل گیاه را در فصل تابستان بوجود می آورد و میوه آن قهوه ای، خشك، سفت و نارس می 
شود. تغذیه کنه شرقی مرکبات )Eutetranychus orientalis( از سلول های برگ باعث قهوه ای یا برنزه شدن آنها 
و کاهش رشد گیاه می گردد. کنه های اریوفید و کنه تارعنکبوتی انجیر زمستان گذران را به ترتیب روی تنه و الیه 
های سطحی بستر خاک و زیر درختان انجیر انجام می دهند. با افزایش میانگین دما، طول دوره گرما،کاهش میزان 
بارندگی و سوء مدیریت مصرف سموم در 25 سال گذشته، فعالیت و خسارت کنه های آفت درختان انجیر اهمیت 

اقتصادی یافته است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با استفاده از آب شویی درختان انجیر به مقدار 4 الی 7 لیتر روی هر درخت می توان در کنترل هر دو کنه   -1

آفت در انجیر دیم و آبی مدیریت موثری ایجاد کرد. 
اورتوس   ،  Fenazoquine 5% SC( پراید  توصیه شده کنه کش های  از 75 درصد غلظت های  استفاده   -2
)Fenpyroximate 5% SC، اومایت )Proparogite 570EW( تاثیر گذار روی مراحل بالغ در مقایسه با 75 درصد 
غلظت های توصیه شده کنه کش های  نیسورون )Hexythiazox 10 EC(، باروک )Etoxazole 10% SC(، انویدور 
)Spirodiclofen 240 SC( و تاثیر گذار جمعیت نابالغ، از عملکرد موثر در کنترل جمعیت و خسارت هر دو کنه آفت 
در انجیرستانها ی آبی ساوه و دیم استهبان برخوردار می باشند. محلول پاشی آنها فاقد هر گونه عالئم برگ سوزی 

می باشد. 
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3-  موثر ترین زمان آب شویی یا محلولپاشی کنه کش های ذکر شده از طریق  نمونه بردرای تصادفی برگهای 
تار  فعال  کنه   5 میانگین جمعیت  مشاهده  و  برگ(  )حداقل 100  انجیر  درختان  مختلف  های  قسمت  از  متوسط 
عنکبوتی در سطح زیرین 50 درصد نمونه برگها و همچنین میانگین 5 کنه اریوفیده در سطح یك سانتی متر مربع 

قسمت میانی سطح زیرین 10  درصد نمونه برگهای جمع آوری شده توصیه می شود. 
4-از آب شویی و با لحاظ نمودن شرایط اولیه جمعیت هر دو کنه آفت درکنترل کنه های اریوفیده تا 25 روز و 
کنه تارتن عنکبوتی انجیر تا 7 روز و بیش از 70 درصد کنترل ایجاد کرد. تکرار آب شویی در دو نوبت و در فواصل 

7 روز می تواند تاثیر بیشتر و مطلوبتری داشته باشد. 
6- برای حفظ ارگانیك بودن انجیر خشك استهبان، ضمن استفاده از آب شویی می توان در تناوب از ترکیب 1/5 
درهزار مابع ظرفشویی با آب و محلولپاشی به مقدار 4 الی 7 لیتر روی درختان 7 الی 10 ساله دردوره گرمای تابستان 
درمناطقی که سابقه آلودگی به کنه های آفت دارند، با شستشویی تارهای تنیده شده، رفع غبار از سطح برگ و از 

بین بردن شرایط زیستی کنه های تارتن و اریوفیده اقدام موثری به عمل آورد. 
7- از هر کنه کش و ترکیب شیمیائی نمی توان بیش از یك نوبت در یك فصل زراعی استفاده نمود. مناسب ترین 
محلول پاشی کنه کش ها در ساعات اولیه صبح که کنه های آفت از تحرک کمتری برخوردار هستند و آب شویی تا 

قبل از ظهر که بیشترین تحرک را دارند، استفاده شود.  
8-  از روش هرس یك تنه درختان انجیر که کمترین آلودگي به کنه های اریوفید را دارند، برای کنترل مکانیکی 

و بلند مدت می توان استفاده نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- از آب شویی درختان انجیر بخصوص در انجیرستان های دیم منطقه استهبان می توان برای حفظ محصول 
استفاده  برداری  بهره  های  هزینه  کاهش  و  محیطی  زیست  های  آالینده  از  جلوگیری  طبیعی،  دشمنان  ارگانیك، 

اقتصادی نمود. 
2- استفاده از 75 درصد غلظت توصیه شده کنه کش ها نشان داد از کارائی الزم درکنترل جمعیت هر دو کنه 

آفت برخوردار بوده و از نظر اقتصادی هزینه های کمتری را برای هر نوبت محلول پاشی سموم صرف نمود. 
3-لحاظ نمودن الگوی میانگین فعالیت هر گونه کنه آفت و درصد آلودگی برگ های درختان انجیر برای شروع 

محلولپاشی می تواند کنترل پایدارتر را ایجاد نموده و موجب کاهش نیاز به دفعات سم پاشی شود. 
4- مبارزه زمستانه علیه جمعیت کنه های اریوفیده  درختان انجیر طی دو الی سه سال می تواند کنترل پایدار 

و موثری بوجود آورد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

عالئم فعاليت و خسارت كنه های اريوفيده بصورت ويروس موزائيک روی برگ انجير 

عالئم قهوه ای و جمع شدن برگ های درخت انجير ناشی از جمعيت و 
تغذيه شديد سبزينه برگ توسط كنه تار عنكبوتی انجير

 قهوه ای شدن بيشتر ميوه درختان انجير آلوده به 
جمعيت كنه تارعنكبوتی و كنه های اريوفيده انجير
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: مدیریت بقایاي علف کش هاي سولفونیل اوره برای گیاهان کشت شده در تناوب با گندم 

یافته منتج از پروژه شماره: -86018-8304-16-16-014             مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجري مسئول: اسکندر زند                                                      رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: محمد علي باغستاني، ناصر باقراني، محمد جمالي، رضا پورآذر و پیمان ثابتي
eszand@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
علف کش هاي بازدارنده استوالکتات سنتاز علف کش ها یي با خاصیت انتخابي هستند که علف-هاي هرز پهن برگ 
از این گروه مانند گرانستار، لوگران اکسترا،  ایران نیز علف کش هایی  تاثیر قرار مي دهند. در  باریك برگ را تحت  و 
آپیروس، آتالنتیس توتال و... براي مبارزه با علف هاي هرز مزارع گندم به ثبت رسیده است. چون این علف کش ها  در 
خاک فعالند و برخي گونه هاي زراعي مانند کلزا، آفتابگردان، ذرت، یونجه، سیب زمیني،عدس و چغندرقند حساسیت 
زیادي به آنها دارند، باقي مانده این علف کش ها  در خاک نگران کننده است. از آنجا که شرایط خاک و آب و هوا و 
همچنین تناوب زراعي در مناطق مختلف ایران فرق مي کند، بنابراین الزم است در اقلیم هاي مختلف گیاهان زراعي 
استفاده  اوره  علف کش هاي سولفونیل  از  علف-هاي هرز  با  مبارزه  براي  گندم  در  و  دارند  قرار  گندم  تناوب  در  که 

مي شود، مورد مطالعه قرار گیرند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مجموع از بین علف کش هاي سولفونیل اوره ثبت شده براي مبارزه با علف هاي مزارع گندم ایران، در هیچ 
یك از استان ها، بقایاي علف کش آپیروس براي محصوالتي که در تناوب با گندم کشت شده بود، مشکل زا نشد. پس 
از آپیروس نیز کم خطر ترین علف کش از نظر بقایا علف-کش آتالنتیس می باشد. در مجموع در برنامه هاي تناوبي 
باید واکنش گیاهان نسبت به بقایاي علف کش هاي سولفونیل اوره به طور جدي مورد توجه قرار گیرد و بدون توجه به 

سابقه مصرف علف کش سولفونیل اوره بکار رفته در تناوب قبلي، کشت صورت نگیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
به طور کلي از آنجا که بقایاي علف کش ها در خاک به عوامل متعددي ازجمله درجه حرارت محیط، pH، مقدار 
ماده آلي خاک و... بستگي دارد. لذا با آگاهی از اثرات باقیمانده این علف-کش ها در مناطق مختلف، می توان از خسارت 

احتمالی آن ها به محصول در کشت بعدی جلوگیری شود.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل شیمیایی علف هاي هرز پهن برگ مزارع گندم 

یافته منتج از پروژه شماره: 87070-16-16-04                 مدت اجراي پروژه: 1سال و 9ماه
مجري مسئول: اسکندر زند                                             رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: محمد علي باغستاني، شهرام نوروززاده، پیمان ثابتي، فرخ الدین قزلي، رضا پور آذر، عبدالعزیر حقیقي و 
پرویز شریفي زیوه

eszand@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مهمترین روش مدیریت علف هاي هرز در مزارع گندم ایران روش مبارزه شیمیایي است. بر اساس اطالعات موجود 
در سال  زراعي 86-1385 در 4214677 هکتار از مزارع گندم کشور بر علیه علف هاي هرز سمپاشي صورت گرفت 
است. در ایران علف کش هایي زیادي براي کنترل علف هاي هرز پهن برگ مزارع گندم کشور مورد آزمایش قرار گرفته 
است. اما با توجه به سابقه مصرف علف کش-هایی مانند گرانستار و مشکالت ناشی از مقاومت علف های هرز پهن برگ، 

معرفی و ثبت علف کش-های جدید جهت تنوع بخشیدن به طیف علف کش های گندم ضروری به نظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاربرد علف کش های دیاالنت به میزان 0/8 لیتر در هکتار یا لنتور به میزان 165 گرم در هکتار جهت کنترل 

علف های هرز پهن برگ در مزارع گندم توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به سابقه مصرف برخی علف کش ها مانند گرانستار و دیگر بازدارنده های ALS در مزارع گندم و خطر باالی 
آن ها از نظر مقاومت علف های هرز پهن برگ، استفاده از علف کش های جدید مانند توفوردي + ام سي پي آ، لنتور و 
دیاالنت که از این نظر کم خطر می باشند،  می تواند در مدیریت پهن برگ ها وجلوگیری از مقاومت به علف کش ها مفید 

باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: مدیریت مقاومت چندگانه توده هاي یوالف وحشي به علف کش هاي بازدارنده استیل کوانزیم آکربوکسیالز و 

بازدارنده هاي استوالکتات سنتتاز در استان خوزستان
یافته منتج از پروژه شماره: 88008-8803--16-16-14            مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
اگرچه علف کش ها ابزار بسیار مؤثري در مدیریت علف هاي هرز هستند، اما نتیجه استفاده مکرر از این ترکیبات 
باریك برگ ها  مقاوم  توده های  گذشته  سال  های  در  است.  بوده  علف کش ها  به  مقاوم  علف هاي هرز  افزایش جمعیت 
مانند یوالف وحشی به علف کش ها به بازدارنده های ACCase در برخی مناطق کشور گزارش شده است. با توجه به 
گسترش روز افزون مقاومت و افزایش مصرف علف کش-های بازدارنده  ALS طی سال های گذشته، هنوز نمونه اي از 
مقاومت چندگانه در ایران در مورد یوالف گزارش نشده است. با توجه به اهمیت یوالف وحشي به عنوان یك علف هرز 
خسارت زا و همچنین مصرف بي رویه علف کش ها در کنترل آن، شناسایي توده هاي مقاوم این علف هرز به علف-کش 
و تعیین سطح مقاومت، گامي مؤثر در جهت مدیریت مزرعه، کاهش مشکالت و هزینه هاي کشاورزان و جلوگیري از 

گسترش مقاومت به علف کش ها مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به این که براي اولین بار پس از 3 سال مصرف متوالي علف کش هاي بازدارنده ALS مقاومت به این گروه 
از علف کش ها مشاهده شد، لذا توصیه می شود کشاورزان بیش از سه تا چهار سال متوالي از علف کش هاي با نحوه 
عمل مشابه مانند توتال، آپیروس، آتالنتیس استفاده نکنند. ضمنا باید توجه داشت که از علف کش هاي فوق فقط 
براي شکستن مقاومت به بازدارنده های ACCase استفاده شود و به هیچ وجه آن ها به علف کش اصلي تبدیل نشوند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
زمینه  در  مناسبی  اطالعات  می تواند  چندگانه،  مقاومت  به خصوص  علف کش ها  به  مقاومت  وضعیت  از  آگاهی 
اجرای برنامه های مدیریتی علف های هرز مقاوم در اختیار ما قرار دهد. بکارگیری این اطالعات می تواند در انتخاب 

علف کش های مناسب و یا دیگر روش های مدیریتی موثر باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: روش مناسب سم پاشی علیه کنه زرد و پهن در مزارع سیب زمینی

یافته منتج از پروژه شماره: 86009- 0000- 04- 100000- 040- 2       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:پیمان نامور                                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کنه زرد و پهن سیب زمیني Polyphagotarsonemus latus  به عنوان مهم ترین آفت سیب زمینی در مزارع کشت 
پاییزه جنوب کشور محسوب می شود. این آفت عالوه بر سیب زمینی به بسیاری از محصوالت مهم این منطقه از جمله 
خیار، فلفل و توت فرنگی گلخانه ای نیز خسارات وارد می کند. با توجه به خصوصیات زیستی و اکولوژیك این کنه، 
در حال حاضر کنترل شیمیایی تنها روش مدیریت این آفت محسوب می شود. روش سم پاشی )نوع سمپاش( نقش 
مهمی در کارایی عملیات سم پاشی، میزان محلول مصرفی، هزینه مبارزه، آلودگی محیط و غیره دارد. در حال حاضر 
تنها سم پاش های النس دار معمولی  برای سم پاشی مورد استفاده قرار می-گیرند. این نوع سم پاش ها عالوه بر حجم 
باالی محلول مصرفی )650 – 450 لیتر در هکتار( به دالیل مختلف نظیر ناهمگونی قطرات سم، پاشش مستقیم،  
این  نیز  کنترل آفاتی که در  از نظر زیست محیطی و   نامناسب در سطوح زیرین برگ ها  باال و پوشش  هدررفت 
بخش های گیاه فعالیت دارند، مناسب نبوده و هزینه و وقت باالیی را مصرف می کنند. از اینرو کاربرد تکنولوژی-های 

جدید بسیار ضروری است

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- کاربرد سم پاش ها با هد الکترواستاتیك به دلیل اندازه ذرات بسیار کوچك و هم اندازه، کاهش چشمگیر محلول 
مصرفی )40 لیتر در هکتار( و نیز تحت پوشش دادن سطح زیرین برگ ها، بهترین گزینه و استقاده از آنها توصیه 

می شود.
2- استفاده از سمپاش های اتومایزر، به دالیل پاشش با فشار هوای باال و در نتیجه پوشش نسبی داخل بوته ها، 
اندازه ذرات کوچکتر از سمپاش های النس دار و محلول مصرفی مناسب )100 لیتر در هکتار( پس از سمپاش های 

الکترواستاتیك قابل توصیه می باشند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1. کاهش چشمگیر میزان محلول و سم مصرفی در واحد سطح.

2. کاهش آلودگی محیط.
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3. افزایش میزان تاثیر سمپاشی در کنترل آفت.
4. کاهش هزینه های سمپاشی شامل نیروی کار، سم، زمان و آب.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مزرعه  در حال سم پاشی معمولی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: معرفی ارقام مقاوم بادام به کنه تارتن بادام

یافته منتج از پروژه شماره:86004 -8604 - 16 -42- 24          مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول:زریر سعیدی                                                  رتبه علمي:دانشیار پژوهش

zarirsaeidi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کنه تارتن بادام از آفات جدیدي است که اخیرا در باغ هاي استان چهارمحال و بختیاري طغیان کرده است و یکي 
از مسائل نگران کننده برای توسعه باغ ها در این منطقه مي باشد. ازآنجایي استفاده از ارقام مقاوم یکی از کم هرینه ترین 
و کم خطرترین روش های مبارزه با آفات می باشد، لذا تعیین مقاومت ارقام مختلف بادام به ویژه ارقام جدید نسبت به 

آفات کلیدی منطقه یك ضرورت به شمار مي رود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ارقام مامایی،  شاهرود 21، شاهرود 6، نان پاریا جزء ارقام کشت بادام به شمار می آیند. رقم مامایي داراي باالترین 
جمعیت آفت و رقم شاهرود 21 داراي کمترین تراکم جمعیت آفت می باشند. در مجموع می توان گفت که ارقام 
مامایی، نان پاریل و شاهرود 12 حساس ترین و ارقام شاهرود 6 و شاهرود 21 متحمل ترین ارقام هستند. توسعه ارقام 

مقاوم در مناطق آلوده کمك زیادی به کاهش خسارت آفت خواهد کرد.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از ارقام مقاوم باعث کاهش هزینه هاي تولید، کاهش مصرف سموم و جلوگیری از آلودگي محیط زیست 

و حفظ دشمنان طبیعی می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مزرعه سم پاشی شده
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان:  کنترل تلفیقی بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار 

یافته منتج از پروژه شماره: 86039-0000-02-100000-053-2           مدت اجراي پروژه: 3سال
مجری مسئول: غالمرضا برادران                                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

ghbaradaran@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
آلبالو، گیالس، گوجه، آلو، هلو، شفتالو، زردآلو و شلیل نقش مهمي در  بادام،  انواع هسته دارها از جمله  کشت 
اقتصاد کشاورزي و ایجاد اشتغال و درآمد براي باغداران دارد. در سال های اخیر عالیمي مانند بروز شانکر )زخم( و 
ترشح صمغ دیده می شود که با گذشت زمان شانکرها از نظر اندازه و تعداد، در نقاط مختلف گیاه توسعه یافته و ترشح 
صمغ نیز زیاد می شود. بطوریکه در برخی موارد کل درخت را فرا می-گیرد و باعث زوال درخت شده و بتدریج با 
پیشرفت بیماری نهایتا منجر به خشك شدن درختان هسته دار می گردد. عامل بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه 

هسته دار در استان کرمان باکتری Pseudomoans syringae pv. Syringae مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
توصیه می شود:

1- تهیه نهال سالم و شناسه دار از نهالستان های دارای مجوز با مشاوره از مدیریت جهاد کشاورزی هر منطقه.
2- اعمال مدیریت مناسب آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه و نوع خاک در فصول متفاوت و تغذیه در باغات بر اساس 

آزمایشات خاک با توجه به نظرات کارشناسان مربوطه.
3- هرس شاخه های آلوده و دارای عالیم در زمستان و سوزاندن آن ها.

4- پوشاندن محل زخم های هرس بالفاصله پس از انجام هرس با چسب باغبانی حاوی قارچ کش.
5- تراشیدن زخم های روی تنه تا رسیدن به بافت سالم و پوشاندن آن با اکسی کلرور مس یا بردوفیکس به نسبت 

8 درصد.
6- محلول پاشی )اکسی کلرور مس یا بردو فیکس به نسبت 3 در 1000( دو نوبت یکی در پاییز بعد از ریختن 

برگها و دیگری بسته به شرایط محیطی در زمستان و یا بهار قبل از تورم جوانه ها.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- جلوگیری از خشك شدن درختان

2- افزایش عمر اقتصادی درختان هسته دار
3- افزایش محصول



یافته های قابل ترویج سال 1389 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

237

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

عاليم بيماری در درختان هسته دار
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان:   کنترل شیمیایی بیماري سفیدک پودري چغندر قند 

یافته منتج از پروژه شماره: 86030-0000-02-100000-100-0       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: داریوش صفائی                                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: حمید افضلی و عباسعلی روانلو
dasafaee@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
این محصول  عملکرد  کاهش  موجب  متعددي  عوامل  مي باشد.  قند، چقندر قند  تولید  منبع  مهمترین  ایران  در 
مي شوند که در میان آنها بیماري سفیدک پودري یکي از مهمترین عوامل است. تا کنون تالش هاي زیادي براي 
بدست آوردن ارقام مقاوم انجام گرفته اما هنوز استفاده از ارقام مقاوم به تنهائي و یا همراه با سایر روش هاي مبارزه 
بدون استفاده از قارچ کش ها نتوانسته خسارت بیماري را در حد قابل قبولي تقلیل دهد. بنابر این در حال حاضر نیاز 

به استفاده از سموم به قوت خود باقي مانده است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براي مبارزه با این بیماري روش هایي مانند بکارگیري ارقام مقاوم، استفاده مناسب از کودهاي شیمیائي، روش هاي 
زراعي مناسب و مبارزه شیمیائي توصیه می شود. با توجه به زمان ظهور اولین عالئم بیماري )گیاه می تواند در هر 
مرحله رشدی باشد( بالفاصله سم پاشي انجام می گیرد. در صورت نیاز و با توجه به شدت بیماري در منطقه مي توان 
سم پاشي را حدود 15 روز بعد تکرار نمود. می توان از قارچ کش امیننت 125 ام اي به مقدار 0/8 لیتر درهکتار در 
هنگام غروب و یا نزدیك طلوع آفتاب استفاده کرد. البته باید در سم پاشي های بعدي از قارچکش های مؤثر دیگري 
ترجیحاً از گروه هاي شیمیائي مانند گوگرد وتابل 4 گرم در هزار لیتر  اب در مرحله دوم سم-پاشی در 15 روز بعدی، 

استفاده کرد تا مقاومت نسبت به قارچ کش ایجاد نشود.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
پودري  بیماري سفیدک  براي کنترل  تأثیر مناسبي  لیتر درهکتار  به مقدار 0/8  اي  ام  امیننت 125  قارچ کش 
چغندر قند دارد. با یك بار سم پاشی در زمان مناسب مقدار تولید محصول )وزن ریشه( به میزان 13/5 درصد افزایش 

می یابد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

عالمت بيماری سفيدک پودری چغندر كه به صورت توده ی
 خاكستری مايل به سفيد روی برگ نمايان است.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: مدیریت ویروس هاي مهم و شایع در گیاهان زینتی شمال کشور 

یافته منتج از پروژه شماره: 86085-0000-11-100000-009-2      مدت اجراي پروژه:  2/5 سال
مجری مسئول: تبسم قطبي                                                               رتبه علمي: مربی پژوهش

tghotbi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در اغلب گلخانه هاي پرورش گیاهان زینتي در استان های گیالن و مازندران، عالئم ناشي از آلودگی به ویرو س ها 
مشاهده می گردد. در نتیجة تحقیقات انجام شده، نیمی از نمونه های زینتی مورد بررسی در این 2 استان به 6 ویروس 
شایع و مهم به شرح زیر آلودگي داشتند: ویروس هاي پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی-TSWV )17/88 درصد(، لکه 
بافت مرده گل حنا-INSV )10/12 درصد(، ویروس موزاییك خیار-CMV )6/89 درصد(، ویروس لکه حلقوی گوجه 
فرنگی-ToRSV )6/68 درصد(، ویروس زردی حلقوی میوه گوجه فرنگی-TYRV )4/95 درصد( و ویروس موزاییك 
آرابیس- ArMV )1/72 درصد(. اغلب این ویروس ها عالوه بر گیاهان زینتی بر روی سایر میزبان های صیفی، باغی و 

زراعی نیز ایجاد آلودگی و خسارت می کنند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از هر ویروس نخستین گام در  ناشی  با عالیم  داران و مروجین  زینتی، گلخانه  تولیدکنندگان گیاهان  آشنایی 
مدیریت آن است. عالئم ویروس TSWV معموالً در برگ ها، ساقه ها، گلبرگ ها و کاسه گل بصورت: مرگ سلول ها، 
زخم هاي زرد لکه اي، پژمردگي، نقطه اي شدن، رگه اي شدن، موزاییك، پیسه-اي شدن، تغییر شکل برگ ها، زردي 
رگبرگ ها، لکه حلقوي، زردي شبکه اي و شکستگي رنگ گلبـرگ ها و کوتولگی است. گیاهان آلوده به INSV اغلب 
بدون عالئم هستند، ولي در مجموع عالئم بصورت: کوتولگي، لکه هاي بافت مرده و زرد روي برگ و ساقه، لکه حلقوي 
و  موزاییك است. عالیم ویروس TYRV نیز بسیار شبیه دو ویروس فوق به ویژه TSWV است. ناقل هر سه ویروس 
نامبرده حشره تریپس است. عالیم ویروس CMV به صورت کوتولگي، موزاییك، کاهش محصول، کلروز شدید، کاهش 
 ToRSV و ArMV سطح برگ و شکستگي رنگ گلبرگ است و ناقل آن شته سبز هلو می باشد. عالئم دو ویروس
به صورت کوتولگي، موزاییك، لکه هاي حلقوي کلروتیك، پیسه اي شدن و زخم هاي زرد و قهوه ای است. ناقل آن ها 
نماتد بوده و از راه های مکانیکي، پیوند و بذر نیز انتقال می یابند. لذا به محض مشاهده هر یك از عالیم فوق در سطح 

گلخانه باید ضمن مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی استان و منطقه موارد زیر نیز توسط کشاورزان اجرا گردد:
1 مبارزه با ناقلین این بیماری های ویروسی )تریپس، شته، نماتد(

2. حذف و معدوم سازی گیاهان دارای عالیم ویروسی ذکر شده از سطح گلخانه ها 
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3. مبارزه با علف های هرز به ویژه تاج خروس، سلمه و داتوره حتی در غیاب گیاهان زینتی 
4.  استفاده از نمونه هاي وارداتي سالم و عاري از ویروس و دارای گواهی سالمت 

5. استفاده از بذر سالم برای تکثیر گیاهان حساس به این ویروس ها 
6. عدم استفاده از روش پیوند، قلمه و پاجوش برای تکثیر پایه های مادری دارای عالیم ویروسی 

7  رعایت موارد بهداشتی در گلخانه ها و استفاده از توری در ورودی های آن ها برای ممانعت از ورود حشرات ناقل
8. رعایت فاصله کشت گلخانه ها با سایر گیاهان زراعی میزبان ویروس ها از جمله خیار، کاهو، گوجه فرنگی، فلفل

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه اولین گام در مدیریت بیماری های ویروسی شناخت ویروس و عالیم آن، میزبان ها و ناقلین شان 
است، آشنایی با عالیم بیماری های مهم ویروسی توسط گلخانه داران و مروجین و حذف به موقع گیاهان مشکوک به 
آلودگی های ویروسی و باال بردن سطح آگاهي تولیدکنندگان نقش موثری در ممانعت از گسترش آلودگی ویروسی 

و کاهش خسارات ناشی از آن دارد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

عدم تقارن و بدشكلي برگ آنتوريوم )راست(، موزاييک و كلروز شديد 
ناشي از آلودگي هورتنسيا به ويروس CMV )چپ(



242

 

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: پوشش گذاري گل و میوه انار برای کاهش خسارت کرم گلوگاه انار

یافته منتج از طرح شماره: 86002-8602-16-16- 014     مدت اجراي طرح: 3 سال
مجری مسئول: حسین فرازمند                                                   رتبه علمي: دانشیارپژوهش

مجري: محمد سیرجاني 
h.farazmand@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کرم گلوگاه انار، )Ectomyelois ceratoniae Zeller  (Lep.: Pyrallidae، مهمترین عامل خسارت زای انار در 
انار کشور مي-باشد. بعالوه این موضوع تهدیدي  ایران است. کنترل این آفت یکي از مشکالت اساسي در باغ هاي 
جدي براي صادرات انار کشور بوده و زمینه را براي رشد صادرات کشورهاي رقیب تولیدکننده این محصول مساعد 
مي سازد و در صورت از دست رفتن بازارهاي موجود، یافتن بازارهاي جدید به سادگي میسر نیست و از این مقوله 
خسارت هنگفتي نیز به اقتصادکشاورزي کشور وارد مي شود. از طرفي با توجه به سالم بودن انار ایران، بایستي سعي 

شود تا کنترل آفت از طریق روش هاي غیرشیمیایي و سالم، میسر گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از ظهور گل هاي اول انار )که بسته به شرایط آب و هوایی و منطقه، حدود اواسط اردیبهشت لغایت اواسط 
خردادماه می باشد(، بتدریج تاج گل هاي مثمر با استفاده از توری  پارچه ای با مش یك )قطر یك میلیمتر( و یا پوشش 
کاغذي مسدود شده و یا گل انار بطور کامل توسط پارچه توري یا کاغذ پوشانیده شود. پوشش گذاري گل هاي انار 
فراهم  نیز  میوه  پوشش  امکان  متعاقبا  گل،  پوشش گذاري  عدم  درصورت  شود.  انجام  گل   بازشدن  از  قبل  بایستي 

مي باشد که درصورت تاخیر در پوشش گذاري، میزان خسارت آفت افزایش مي یابد

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- کاهش خسارت کرم گلوگاه انار و افزایش درآمد انارکاران

- کنترل آفت با روش هاي غیرشیمیایي
- تولید محصول سالم و ارگانیك
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

پوشش تاج ميوه انار

پوشش كامل گل و ميوه انار
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: استفاده از گیاهان کلپوره، درمنه و بومادران برای کنترل نماتد ریشه گرهي 

یافته منتج از پروژه شماره: 87068 -16-56-4                                مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول: عباس صالحي اردکاني                                             رتبه علمي: دانشیار پژوهش

salahi_abbas@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گیاه  این  در  محصول  شدید  کاهش  باعث   گوجه فرنگي،  ریشه  به    Meloidogyne جنس  نماتدهاي  حمله 
مي گردد. نماتد ریشه گرهي قادر است 20-30 درصد محصول مزارع گوجه فرنگي را از بین ببرد. در حال حاضر از 
سموم شیمیایي جهت کنترل این بیماري در سطح وسیعي استفاده مي گردد. با عنایت به خطرات ریست محیطي، 
آلودگي هاي شیمیایي، بروز و ظهور گونه هاي مقاوم آفت و..... ناشي از مصرف بي رویه سموم شیمیایي، استفاده از 

روش هاي غیر شیمیایي و طبیعي جهت کنترل این بیماري، ضروري به نظر مي رسد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
M. javanica و 19 عدد گونه نماتد گونه  بالغ، یك عدد آن،  ماده  نماتد  ازائ هر20 عدد  به   به طور متوسط 

 M. incognita تشخیص داده شد.
1- فرو بردن ریشه گیاهان نشایي مانند گوجه فرنگي در محلول 2 درصد از عصاره گیاهان بومادران و یا درمنه به 

مدت 5 دقیقه قبل از نشا.
2- اضافه کردن 6 گرم پودر تهیه شده از گیاه کامل بومادران و یا درمنه به ناحیه کشت بذر یا نشا در خاک و 

مخلوط کردن آن با خاک آن ناحیه، 6 روز قبل از کاشت محصول زراعي.
3- قرار دادن پودر گیاهان مذکور در یك پارچه ململي وفرو بردن آن در مخازن آب آبیاري در گلخانه ها و سایر 
سیستم هاي کشاورزي که از منبع آبي براي آبیاري به روش قطره اي استفاده مي کنند. الزم به ذکر است که با توجه 

به حجم آب مخازن، مي بایست به مقداري پودر اضافه نمود که عصاره حاصله 2 درصد باشد.
4- کاشت گیاهان بومادران و یا درمنه در تناوب با محصوالت کشاورزي و زیر خاک نمودن آنها با استفاده از شخم 

در زمان رسیدن.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
جایگزین شدن روش غیر شیمیایي کنترل به جاي روش هاي خطرناک شیمیایي، سهولت مصرف، کاهش هزینه 

و زمان کنترل از دیگر نتایج مثبت استفاده از مواد غیر شیمیایی می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                                    گياه كلپوره                                             گلخانه توليد گوجه فرنگی آلوده به نماتد گره ريشه
  

ريشه گياه گوجه فرنگی آلوده به نماتد گره ريشه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان:کنترل شیمیایی علف های هرز باریك برگ چغندرقند  

یافته منتج از پروژه شماره: 88029- 16- 16-04                                مدت اجراي پروژه: 1 سال                                 
مجری مسئول: حسین نجفی                               رتبه علمي: دانشیارپژوهش

مجریان: محمد بازوبندي، مژگان ویسي و ناصرجعفر زاده
 najafiamir at yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
وجود علف هاي هرز باریك برگ در مزارع چغند قند ضمن رقابت براي کسب منابع، میزباني براي آفات، عوامل 
بیماریزا و نماتد ها محسوب مي شوند. از طرفي طیف تاثیر علف هاي هرز بر تولید محصول متغیر بوده و از این بابت 
باید برنامه هاي مدیریت علف هاي هرز بر اساس طیف موجود تنظیم شوند. قیاق، دم روباهي، فاالریس و سوروف از 
جمله مهمترین علف هاي هرز باریك برگ این محصول مي باشند که هر ساله صدمات جبران ناپذیري بر محصول 
چغندر قند وارد مي آورند. بر اساس گزارشات موجود طیف علف کشی علف کشهاي رایج کامل نبوده و ضرورت تنوع 
در علف کشها احساس می شود. از طرفي کاربرد مداوم یك علف کش موجب بروز مقاومت در علف هاي هرز شده و 
از این جهت به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از بروز مقاومت در علف های هرز لزوم کاربرد علف کشهاي 

جایگزین احساس می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- کاربرد 2 لیتر در هکتار از این علف کش در مرحله 2 تا 4 برگی چغندرقند توصیه می شود

2- در صورت غالبیت علف های هرز سوروف و پوآ در مزرعه ، کاربرد این علف کش توصیه نمی شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با کاربرد این علف کش در مزرعه ضمن مدیریت مقاومت علف های هرز به علف کش ها، طیف وسیعتری از علف 

های هرز باریك برگ کنترل می شوند.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: معرفی چند حشره کش متداول روي سن بذرخوار کلزا

مدت اجراي پروژه: یك سال یافته منتج از پروژة شماره: 89001 - 8406- 014-16-16  
مجری مسئول:جعفر محقق نیشابوری                                      رتبه علمي: استاد پژوهش 

 mohaghegh@iripp.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سن بذرخوار کلزا، Nysius cymoides، که گاهی جمعیت هاي انبوه آن هنگام برداشت کلزا به مزارع همجوار، 
هجوم مي برند باعث نگراني کشاورزان شده و براي حفاظت از محصوالت همجوار کلزا،  طلب چاره مي کنند. از این رو 
تاثیر حشره کش های ماالتیون، دیازینون، کلرپیروفوس و پرمترین بر مرگ و میر حشرات کامل سن بذرخوار مورد 

بررسی قرار گرفته و سه حشره کش اول کارایی الزم را داشتند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کلرپیروفوس  حشره کش هاي،  آفت کش ها،  سبد  از  آتی  سال های  در  دیازینون  حشره کش  حذف  به  توجه  با   -
قابل توصیه  به نسبت دو در هزار(  )امولسیون 57 درصد  به نسبت دو در هزار( و ماالتیون  )امولسیون 40/8 درصد 
هستند. دقت شود محصولی که مورد محلولپاشی واقع می شود به حشره کش مصرفی حساسیت نداشته باشد )مثاًل 

گوجه فرنگی به کلرپیروفوس حساسیت دارد(.
- تمام مزرعة همجوار نیاز به محلولپاشی نداشته و فقط یك نوار دو متری از حاشیه ای که هجوم سن از آن حاشیه 

مورد انتظار است و قبل از وقوع حمله، محلولپاشی شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- جلوگیری از وقوع زیان اقتصادی در مزارع همجوار کلزا که مورد حمله سن بذرخوار قرار گرفته اند.



24۸

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

دستجات انبوه سن بذرخوار روی كلزا )راست( و علفهای هرز )چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: اختالط علف کش نیکوسولفورون )کروز( با برومایسید ام آ )بروموکسینیل+ام سي پي آ( برای بهبود کنترل 

علف هاي هرز ذرت 
یافته منتج از پروژه شماره: 89006-8902-16-16-014              مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه

مجري مسئول: محمدعلي باغستاني                                          رتبه علمي: استاد پژوهش
مجریان: مژگان ویسي، محمدحسن هادیزاده، فرخ الدین قزلي، دالور بهروزي و ابراهیم ممنوعي

baghestani40@hotmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ذرت نقش مهمي در تامین غذاي دام و طیور در کشور عهده دار است. از مهم ترین موانع تولید این محصول 
علف هاي هرز بوده و در آلودگي هاي شدید بیش از 50 درصد خسارت به محصول وارد مي کند. از مهم ترین علف کش هایي 
که در کشور جهت کنترل شیمیایي آنها استفاده مي شود نیکوسولفورون است. پیامدهایي نظیر مقاومت علف هاي هرز 
به این علف کش، تاثیر منفي بقایاي آن در محیط زیست و در زراعت هاي در تناوب با ذرت به طور وسیعي در دنیا 
گزارش شده است. در صورتي که بتوان مقدار مصرف این علف کش ها را با مصرف توام آن با سایر پهن برگ کش هاي 

ذرت کاهش داد، این امر سبب حصول بیشتر عملکرد و کاهش هزینه هاي زیست محیطي خواهد گردید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاربرد توام دو علف کش ام سي پي آ + بروموکسینیل )برومایسید آام( به میزان 0/5 تا یك لیتر در هکتار به همراه 
نیکوسولفورن )کروز( به میزان 1/5 لیتر در هکتار جهت افزایش کارآیی و طیف تاثیر علف کشی در مزارع ذرت جهت 
کنترل علف های هرز توصیه می گردد. در صورت آلودگي مزرعه به علف هاي هرز باریك برگ کاربرد کروز به تنهایي و 

دز 2 لیتر در هکتار توصیه مي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اختالط دو علف کش سبب افزایش طیف علف کشي هر دو علف کش خواهد گردید در نتیجه سبب کنترل بهتر 
علف هاي هرز و افزایش عملکرد ذرت خواهند گردید. از سوي دیگر با توجه به اینکه این دو علف کش مکانیزم عمل 
تاخیر  به  کشور  زراعي  نظام هاي  در  را  علف-کش ها  این  به  ذرت  علف هاي هرز  مقاومت  پدیده  بروز  دارند  متفاوتي 
خواهد انداخت. همچین اختالط دو علف کش عالوه بر کاهش هزینه هاي سمپاشي سبب کاهش دز مصرف علف کش 
این علف کش جهت  بقایاي  لیتر در هکتار خواهد شد و همین سبب کاهش خسارت  نیکوسولفورن به میزان 0/5 

کشت های حساس بعدي در تناوب خواهد گردید. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: تاثیر تاریخ کاشت و زنجرک سبز معمولی بر خسارت زنجرک ها در سه رقم لوبیا چیتي

یافته منتج از پروژه شماره: 85139-0000-00-101200-057-3        مدت اجرای پروژه: 3 سال
مجری مسئول: امیر محسنی امین                                                  رتبه علمی: دانشیارپژوهش 

مجریان: محمدحسن کوشکی، فریبا مظفریان
a.mohseni@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
به مصرف تغذیه مردم جهان مي- از مهمترین محصوالت کشاورزي هستند که  برنج  از گندم و  حبوبات پس 
انجام شده ترکیب  رسند. بذور رسیده و خشك حبوبات داراي 19 تا 32 درصد پروتئین مي باشد. طبق مطالعات 
مناسبي از پروتئین حبوبات با غالت سوء تغذیه و کمبود اسیدهاي آمینه را برطرف مي سازد. زنجرک-ها فراوان ترین 
 حشراتي هستند که مزارع لوبیا را در شمال استان لرستان، با تراکم  باال مورد حمله قرار مي-دهند. زنجرک های لوبیا
)Hem.: Cicadellidae & Delphasidae(  در اقلیم هاي گرم و خشك و به خصوص در دوره گلدهي و تشکیل غالف، 
خسارت قابل توجهي به محصول لوبیا وارد مي کنند. در بسیاري از نقاط کشور از جمله استان لرستان، همه ساله 
این حشرات با جمعیت هاي بسیار انبوه در مزارع لوبیا فعالیت نموده و علي رغم اینکه کاهش محصول توسط آن ها در 
بسیاري از کشورها گزارش شده است، اما در ایران تاکنون مطالعه جامعي در خصوص ارزیابي خسارت آنها صورت 
نگرفته است. در این پژوهش ضمن شناسایي گونه هاي زنجرک در مزارع لوبیا شمال استان لرستان، اهمیت آنها و 
همچنین تأثیر زمان کاشت برشدت خسارت آن ها روي سه رقم لوبیا چیتي محلی خمین، تالش و COS16  مورد 
بررسي قرار گرفته است. نتایج این پژوهش به منظور به کارگیري در برنامه هاي تلفیقي کنترل آفات لوبیا، بسیار الزم 

و مفید می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- جمعا سه گونه زنجرک، دو گونهEmpoasca decipiens Paoli   و Zyginidia sohrab Zachvatkin  متعلق 
به خانواده Cicadellidae و یك گونه ).Javasella pellucidia (F  از خانواده Delphacidae  از مزارع لوبیا شمال 

استان لرستان شناسایی و معرفی شد.
2- در بین گونه هاي جمع آوري شده، زنجرک سبز معمولی  Empoasca decipiens  به عنوان گونه غالب در 

مزارع لوبیا شمال استان لرستان معرفی می شود. 
3- زنجرک سبز معمولی موجب کاهش عملکرد دانه و عملکرد کل )کاه+دانه( محصول می شود.

4- کاشت زودهنگام لوبیا چیتی )رقم تالش، توده محلی خمین و الین COS16( هرچند موجب افزایش تعداد 
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غالف در بوته می شود، اما عملکرد دانه را کاهش می دهد. 
5- تاریخ کاشت بر تراکم جمعیت زنجرک موثر است. به طوریکه در مزارعی که زودتر از زمان معمول اقدام به 
کشت لوبیا نمایند جمعیت زنجرک به مراتب بیشتر از مزارعی است که در زمان معمول منطقه )اواسط خرداد( یا با 

تاخیر اقدام به کشت می کنند. 
  COS16 6- معموال تراکم جمعیت زنجرک روی سه ژنوتیپ لوبیا چیتی رقم تالش، توده محلی خمین و الین
متفاوت بود به طوریکه جمعیت پوره زنجرک روی دو رقم محلی خمین و COS16 کمتر از رقم تالش بود. اما علی 
ژنوتیپ دیگر، در مقابل  با دو  یاد شده، رقم تالش در مقایسه  ژنوتیپ  بودن جمعیت زنجرک روی دو  پایین  رغم 

خسارت زنجرک مقاومت بیشتری نشان می دهد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
لوبیا معمولی یکی از مهمترین محصوالت بومی شمال استان لرستان است که دارای سه آفت مهم کنه تارتن 
دولکه ی، زنجرک سبز معمولی و تریپس پیاز می باشد. شناخت این آفات و بررسی راهکارهای مدیریت غیر شیمیایی 
آن ها در مزرعه از اهداف اصلی و مهم مدیریت تلفیقی آفات است که الزم است تمامی ابعاد آن مورد توجه قرار بگیرند. 
چنانچه توصیه های فنی این پژوهش در مراحل کاشت تا برداشت محصول مورد توجه قرار بگیرد، به میزان قابل 

قبولی می توان خسارت این آفات درجه دوم را کاهش داده و موجبات دلگرمی کشاورز را فراهم آورد. 
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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: مزایای تهیه قلمه از درختان متفاوت و با فاصله بیشتر از صنوبرهای نیگرا و آلبا 

یافته منتج از پروژه شماره 0-100-170000-06-0000-84031  مدت اجراي پروژه:5 سال
مجری مسئول: فرهاد اسدی                             رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: فتحعلی نوری، سید ماجد حسامی و طه مجیدی 
farhadasadi14@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به سیاست توقف بهره برداری از جنگل های تجارتی کشور، توسعه زراعت چوب برای جبران کاهش چوب 
ضرورت دارد. بر اساس آمار و ارقام موجود میزان نیاز چوبی کشور بیش از 14 میلیون متر مکعب تخمین زده می شود 
که در شرایط فعلی تولیدات چوبی داخلی کمتر از 5 میلیون متر مکعب است. مقادیر باقیمانده باید از طریق واردات 
یا توسعه زراعت چوب صنوبر تامین شود. یکی از مهمترین مؤلفه ها در افزایش راندمان تولید چوب صنوبر، تولید 
نهال های سالم و پرتولید است. در سالیان گذشته به دلیل تکثیر آسان صنوبرهای نیگرا و آلبا توسط قلمه در استانهای 
زنجان، کرمانشاه و اصفهان، تولید نهال همواره از محل قلمه-های حاصل از تعداد معدودی درخت در مجاورت هم 
صورت گرفته است. این روش تکثیر غیرجنسی منجر به تولید درختان زیاد با منشاء ژنتیکی یکنواخت گردیده است. 
نتیجه این اتفاق تولید درختانی یکسان است که عالوه بر تولید چوبی کم، در مقابل عوامل زنده )آفات و بیماری ها( 
و غیر زنده )باد و طوفان، سیل و..( توانایی پایداری اندکی دارند. لذا با دستیابی به نتایج اجرای این تحقیق، پیشنهاد 
شد که تولید نهال صنوبرها با روش سنتی قلمه ای از تعداد کمی درخت باید فراتر رفته و از درختان بیشتر در محدوده 

وسیع تری قلمه گیری شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به کاهش تنوع ژنتیکی به دلیل قلمه گیری از تعداد اندکی از درختان در یك محدوده جغرافیایی کوچك، 
بهترین دستورالعمل برای تولید قلمه، استفاده از تعداد بیشتری درخت و در سطحی وسیع تر جهت تولید قلمه است. 
به عبارت دیگر حتی اگر یك درخت قلمه های فراوان می دهد، نباید تعداد زیادی قلمه از آن گرفت. در واقع باید از 
درختان زیادی که نسبتا از هم دور باشند قلمه تهیه کرد. این درختان باید حداقل 3/5 کیلومتری از هم فاصله داشته 
باشند. هرچه این فاصله بیشتر باشد امکان دستیابی به تنوع باالتر، بیشتر است. از آنجا که تولید نهال توسط افراد و 
مؤسسات مشخصی صورت می گیرد، شایسته است که با ارائه دستورالعمل استفاده از درختان بیشتر و متنوع تر و در 
محدوده وسیع تر، نهال های با تنوع ژنتیکی بیشتر تولید کرد که ضمن افزایش مقادیر تولید از پایداری بیشتری در 

طبیعت برخوردار باشند. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مزایای این روش شامل دستیابی به مجموعه ای از صفات ژنتیکی بهتر نظیر یافتن ارقام جدید و پرتولید، تضمین 
با  قلمه های  مقایسه  در  برتر  پایه های  انتخاب  همچنین  بیماری ها،  و  آفات  طوفان،  باد،  مقابل  در  بیشتر  مقاومت 
منشاء های مختلف است. همانطور که در شکل های 1 و 2 مشاهده می شود، صنوبرهای استانهای زنجان، کرمانشاه 
و اصفهان از نظر ژنتیکی بسیار مشابهند. ولی صنوبرهای هلند به دلیل رعایت فاصله درختان برای قلمه گیری تنوع 
ژنتیکی بهتری دارند. لذا استفاده از درختان بیشتر و با فاصله جفرافیایی بیشتر از هم جهت قلمه گیری ضرورت دارد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل 1- شباهت ژنتيكی صنوبرهای استان كرمانشاه برگرفته از انگشت نگاری دی ان ای

شكل 2- شباهت ژنتيكی صنوبرهای ايران در هشت ستون سمت راست و تفاوت ژنتيكی صنوبرهای هلند در هشت 
ستون سمت چپ قايل مشاهده است. شباهت زياد صنوبرهای ايران نشان می دهد كه تهيه قلمه صنوبرها از درختان 

نزديک اشتباه است و بايد از درختان دورتر و متفاوت تر قلمه تهيه كرد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: تولید خمیرکاغذ کرافت از چوب تولید شده اکالیپتوس کامادولنسیس در دوره کوتاه بهره برداری 
یافته منتج از پروژه شماره: 85022-8401-07- 170000-016-2      مدت اجرای پروژه: 4 سال 
مجری مسئول: سعید مهدوی                                                    رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: کامیار صالحی، مسعودرضا حبیبي، عباس فخریان و حبیب اهلل عرب تبار 
smahdavi@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ممنوعیت برداشت چوب از جنگل های شمال، موجب اهمیت زراعت چوب به عنوان یکی از پایدارترین راهکارها 
شده است و بخش خصوصی به دنبال سرمایه گذاری جدی برای تأمین چوب واحدهای صنعتی از این طریق شده 
است. اکالیپتوس  کامادولنسیس به دلیل سازگاری مناسب در ایران و نیز سرعت رشد قابل توجه در مناطق غیرجنگلی 
با خاک های شور )مثل اطراف گنبد(، از پتانسیل خوبی برای تولید محصوالت چوبی برخوردار است. کمبود چوب مورد 
نیاز برای ساخت کاغذ کرافت که به دلیل استحکام در صنایع بسته-بندی کاربرد فراوان دارد، می تواند از طریق کاشت 
این درخت به صورت متراکم فراهم شود. دانسیته بیشتر چوب این درخت در مقایسه با چوب صنوبرها، افزایش قابل 

توجه )حداقل 50 درصد( تولید چوب در هکتار را موجب می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 1- باتوجه به میانگین قطر و ویژگی های چوب، قطع این درخت پس از گذشت 5 سال برای ساخت کاغذ کرافت 
امکان پذیر است 2- پس از قطع درخت، چوب به خرده چوب تبدیل می شود و سپس با استفاده از مواد شیمیایی + 
اعمال حرارت 175 درجه سلسیوس+ مدت زمان 60 دقیقه( از خرده چوب ها خمیرکاغذ کرافت قهوه ای تهیه می شود 
3- خمیرکاغذ کرافت قهوه ای می تواند مستقیماً در کاغذهای بسته بندی استفاده شود و یا پس از سفید شدن به 

وسیله رنگبری، مورد استفاده قرار گیرد.   

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
برای ساخت خمیر کاغذ  الیاف آن  نیز استحکام  این گونه، شکل مناسب تنه و  1- مناسب بودن سرعت رشد 
کرافت 2- توصیه کاشت آن در مناطق غیرجنگلی به صورت انبوه برای زراعت چوب 3- مقدار چوب تولید شده در 
هر هکتار نسبت به صنوبرهای تندرشد حدود 60 درصد بیشتر است 4- اشتغال زایی و تأمین چوب مورد نیاز برای 

تولید خمیرکاغذ کرافت.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تنه قطع شده اكليپتوس كاليپتوسخميركاغذ قهوه ای كرافت

درخت اكاليپتوس كامادولنسيس 5 ساله
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: پسماند مزارع آفتاب گردان منبع درآمد مضاعف برای کشاورزان

یافته منتج از پروژه شماره:80-07-170000-016-2               مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: کامیار صالحی                                                  رتبه علمي:  مربی پژوهش 

مجریان: عباس فخریان سعید مهدوی
Kamyarsalehi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
صنعت  این  در  غیرچوبی  منابع  از  استفاده  کاغذسازی،  صنایع  در  اولیه  مواد  کمبود  با  مقابله  راه های  از  یکي 
کنف,  ني،  باگاس،  نظیر  غیرچوبی  گیاهان  از  کاغذ  تولید  و  متفاوت  فرایندهای  توسعه  شاهد  زمینه  این  در  است. 
سیسال،... هستیم که در کشورهاي مختلف بخصوص کشورهاي آسیایي، درحال توسعه است. در این میان پسماند 

گیاه آفتاب گردان در کشور ما  از پتانسیل مناسبی در این زمینه برخوردار است  که می تواند مورد توجه قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ساقه آفتاب گردان به دلیل پایین بودن ارزش غذایی برای تغذیه دام مناسب نیست و حجم قابل توجهی از این 

پسماند کشاورزی سالیانه توسط کشاورزان سوزانده می شود که اثرات نامطلوبی بر محیط  زیست دارد.
جمع آوری و استفاده از این منبع در صنعت به عنوان محصول فرعی بسیار سودآور خواهد بود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ساقه آفتاب گردان بین 55 درصد-35 درصد محتوی الیاف مورد استفاده برای صنایع کاغذسازی است که هم 
آفتاب گردان جهت  نگهداري ضایعات ساقه  و  الیاف گونه های درختان پهن برگ است. جمع آوري  با محتوی  ارزش 
استفاده در کارخانه هاي صنایع چوب از موانع اصلي استفاده از این ماده اولیه و همچنین دیگر پسماندهای کشاورزي 
است که باید از لحاظ اقتصادي مورد توجه قرار گیرد.  صنایع در مقیاس کوچك یا small scale  راه حل مناسب 
استفاده از پسماندهای کشاورزی است که توسط کشورهای در حال  توسعه مانند چین و هند امتحان شده است. 

استفاده از این پسماندها کمك شایانی به اقتصاد کشاورزان است.
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عكس/عكس های شاخص از يافته:

نمونه ساقه آفتابگردان در حين جداسازی مغز از آن
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: استفاده از چوب سمر جهت ساخت نئوپان با ویژگی های استاندارد

یافته منتج از پروژه شماره: 87071-09-09-4                       مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: مسعود رضا حبیبی                                          رتبه علمي: مربی پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در حال حاضر استفاده از منابع اولیه تجدید شونده خارج از شمال کشور در تولید نئوپان، امری اجتناب ناپذیر 
است. در این راستا یکی از منابع چوبی خارج از جنگلهای شمال کشور که از پتانسیل  مناسبي برخوردار مي باشد، 
گونه سمر است. بررسي ها نشان داده است درخت سمر )کهور پاکستاني( با سابقه کاشت بیش از 50 سال در وسعت 
بیش از 160 هزار هکتار در نوار ساحلي جنوب کشور سهم زیادي از فضاهاي سبز و جنگلهاي دست کاشت این منطقه 
را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر 8 استان داراي جنگلهاي دست کاشت از این گونه مي باشند. درخت 
سمر سریع الرشد بوده و قادر به  تولید 2/5 تن چوب در هکتار در سال در مناطقي که امکان رشد سایر درختان 
وجود ندارد، مي باشد. لذا با توجه به مطالب ذکر شده، بررسی کیفیت نئوپان ساخته شده از تنه و شاخه درخت سمر 

مد نظر قرار گرفته است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ابتدا تنه و شاخه های سمر خرد شده و به ابعاد مناسب تبدیل می گردد. پس از چسب زنی آنها، با استفاده از پرس 
گرم، تخته ها ساخته خواهند شد. ذکر این نکته ضروری است که جهت دستیابی به نئوپان با ویژگیهای استاندارد، 
با ویژگیهای  نئوپان  تولید  برای  تنه سمر،  از  استفاده خالص  استفاده نمود و  تنه سمر  از مخلوط شاخه و  باید که 
استاندار، توصیه نمی شود. در صورت استفاده خالص از تنه برای تولید نئوپان، باید از مقدار مصرف چسب بیشتری 

استفاده نمود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- معرفی ماده اولیه چوبی خارج از جنگلهای شمال کشور برای صنعت نئوپان 

2- احداث واحدهای صنعتی در مناطق محروم و دور افتاده و ایجاد اشتغال در نقاط مذکور
3- توسعه کاشت گونه سمر و ایجاد فضای سبز، در مناطقی که امکان رشد برای سایر  درختان مساعد نمی باشد.
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عكس/عكس های شاخص از يافته:

نئوپان ساخته شده از مخلوط چوب تنه و شاخه سمر
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان:چگونگی انتقال تاغ از نهالستان به طبیعت

یافته منتج از پروژه شماره: 07- 74-0310410128              
مجری مسئول: ارسالن شکرچیان                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: سید فضل ا... عمادیان ، غالمحسین رحمانی
arsalanshekar@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
اگرچه، برخی عملیات پرورشی مانند هرس کردن ، می تواند بر شادابی و سرسبزی تاغ ها بیافزاید؛ ولی نباید هزینه 
سنگین این کار را در سطح گسترده از نظر دور نگاه داشت. انگیزه اصلی مجری طرح در انجام این تحقیق، اوأل بهبود 
مقاومت به خشکی تاغ های سیاه و زرد و تعیین گونه مقاوم تر از طریق اعمال خشکی های دوره ای و ثانیأ روشن نمودن 
به همراه  این طرح  نتایج  از  استفاده  امید است  بوده است.  این گونه ها  مکانیسم های فیزیولوژیك ویژگی مزبور در 
تمهیداتی که از نظر انبوهی و تراکم مناسب در شرائط خاک و بارندگی-های مختلف پیشنهاد نموده است؛ گونه تاغ 
را بار دیگر به عنوان یکی از بهترین، موثرترین و اقتصادی ترین متغیرهای بیولوژیکی مقابله با بیابان زائی احیاء نماید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای انتقال نهالهای تاغ به مسئوالن اجرائی جنگل کاری و غیره و  تولید کنندگان نهال توصیه می شود که برای 
تثبیت بیولوژیك عرصه های شن زار در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی به منظور جلوگیری از حرکت ماسه های روان و 
فعال بیابان، اوأل کماکان از تاغ، استفاده بیش تر و گسترده تری به عمل آورند؛ و ثانیأ، پیش از انتقال نهال ها به عرصه 
اصلی کاشت، آنها را در شرایط گل خانه ای، تحت 5 الی 8 دوره اعمال خشکی حِداقل 3 الی 4 هفته ای قرار دهند. 

چون سیاه تاغ مقاوم تر از زرد تاغ است توصیه می شود حتی االمکان از این گونه استفاده بیش تری به عمل آید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 با این روش می توان تاغ کاری را با حداقل تلفات انجام داد
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عكس/عكس های شاخص از يافته:

نمايی از يک تاغزار شاداب
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: چگونگی هرس تاغ جهت سرسبزی و برداشت چوب بیشتر

 یافته منتج از پروژه شماره: 03- 0310410128- 68          مدت اجراي پروژه:  5 سال
 مجری مسئول: ارسالن شکرچیان                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: احمد ناصری ، قنبرعلی تاج الدینی
arsalanshekar@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 از سال 1340 که بیابان زدائی و مبارزه با حرکت شن های روان، به صورت سیستماتیك در کشور ایران آغاز شد، 
گونه تاغ نیز با تکیه بر رویشگاه های طبیعی خود به طور وسیع در مبارزه بیولوژیك با پدیده بیابان زائی مورد استفاده 
قرار گرفت. به طوری که در حال حاضر توده های دست کاشت تاغ بیش از 1/5 میلیون هکتار از مساحت ایران را به 
خود اختصاص داده است. نتایج قابل قبول تاغ کاری های اولیه، موجب افزایش توجه به گونه تاغ گردید؛ به طوری که 
در احیاء حواشی بیابان های دشت لوت و دشت کویر، به گونه ای غالب و منحصر به فرد مبدل شد. متأسفانه در سال 
1350 )بعد از گذشت حدود یك دهه از عمر اولین توده های دست کاشت تاغ در ایران(، پدیده پژمردگی در پایه های 
تاغ ظاهر گردید و نگرانی های فراوانی را موجب شد. توسعه این پدیده و افزایش نگرانی های حاصل از آن، موجب توجه 
بیش تر به حیات تاغ زارهای دست کاشت گردید و ضرورت انجام عملیات "داشت" در این تاغ کاری ها را مطرح نمود. 
در همین راستا به نظر رسید که هرس کردن از جمله این عملیات است که در رفع زردی و پژمردگی پایه های تاغ 
موثر بوده و می تواند به بازگشت شادابی و سرسبزی آنها منجر شود. شدت های مختلف هرس کردن و بررسی تأثیرات 
آن بر رشد و سرسبزی تك  درختچه های تاغ، موضوع این تحقیق و مورد استفاده تحقیقات بعد از خود قرار گرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای نگهداری از تاغهای موجود در اطراف شهرها و سرسبزی آنها و استفاده بیشتر از چوب آنها منابع طبیعی 
استانهایی که این درخت را دارا میباشند و یا مردم مناطق گرمسیر که این درخت در اطراف مناطق آنها قرار دارد باید 

تاغ را از ده سانتیمتری باالی خاک قطع کنند تا این درخت جست زده و بعدا سرسبزتر از قبل شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 با این روش می توان تاغ زارهایی که پژمرده هستند و جنگلهای آنها در حال کم شدن است از خطر نابودی 

نجات داد.
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عكس/عكس های شاخص از يافته:

شادابی تاغ های هرس شده



266

 

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: ارزیابی صفات میوه بنه و درصد روغن آن در دو رویشگاه الگوئي استان کردستان  

یافته منتج از پروژه شماره: 86056-8602-09-53-14                مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: بایزید یوسفی                                                  رتبه علمي: استاد یار پژوهش 

مجریان: حسن مداح عارفی،  منوچهر امانی، ناصر مقدسی، بهروز فانی، طاهرکرمی و فیروز مردانی
bayzidyousefi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در خـت بنـه )Pistacia atlantica( بعنـوان یکـي از گونه هـاي بـا اررزش و چنـد منظـوره تقریبـاَ در بیـش از 70 
درصـد  جنگلهـاي کردسـتان و بشـکل خالـص بصـورت کلنـي و تـك اصلـه در بسـیاري از مناطـق شـمال, مرکـز و 
جنـوب اسـتان وجـود دارد. بهره بـرداري از درخـت بنـه در کردسـتان بطـور اصلـي معطـوف به شـیره و یـا صمغ آن 
مي باشـد و میـوه آن در مراحـل اولیـه رشـد بمنظور معطر نمـودن لبنیات و در مراحل رسـیده هـم در برخي مناطق 
مصـرف محلـي دارد، امـا بطـور غالـب مـورد توجـه بهره بـرداران قـرار نمي گیـرد. بررسـیهاي اخیـر محققیـن نشـان 
داده اسـت کـه میـوه بنـه حـاوي ترکیبـات ارزشـمندي از جملـه 19 الي 39 درصـد روغـن و بویژه روغنهاي اشـباع 
نشـده و مطلـوب بـراي مصـرف انسـان دارد کـه بـا توجـه به ایـن یافتـه و تحقق عملـي آن مي تـوان عالوه بـر تولید 
یکـي از بـا ارزش تریـن انـواع روغـن و حرکـت در جهـت خودکفایي کشـور در ایـن زمینـه موجبات بهبـود اقتصادي 
بهره بـرداران مناطـق جنگلـي از طریـق جمـع آوري میـوه بنـه گردیـد. همچنین بـا دخالـت و مشـارکت بهره برداران 
در ایجـاد صنایـع کوچـك روغن کشـي عـالوه بـر ایجاد اشـتغال در توسـعه جنـگل از طریق کشـت نهـال بنه کمك 
نمـود. شـناخت خصوصیـات مرتبـط با میوه بنـه و تفکیك سـهم عوامل ژنتیکـي و محیطي در وراثـت صفات مذکور 
و بـرآورد وراثت پذیـري آنهـا نیازهـاي اساسـي تدویـن برنامـه اصـالح نـژادي بمنظور بهبـود و اصالح کمـي و کیفي 

صفـات فوق مي باشـد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1- توجیه بهره برداران مناطق و رویشگاههای بنه در استان برای بهره برداری از میوه بنه بمنظور تولید روغن با 

تشکیل کالسهای ترویجی و کاهش خسارت تبرزنی برای استحصال شیره بنه و استراحت دهی به درختان
2- انجام منطقه گردشی و معاضدت بهره برداران توسط تیمهای کارشناسی فنی )مدیریت صنایع روستایی جهاد 
کشاورزی و اداره منابع طبیعی( و ترویجی برای تعیین مناطق مستعد کشت و تاسیسات جمع آوری میوه و روغن کشی 
3- توجیه بهره برداران منطقه برای جمع آوری گرده و گرده افشانی مصنوعی درختان ماده بنه برای تقویت 

محصول 
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4- تشکیل تعاونیهای تولیدی و صنعتی برای بهره برداران و معاضدت آنها در بازاریابی و فروش محصول روغن 
میوه بنه

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در کردستان حدود نیم میلیون درخت ماده بنه میوه ده وجود دارد که با احتساب میانگین 27 درصد روغن در 
میوه و نیز متوسط دو کیلو گرم میوه برای هر درخت می توان اعالم نمود که رویشگاههای بنه کردستان توان تولید 
حدود 300 تن روغن ارزشمند دارویی و خوراکی بنه را دارد که عالوه بر نقش آن در تولید و صادرات و رونق اقتصاد 
روستایی وجود این روغن با ارزش در میوه بنه در کنار بهره برداری اصولی از شیره درخت موجبات افزایش درآمد 
بهره برداران، افزایش توجه به گونه هاي جنگلي و حفاظت آنها و گامي اساسي در راستاي تقویت مدیریت مشارکتي 

منابع ملي خواهد بود.

عكس/عكس های شاخص از يافته:

نمايی از رويشگاه ميوه بنه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی ارقام مناسب صنوبر برای زراعت چوب در استان کردستان  

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0310609909-79                    مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول: بایزید یوسفی                                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: جمال حسنی و فرحناز هوشیدری
bayzidyousefi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 سـطح جنگلهـاي اسـتان در طـي 50 سـال گذشـته بـه حـدود نصـف تقلیـل یافته اسـت، از طـرف دیگـر جمعیت 
اسـتان در ایـن دوره بیـش از دو برابـر افزایـش یافتـه اسـت. افزایش جمعیـت، بدون شـك موجب افزایـش نیازهاي 
چوبـي انسـان بـه صورتهـاي مختلـف مـي گـردد. بنابراین چـه براي رفـع نیاز چوبـي جمعیـت و چه به عنـوان بهره 
گیـري از آبهـاي روان اسـتان و حواشـي رودخانـه ها در راسـتاي ایجـاد منابع درآمد زا بـراي بهره بـرداران و کاهش 
اتـکاء بـه منابـع طبیعـي و چـه بـه عنـوان افزایـش سـطح سـبز در طبیعـت، کاشـت و زراعـت چـوب نـه تنهـا یك 
اولویـت بلکـه یـك ضـرورت اسـت. دسـتیابي بـه ارقام صنوبـر با عملکـرد چوب بـاال، زمینـه افزایش تولیـد چوب در 
اسـتان،  ایجـاد واحد هـاي بهره بـرداري صنعتـي و ایجـاد فرصتهـاي شـغلي جدیـد، تأمین نیـاز صنایع چوبي کشـور 
و اسـتان،  کاهـش فشـار بـر جنگلهاي طبیبعي اسـتان و همچنیـن افزایش درآمد صنوبـرکاران و ارتقـاء انگیزه براي 
توسـعه صنوبـرکاري در اراضي مسـتعد رها شـده، حواشـي رودخانه هاي اسـتان و نیز کاشـت در حاشـیه مـزارع آبي 

بـه خصـوص در مرکز و شـرق اسـتان را فراهم خواهـد آورد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
توجیه بهره برداران و صنوبر کاران استان کردستان با تشکیل کالسهای ترویجی برای توسعه زراعت چوب

5- انجام منطقه گردشی و معاضدت بهره برداران توسط تیمهای کارشناسی فنی )اداره منابع طبیعی( و ترویجی 
برای تعیین مناطق مستعد کشت و شیوه های آن بخصوص در حواشی رودخانه های استان

6- تهیه و تکثیر قلمه ژنوتیپهای برتر معرفی شده در نهالستانهای مجاز و دارای صالحیت
7- توزیع قلمه ژنوتیپهای برتر معرفی شده بین متقاضیان 

8- رعایت دستورالعمل کاشت مطابق گزارش نهایی پروژه  )کاشت در اسفند، ابعاد چاله های کاشت، فاصله 3*3 
متر ردیفها و نهالها روی ردیف  برای ارقام تاج بسته و 4*4 برای ارقام تاج باز، آبیاری قطره ای ، هرس و...(
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
توسعه زراعت چوب در استان و کشور بمنظور تامین چوب مورد نیاز استان و کشور و جلوگیری از خروج   

ارز از کشور 
توسعه صنایع مرتبط با چوب در استان و نقش آن در اشتغال و کاهش بیکاری  

استفاده از ارقام اصالح شده صنوبر با توان تولید چوب 2 الی 3 برابر باالتر از ارقام محلی. نتایج نشان داد که   
سه رقم صنوبر تاج باز P.e.561/41،  P.d.63/2 و P.d.63/1  با توان تولید چوب بترتیب برابر 26/50، 24/70 و 23/66 
متر مکعب در سال در هکتار و چهار رقم صنوبر تاج بسته P.n.56/52، P.n56/75، P.n.62/140 و P.n.63/135 با توان 
تولید چوب بترتیب 25/61 ، 24/80، 19/98و 19/70 مترمکعب در سال در هکتار به عنوان کلن هاي سازگارتر، برتر 

از لحاظ تولید چوب و مناسب تر براي کشت در شرایط مشابه سنندج معرفي مي گردد.

عكس/عكس های شاخص از يافته:

 نمايی از صنوبر كاری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنـوان: کاج جنگلـی از مناسـب ترین گونه هـای سـوزنی برگ بـرای مناطـق میان بنـد دامنه هـای شـمالی تخریـب 

یافتـه اسـتان مازندران
یافته منتج از پروژه شماره مصوب: 11- 0310114909-73      مدت اجراي پروژه: 15 سال
مجری مسئول: شیرزاد محمدنژاد کیاسری                               رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: سـیدعلیرضا موسـوی، اسـماعیل حمیـدی راد، عبدالرضـا دهبندی، علی برهانی، سـعید قاسمی،قاسـمعلی 
کریم نـژاد، کامبیز اسـپهبدی، فرهـاد نجفـی و محمداکبرزاده 

Ms.mohammadnezhadk@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بررسـی سـازگاری گونه هـای درختـی غیربومـی بـه خصـوص انـواع سـوزنی برگان سریع الرشـد و صنعتـی جهـان در 
رویشـگاه های مختلـف جنگلـی در شـمال ایـران حائـز اهمیـت فراوانی اسـت، چنانچه جنگل های شـمال ایـران را با 
جنگل هـای پهن بـرگ اروپایـی و بـه  خصـوص جنگل های کوهسـتانی قفقاز و شـمال ترکیه مقایسـه کنیـم مالحظه 
می شـود از نظـر شـرایط اقلیمـی و جغرافیایـی و همچنیـن نوع رسـتنی ها تشـابه زیادی میـان  آنها وجـود دارد، ولی 
بـا ایـن وجـود طبیعـت ما را از داشـتن گونه های با ارزش سـوزنی برگ محروم نموده اسـت. شـایان ذکر اسـت که به 
دلیـل همیـن تشـابه اقلیمـی و جغرافیایـی امید فـراوان می رود که بتـوان تعـدادی از گونه های تجاری سـوزنی برگ 
را در جنگل هـای شـمال وارد نمـوده و نسـبت به توسـعه کشـت آن و همچنین ایجـاد جنگل هـای آمیخته پهن برگ 

و سـوزنی برگ همـراه با افزایـش تنوع اقـدام نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1- جمع آوری اطالعات کتابخانه ای و نقشه های موجود از وضعیت عرصه مورد مطالعه.

2- تعیین مشخصات و محدودیت های ادافیکی منطقه جنگلکاری
3- منطقه می بایست تا به آن حد تخریب یافته باشد که نتوان از گونه های بومی پهن برگ برای کاشت در آن 

منطقه استفاده نمود
4- همچنین توجیه استفاده از گونه سوزنی برگ به دلیل ایجاد حصار سبز در مناطق روستایی و همچنین افزایش 

زیبایی چشم انداز و تقویت غنا و تنوع گونه ای گیاهان بیان گردد.
5- استفاده از این گونه سوزنی برگ برای آن بخش از مناطق میان بند دامنه های شمالی استان مازندران که حد 
ارتفاعی آن از سطح دریا از 700 متر تا 1200 متر باالتر از سطح دریای آزاد بوده و فاقد سرمای شدید می باشد، 

مناسب و قابل توصیه است. 
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6- شایان ذکر است وجود زهکشی کامل خاک موجب رشد بهینه این گونه می گردد از همین رو حفر چاله هایی 
به ابعاد 40 سانتی متر و در عمق 40 سانتی متر برای کاشت این نهال ها ضروری است. البته نهال در ارتفاعی باالتر 

کاشت شده ولی ریشه ها توان نفوذ در خاک را یافته و همچنین شرایط مناسب زهکشی خاک تامین خواهد شد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
این طرح تحقیقاتی در جنگل های مرطوب میان بند نکا )ونمك( و در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و 
13 تیمار از مهم ترین گونه ها و مبادی مختلف سوزني برگ سریع الرشد جهان، شامل کاج جنگلی با مبادی یوگسالوی، 
با مبداء  با مبداء آمریکا، کاج سیاه  با مبادی یوگسالوی، کالردشت و الجیم، کاج زرد  ارمنستان و اسپانیا، پیسه آ 
اورگان و گونه  با مبداء  با مبداء یوگسالوی، دوگالس  و یوگسالوی، الریکس  ترکیه  با مبداء  نراد  اطریش دو گونه 
سدروس دئودارا با مبدا پاسند است که از سال 1371 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج کمی و کیفی این طرح تحقیقاتی 
پس از 16 سال اجرای طرح تحقیقاتی نشان داد سوزنی برگ کاج جنگلی با مبادی یوگسالوی و ارمنستان به لحاظ 
هریك از متغیرهای کمی مورد بررسی در مناسب ترین شرایط جای دارد. نتایج طرح سازگاری از این گونه در میان بند 
غرب مازندران به دلیل وجود رطوبت و بارندگی بیشتر نشان داد که این گونه در مرتبه دوم و پس از گونه پیسه آ 
قرار گرفته است. از همین رو استفاده از این گونه برای دامنه های شمالی و مناطق میان نبد از مرکز استان مازندران 
به سمت شرق استان مازندران توصیه می گردد. همچنین استفاده از این گونه برای دامنه های شمالی مناطق ارتفاعی 

میان بند و باالبند استان گلستان که خاک از زهکشی و ریزش باران مناسبی برخوردار است، قابل توصیه می باشد. 

عكس/عكس های شاخص از يافته:

توده كاج جنگلی در سطح عرصه طرح تحقيقاتی ونمک در ميان بند استان مازندران
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنـوان: کاج بروسـیا مناسـب ترین گونـه سـوزنی برگ بـرای مناطـق پایین بنـد دامنه هـای شـمالی تخریب یافتـه 

مازندران اسـتان 
یافته منتج از پروژه شماره مصوب: 08- 0310114909-73            مدت اجراي پروژه: 15 سال
مجری مسئول: شیرزاد محمدنژاد کیاسری                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریـان: سـیدعلیرضا موسـوی، اسـماعیل حمیـدی راد، عبدالرضـا دهبندی، حسـن بریمانی، سـعید قاسـمی،رضا 
مهـدوی، فرهـاد نجفـی و محمداکبرزاده 

Ms.mohammadnezhadk@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
براسـاس گـزارش ارائـه شـده در سـال 1375 بیـش از 200 هـزار هکتـار جنگلـکاری در سـطح شـمال کشـور انجام 
شـده کـه حـدود 20 درصـد آن را گونه هـای سـوزنی برگ )40 هـزار هکتـار( تشـکیل می دهنـد. در حـال حاضـر و 
بـرای بسـیاری از مناطـق کـه دارای فرسـایش شـدید ادافیکـی شـده اسـت، دیگـر نمی تـوان در مرحلـه ابتدایـی از 
گونـه پهن-بـرگ بومـی اسـتفاده نمـود. در ایـن شـرایط می بایسـت ابتـدا از گونه هـای سـوزنی برگ اسـتفاده نمـود 
و سـپس بـه تدریـج گونه هـای بومـی بـه تدریـج و بـه شـکل زادآوری طبیعـی وارد توده هـای سـوزنی برگ خواهنـد 
شـد. شـایان ذکـر اسـت از دیربـاز اسـتفاده معقـول بـا درصـدی از گونه هـای سـوزنی برگ در جنگل هایی کـه دچار 
خسـارت زیـاد شـده و یـا تخریـب کامـل یافته انـد بـه عنـوان توده هـای پیشـاهنگ و پرسـتار در جهت طـی مراحل 

تواتـر اجتناب ناپذیـر بوده اسـت.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- جمع آوری اطالعات کتابخانه ای و نقشه های موجود از وضعیت عرصه مورد مطالعه.

- تعیین مشخصات و محدودیت های ادافیکی منطقه جنگلکاری
- منطقه می بایست تا به آن حد تخریب یافته باشد که نتوان از گونه های بومی پهن برگ برای کاشت در آن منطقه 

استفاده نمود
- همچنین توجیه استفاده از گونه سوزنی برگ به دلیل ایجاد حصار سبز در مناطق روستایی و همچنین افزایش 

زیبایی چشم انداز و تقویت غنا و تنوع گونه ای گیاهان بیان گردد.
- استفاده از این گونه سوزنی برگ برای آن بخش از دامنه های شمالی استان مازندران و گلستان که فاقد سرمای 

شدید می باشد، مناسب و قابل توصیه است. 
- شایان ذکر است این مناطق از قبل توسط کارشناسان بخش اجرا به گونه بومی زربین اختصاص می یافت و حال 
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آن که این مناطق به لحاظ نیازمندی های اکولوژیك مناسب گونه بروسیا است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بررسی نتایج صفات کمی و کیفی )میانگین درصد زنده مانی، میانگین ارتفاع، میانگین قطر یقه، میانگین قطر 
برابرسینه و میانگین درصد طبقاتی کیفی( تیمارهای مختلف سوزنی برگ نشان داد گونه های کاج تدا و کاج بروسیا از 
بهترین وضعیت برخوردار بوده اند. الزم به یادآوری است گونه کاج تدا تنها برای مناطقی مناسب است که فاقد خاک 
آهکی باشند و از آنجا که سنگ بستر بیشتر خاک های مناطق مرکزی به سمت شرق استان مازندران آهکی است، 
استفاده از این گونه قابل توصیه نمی باشد. بررسی ارزیابی اکولوژیکی جنگلکاری 20 ساله گونه کاج بروسیا در منطقه 
نکا برتری کمی و کیفی خود را نسبت به گونه های بلندمازو و پلت به اثبات رسانید. البته استفاده از این گونه به دالیل 
حفظ مراحل تحولی طبیعی محدود به مناطقی که فرسایش بسیار است و استقرار گونه های پهن برگ به سختی قابل 
انجام می باشد و همچنین برای ایجاد حصار در اطراف مناطق روستایی توصیه می گردد. استفاده از کاشت این گونه در 
ایستگاه تحقیقات چمستان و همچنین غرب استان مازندران که در معرض شرایط نامساعد جوی و ریزش شدید برف 
در فصل زمستان می باشد با خسارت بی شماری روبرو شده است از همین رو استفاده از این گونه برای مناطق مرکزی 
استان مازندران به سمت شرق استان مازندران توصیه می گردد. همچنین استفاده از این گونه برای مناطق محتلف 

ارتفاعی استان گلستان که فاقد ریزش برف قابل توجه در فصل زمستان است، قابل توصیه می باشد. 

عكس/عكس های شاخص از يافته:

توده كاج بروسيا 16 ساله در سطح عرصه طرح تحقيقاتی كوهساكنده در پايين بند استان مازندران
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: افزایش زنده مانی طرح های جنگلکاری بلوط ایرانی از طریق بذرکاری در سایه درختان مادری

یافته منتج از پروژه شماره:  1295                                    مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: علی نجفی فر                                             رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: خسرو ثاقب طالبی، جعفر حسین زاده
  alinajafifar@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
    جنگل هـاي حـوزه رویشـي زاگـرس از منابـع مهـم بیولوژیکـي ایـران و یکـي از باارزش ترین ذخایـر جنگلي بلوط 
در جهـان بـه شـمار مي رونـد بلـوط ایرانـي، Quercus brantii مهم تریـن گونـه درختـي ایـن جنگل هـا محسـوب 
مي شـود. متأسـفانه امـروزه سـطح وسـیعي از ایـن اکوسیسـتم هاي حیاتـي، شـرایط طبیعـي و تـوان اکولوژیك خود 
را از دسـت داده و بـه جنگل هـاي مخروبـه یـا اراضـي جنگلـي فاقـد درخت تبدیل شـده اند. در این شـرایط سـخت، 
هـر گونـه عملیـات احیایـي بـدون پشـتوانه هاي تحقیقاتـي با شکسـت مواجه مي شـود. یکـي از مهمترین مشـکالت 
تجدید حیـات جنسـي گونه هـاي جنگلـي )بـه ویـژه بلـوط ایرانـي( در این حـوزه رویشـي، زیان هاي ناشـي از گرماي 
شـدید و ایجـاد شـرایط خشـك در فصـل تابسـتان درنتیجـه تابـش مسـتقیم نور خورشـید اسـت. بدیهي اسـت که 
ایـن شـرایط طاقت فرسـا در مناطـق تخریـب یافته جنگلي بیشـتر مشـهود بوده متأسـفانه چنین عرصه هایـي امروزه 
سـیماي عمومـي جنگل هـاي زاگـرس را تشـکیل مي دهنـد. عـالوه بـر تاثیري که سـایه درختـان بر تابش مسـتقیم 
نـور خورشـید و درنتیجـه زنده مانـي نهال هـا دارد، نقـش آن در خصـوص حفاظـت از نهال هـا در مقابـل سـرماي 
دیـرس بهـاره و سـایر عوامـل نامسـاعد اقلیمـي نیز قابل توجه اسـت. روش اسـتفاده از پنـاه درختان مـادري یکي از 
مناسـب-ترین شـیوه هاي احیـاء ایـن مناطـق اسـت، که بـا الگوي تجدید حیـات طبیعـي در این جنگل هـا و به ویژه 
در مـورد بلـوط ایرانـي کامـاًل سـازگار مي باشـد. فاصلـه مناسـب از مرکز تنـه درختان مادری بـرای بـذرکاری بلوط؛ 

یکـی از مسـائل مهـم در ایـن خصـوص اسـت کـه در این یافتـه مورد بحـث قرار گرفته اسـت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
     پیشنهاد می شود که در پروژه های بذرکاری بلوط ایرانی، کاشت بذور در محوطه ای با شعاع یك و نیم برابر 
نسبت حاصل ضرب قطر تاج و ارتفاع درخت به حاصل جمع این دو عامل، در واحد متر انجام شود.  فرمول محاسبه 

شعاع محوطه مناسب برای کاشت بذر درختان بلوط ایرانی در اطراف تنه درختان مادری به شرح زیر است: 
ri = (1.5di×hi) ÷ (di+hi)

دراین فرمول ri نشان دهنده فاصله انتهای نزدیك ترین کرت درخت i به مرکز آن به متر، میانگین قطر تاج درخت 
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i به متر و hi ارتفاع درخت i به متر است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 جنگل های حوزه رویشی زاگرس از منابع مهم بیولوژیکی ایران و یکي از با ارزش ترین ذخایر جنگلي بلوط در 
جهان به شمار مي روند که بلوط ایراني  مهم ترین گونه درختی این جنگل ها محسوب مي شود. متأسفانه امروزه سطح 
وسیعي از این اکوسیستم های حیاتي، شرایط طبیعي و توان اکولوژیك خود را از دست داده و به جنگل هاي مخروبه 
تبدیل شده اند. در این شرایط سخت، هر گونه عملیات احیایي بدون پشتوانه هاي تحقیقاتي با شکست مواجه می شود. 
یکی از مهم ترین مشکالت تجدید  حیات جنسی گونه های جنگلی )به ویژه بلوط ایرانی( در این حوزه رویشی، زیان های 
ناشی از گرمای شدید و ایجاد شرایط خشك در فصل تابستان درنتیجه تابش مستقیم نور خورشید است. بدیهی 
است که این شرایط طاقت فرسا در مناطق تخریب یافته جنگلی بیشتر مشهود بوده که متأسفانه چنین عرصه هایي 
امروزه سیماي عمومي جنگل هاي زاگرس را تشکیل مي-دهند. عالوه بر تاثیری که سایه درختان بر تابش مستقیم 
از نهال ها در مقابل سرمای دیررس  نور خورشید و درنتیجه زنده مانی نهال ها دارد، نقش آن در خصوص حفاظت 
بهاره و سایر عوامل نامساعد اقلیمی نیز قابل توجه است. روش استفاده از پناه درختان مادري یکی از مناسب ترین 
شیوه های احیاء این مناطق است، که با الگوی تجدید حیات طبیعی در این جنگل ها و مخصوصاً در مورد بلوط ایرانی 
کاماًل سازگار می باشد. به  طوری که، امروزه اندک زادآوری جنسی قابل مشاهده در سطح این جنگل ها، اغلب در جوار 
درختان مادری و یا در پناه عوارض طبیعی دیگری مانند دامنه های تند شمالی و یا سنگ های درشت مستقر شده اند. 
بنابراین استفاده از پناه طبیعی درختان مادری، یکی از روش های مناسب افزایش زنده مانی در طرح های جنگل کاری 

بلوط در مناطق نیمه خشك حوضه رویشی زاگرس محسوب می شود.
   تصویری از واحدهای آزمایشی طرح پژوهشی انجام شده در ارتباط با این موضوع ترویجی در شکل 1 ارایه شده 
است. در این شکل، محوطه معرفی شده مناسب برای کاشت بذر درختان بلوط ایرانی در اطراف درخت مادری شامل 
کرت های فرعی فرعی شماره 1 و شماره 2 )دو کرت نزدیك به مرکز تنه درخت( می باشند. الزم به ذکر است که 

کاشت درخت در چهار جهت جغرافیایی درخت و به فاصله تعیین شده در فرمول فوق توصیه می شود.

عكس/عكس های شاخص از يافته:

شكل 1: تصويری از واحدهای آزمايش طرح پزوهشی
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شكل 2: شمايی از محوطه مناسب سايه اندازی درخت مادری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنـوان: امـکان سـنجي انتقـال پسـیل مولـد گزانگبیـن  )Cyamophila astragalicola( منطقه کوهرنـگ  به روی 

گیـاه )Astragalus adscendens(  در مراتـع سـه منطقه از اسـتان لرسـتان 
یافته منتج از پروژه شماره: 01-0310912300-81                 مدت اجراي پروژه: 5 سال و 6ماه 

مجری مسئول: مجید توکلي                                                     رتبه علمي: مربي پژوهش
مجریان: سید ابراهیم صادقي، کرم سپه وند، شیخ مراد عزیزي، فاطمه پیروزي

majid.tavakoil43@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گز انگبین یکي از محصوالت فرعي مهم استانهاي اصفهان و چهارمحال و بختیاري است که نقش مهمي در حفظ 
مراتع و درآمدزایي خوبي براي مردم مناطق استحصال گز دارد. بطور کلي تولید گز انگبین به دو عامل بستگي دارد؛ 
یکي وجود گیاه میزبان و دیگري حشره مولد گز انگبین. در استان لرستان رویشگاههاي وسیعي از این نوع گیاه وجود 
دارد که شرایط اقلیمي و اکولوژیکي این محل ها تقریباً مشابه مناطق بهره برداري گز در استانهاي مجاور مي باشد، لذا 
در این تحقیق ابتدا به بررسي دقیق اکولوژیك از مناطق استقرار پسیل مولدگز )ارتفاع، شیب، جهت شیب، اقلیم، 
فلور، فون، موقعیت جغرافیایي و...( و مناطقي که به عنوان مکان هاي رهاسازي )استان لرستان( در نظر گرفته شده 
و به تطبیق این دو محل با همدیگر پرداخته و سپس مطالعه دقیقي از پایه هاي گون گزي که حشره مولد گز روي 
آنها فعالیت دارد )در منطقه مبدا( و گونهاي گزي در محلي که قرار است حشره مولد روي آنها رهاسازي شود )در 
منطقه مقصد( با دقت کار را انجام داده و در نهایت اقدام به جمع آوري و رهاسازي این حشره در نموده و طي پنج 

سال متوالي، نحوه، مراحل، زمان، عوامل موثر در استقرار یا عدم استقرار پسیل مولد گز مورد ارزیابي قرار گرفت.
انتقال دهیم و امکان استقرار و تکثیر آنها فراهم باشد، تولید  چنانچه حشره مولد گزانگبین را به این محل ها 

گزانگبین خواهیم داشت که مي تواند به عنوان یك منبع درآمدزا براي مردم منطقه محسوب شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1- رها سازي پسیل فقط در شیب هاي شمالي و شمال شرقي رویشگاه انجام گیرد. 

2-هنگام رهاسازي پسیل با فرم زیستي  حشره بهتر است بالغین باشد.
3- عملیات رها سازي پاییزه طي سه دوره متوالي تکرار گردد.

این  استقرار  در  موثر  و  مهم  عوامل  مهمترین  آن  رها سازي  مناطق  با  پسیل   مناطق جمع آوري  هم خواني   -4
پسیل ها مي باشند.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
الف( پیدا کردن، رهاسازی و استقرار این حشره کار بسیار مشکل وپیچیده  ای  است.

ب( این پسیل با وجود حداکثر همخوانی شرایط محل مبداً )منطقه جمع آوری(  با مقصد )منطقه رهاسازی( در 
همه مناطق مستقر نمی شود.

ج( جهت شیب رویشگاه گون گزی، فرم زیستی حشره به هنگام رها سازی و تکرار آن از عوامل موثر و مهم در 
استقرار این پسیل می باشد.

بررسی های انجام گرفته نشان داد که با توجه به عدم موفقیت در استقرار پسیل های رهاسازی شده بر روی 
میزبان های جدید در اغلب مناطق این احتماالت وجود دارد.

1- پسیل مولد گز حشره ای تك خوار بوده و رژیم غذایي اختصاصي دارد، لذا قادر به تغذیه از سایر گون های گزی 
)اکوتیپ دیگر گون گزی( در مناطق دیگر نباشد.

2- یك نوع تطابق بین فنولوژي گیاه میزبان )گون( و بیولوژي حشره )پسیل( که روي آن تغذیه مي کند در هر 
منطقه وجود داردکه برای آنها ارزش حیاتی داشته و هر نوع تغییر و تحول در آن موجب مرگ و میر آنها می شود.

نظر  از  جدید  زیستگاه  با  حشرات  سازگارشدن  براي  است.  ثابت  و  دائمي  انگبین  گز  مولد  پسیل  3-زیستگاه 
اکولوژیك عوامل زنده و غیر زنده متعددی وجود دارد که در استقرار و عدم استقرار آنها موثرند.

4-در صورت استقرار پسیل در زیستگاه هاي طبیعي، گز تولید شده توسط آن منبع درآمد خوبي براي بهره-برداران 
محلي خواهد بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته

                  رشته هاي سفيد رنگ گزانگبين                                              حشره مولد گزانگبين
                  روي برگ هاي گياه گون گزي
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی ژنوتیپ های برتر تاغ و دستیابی به توده های مطلوب جهت احداث باغ بذر 

یافته منتج از پروژه شماره: 84040-0000-08-170000-079-2      مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: عباس پورمیدانی                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: عباس قمری زارع، اسماعیل رهبر، حسین خاکدامن 
 abbas.pourmeidani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با وجودیکه تاغ زارها نقش مؤثري در حفاظت از روستاها، تأسیسات زیربنایي و مزارع دارند، لیکن شناخت زیادي 
و مشکالت  بوده  زردي  و  پژمردگي  تاغ زارهاي کشور دچار  اکثر  نیست.  اختیار  در  موجود  توده هاي  از خصوصیات 
عدیده اي نظیر آلودگي شدید به آفات و بیماري ها گریبان گیر آنها شده است. بررسي تنوع ژنتیکي موجود در توده هاي 
تاغ نه تنها مي تواند راهگشاي حل بسیاري از این مشکالت باشد، بلکه مي توان با معرفي ارقام و توده هاي برتر از حیث 

تولید و پایداري، زمینه مناسب جهت اصالح و گسترش عرصه هاي تاغ کاري در کشور را فراهم نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ارتفاع  لحاظ  از  ژنوتیپ هاي موجود در کالستر-3  نمود.  تقسیم  را در چهار کالستر  ژنوتیپ ها  تجزیه خوشه اي 
این گروه شامل  بودند.  گروه ها  از سایر  برتر  کلیه سال ها  در  پوشش  تاج  بزرگ  قطر  و  اصلي  تنه  قطر  درختچه ها، 
ژنوتیپ هاي 3 )17 از قم(، 8 )13 از یزد(، 17 )18 از خراسان(، 16 )17 از خراسان(، 11 )31 از سمنان( و 15 )17 از 
سمنان( بود. سپس چهار ژنوتیپ تشکیل دهنده کالستر-1 از نظرصفات فوق  برتر از سایر گروهها بودند. ژنوتیپ هاي 
1 )1 از قم(، 2 )15 از قم(، 14 )15 از سمنان( و 18 )21 از خراسان( گروه – 1 را تشکیل دادند. بطورکلي ژنوتیپ هاي  
17 و 15 با منشاً اولیه از سمنان برتر از سایر ژنوتیپ ها بودند. این ژنوتیپ ها مي توانند بعنوان پایه هاي برتر در احداث 

باغ بذر در استان هاي همجوار مناطق کویري نظیر قم، سمنان، اصفهان، کرمان و یزد  استفاده شوند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کارشناسان، بهره برداران و دست اندرکاران امر مدیریت، حفاظت و احیاي مناطق کویري، بیاباني و شن زارها در 
برنامه های تثبیت شن با استفاده از گیاه تاغ از دستاوردهای این پژوهش استفاده کنند. بطوریکه پس از احداث باغ 
بذر با استفاده از این ژنوتیپ های برتر می توان بذر مناسب و دارای تنوع از ژنوتیپ های برتر را در عرصه های بیابانی 
کشت نمود. بدین ترتیب بسیاری از مشکالت تاغزارها نظیر هجوم آفات و بیماریها به آنها و پژمردگی که ناشی از 

یکنواختی درختچه ها و عدم وجود تنوع در آنهاست مرتفع گردد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از كلكسيون ژنوتيپ های برتر سياه تاغ در ايستگاه تثبيت شن بعثت استان قم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان:  معرفی گونه مقاوم به خشکی Atriplex nummularia و روش کاشت آن  

یافته منتج از پروژه شماره:   85001 -0000 – 2– 170000– 081- 4    مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول:   محمد شریفی یزدی                                                 رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان:  قادر کریمی ،  غالمحسین رحمانی  ، منصوره خداشناس ، محمدرضاکدوری ، ناصرعربزاده                 
m_sharifiyazdi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
خشکسالی پدیده ای اقلیمی است که در واقع بخشی از اقلیم یك منطقه محسوب میشود. خشکسالی به کندی 
شروع میشود و دارای طبیعت پنهانی است که زمان وقوع آن طوالنی بوده و اثرات ناشی ازآن بصورت غیر ساختاری 
و در نتیجه خسارتهای ناشی از آن در بخشهای مختلفی مانند کشاورزی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و... 
بصورت تدریجی ظاهر میشود. نکته حائز اهمیت این است که خسارات و اثرات ناشی ازخشکسالی بیشتر از بالیای  
طبیعی  مانند  سیل  و  زمین لرزه  میباشد.  از بین  تعاریف  خشکسالی تعریفی  که  مقبول تر و منطقی تر  نیز میباشد، 
عبارت است  از  خشکسالی  را میتوان  معلول  یك  دوره  شرایط خشك  غیر عادی دانست که به اندازه کافی دوام 
داشته باشد تا عدم تعادل در وضعیت هیدرولوژیکی یك ناحیه ایجاد شود. خشکسالی یك پدیده طبیعی است که 
 تداوم آن مشکل ساز خواهد بود. اما با هوشیاری و تدبیرالزم به راحتی میتوان از شدت خسارات  کاست. بهترین راه 
ازآب  با کشت گیاهان مقاوم به خشکی حداکثر استفاده بهنیه  را  با آن است که میتوان  با خشکی همراهی  مقابله 
داشت. در ایران مراتع وسیعي وجود دارد که خشکي عامل محدودکننده تولید علوفه در آنها میباشد. آتریپلکس به 
خاطر رشد سریع، همیشه سبز بودن، تاج پوشش بزرگ، ریشه های نسبتا عمیق، خوشخوراکی و تولید علوفه ی قابل 
مالحظه اهمیت خاصی را در مناطق کویری پیدا کرده است. با توجه به شرایط خشك حاکم بر مناطق وسیعی از 
ایران، گونه های مختلف آتریپلکس سازگاری مناسبی را در این مناطق از خود نشان داده و کشت این گونه گیاه در 
سطح وسیعی از مراتع تخریب شده گسترش یافته است و به دلیل قدرت جوانه زنی نسبتا زیاد آن، در برابر چرای 

دام ها نیز مقاوم است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نحوه کشت آتریپلکس با توجه به آب و هواي مناطق مختلف و خاک تفاوت دارد. ازدیاد آترپکس به دو صورت 
بذر پاشي یا کاشت نهال هاي گلداني انجام مي شود. روش بذر پاشي: کشت بذر به صورت مستقیم، معمولي ترین 
روش کاشت است. بذر پاشي مستقیمّا باید بعد از پاک کردن بذرها انجام شود و باید بذور را بعد از جوانه زدن کاشت. 
بهترین و عملي ترین روش جوانه زدن بذرها خیساندن آنهاست. براي این کار بذرها را درون آب مي گذارند و باید 
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6 تا 8 بار در روز آب آن را عوض کنیم تا محیط براي رشد و نمو بذرها آماده شود. بهترین درجه حرارت در مراحل 
رشد اولیه بذرها 15 تا 20 درجه سلسیوس است و دماي باالتر از 25 درجه سلسیوس، جوانه زني بذرها را مختل مي 
کند. البته کشت مستقیم بذر آتریپلکس نتیجه خوبي نداده است. بنابراین باید بذر آن را در خزانه کشت کرد و پس 

از آنکه بذر سبز شد و بوته به وجود آمد آنرا به صورت نشاء به زمیني که قباَل آماده شده است، منتقل کرد.
روش فعال کاري

براي تولید فعال آتریپلکس در فصل بهار، بذر را 48 ساعت در آب خیس مي کنند. سپس در هر گلدان پالستیکي 
که از خاک، کود ماسه پر شده است، چند بذر مي کارند، بذرها را در عمق 5 سانتي متري مي کارند. مقدار بذر الزم 
در هر گلدان باید به اندازه اي باشد که 2 تا 4 عدد آنها سبز شود، براي اینکه ریشه هاي نهال ها در یکدیگر نپیچند؛ 
بهتر است تعدادي سوراخ در کیسه ها ایجاد کنند. در روزهاي اول کاشت بذرها تا سبز شدن و جوانه زدن آنها چندین 
بار گلدان ها را آبیاري مي کنند و براي این کار بهتر است از آبپاشي استفاده شود که سوراخ هاي ریزي داشته باشد. 

پس از رشد نهال ها در روزهاي اول کاشت بهتر است که آبیاري کمکي صورت گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
آتریپلکس ها یکی از مهمترین گیاهان خانواده اسفناجیان می باشند که عالوه بر تنوع گونه ای، شرایط مختلف 
محیطی را به خوبی تحمل می نمایند، ارزش علوفه ای آن باال بوده و در اثر چرای مستقیم احشام مورد استفاده قرار 
می گیرد. از چوب آن برای جبران کمبود مواد سوختنی در روستاها استفاده می گردد. این گیاه همیشه سبز است و 
چنانچه به آن توجه شود، می تواند به ویژه در تابستان و پاییز که اکثر گیاهان از بین می روند پروتئین زیاد و علوفه ای 
آبدار تولید کند. ریشه های این گیاه راست و عمیق است و گاهی به عمق چهار متر می رسد و شاخ و برگ آن با 

گسترش زیادی که دارد به صورت درختچه ای درآمده و مانع حرکت جریان آب می شود.  

عکس/عکس های شاخص از یافته:

نمايی از منطقه آتريپلكس كاری شده
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان:  توصیه جمعیتی فستوک گوسفندی مناسب برای شرایط دیم و آبی استان زنجان

یافته منتج از پروژه شماره: 85003-11-170000-074-2          مدت اجراي پروژه: 4 سال 
مجری مسئول: فرزاد بیات موحد                                             رتبه علمي: مربی پژوهش 

مجری: پرویز مرادی
parvizmoradi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
فستوک گوسفندی یا علف بره )Festuca ovina( از گراسهاي مهم مرتعي در مراتع سردسیر کشور از جمله دامنه 
های زاگرس و البرز و استانهای آذربایجان، زنجان، فارس، سمنان و تهران می باشد. این گونه در استان در مناطق 
ایجرود، طارم، ابهر و زنجان پراکنش داشته و در ارتفاعات 2200 تا 2600 متر تشکیل تیپ داده است. این گیاه یك 
گراس دائمی سرمادوست است که تا دمای 35- درجه سلسیوس را تحمل میکند. این گیاه به دلیل وجود سیستم 
ریشه ای گسترده، به عنوان گیاه متحمل به خشکی است. از ویژگی این گیاه سازگاری باال به محیط، مقاومت به 
سرما و یخبندان، خشکی و اراضی سنگالخی با مواد آلی کم است و در مناطق با بارندگی متوسط 25 تا 270 میلیمتر 

رشد می کند.
به طور کلی، مطابق نتایج ارائه شده در این دستاورد، فستوک گوسفندی برای مراتع زنجان و اقلیم سردسیری 
شمالغرب کشور توصیه می گردد زیرا که مقاوم به سرما و خشکی بوده  و در حفاظت خاکنقش به سزایی دارد. با 
ارزیابي 12 ژتوتیپ موجود در بانك ژن از این گونه، جمعیت هاي برتر از نظر عملکرد و کیفیت علوفه در دو شرایط 
آبي و دیم استان، رقم مناسب را برای منطقه براساس عملکرد علوفه ، صفات کیفی و صفات کمی توصیه می گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
براساس نتایج، با توجه به هدف از کشت این گیاه، برای شرایط آبی، جمعیت  4 )از گرگان( با 3224 کیلوگرم 
علوفه در هکتار  و برای شرایط دیم، جمعیت  1 )از میانه( با عملکرد 1475 کیلوگرم در هکتار قابل توصیه هستند. 
از نظر قابلیت هضما که به عنوان مهمترین صفت کیفی علوفه است، ژنوتیپ 11 دارای بیشترین قابلیت هضم بود. با 
در نظر گرفتن هر دو شرایط دیم و آبی، ژنوتیپ شماره 11 )با منشا کردستان( با میانگین 1657 کیلوگرم در هکتار 
در رتبه اول قرار داشت. بنابراین، ژنوتیپ شماره 11 با منشا کردستان هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت علوفه 
برای دیمزارهای کم بازده و مراتع نیمه استپی در مناطق سردسیری کشور قایل توصیه می باشد. نکات فنی قابل 

توجه در کشت این گونه:
1- تکثیر بذر اکسشن های معرفی شده در شرایط آبی صورت گیرد.
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2- کشت دیم  در اوایل فصل پاییز انجام شود.
3- کشت در مراتع نیمه استپی یا دیم زارهای کم بازده با میانگین بارندگی بیشتر از 250 میلی متر در سال 

انجام شود.
4- در مزرعه کشت شده دیم قبل از بارندگی بهاره 100 کیلوگرم کود اوره  معادل 50 کیلوگرم نیتروژن خالص 

به زمین داده شود.
5- در سال استقرار مبارزه با علف های هرز پهن برگ  با سم توفودی انجام  گیرد.

6- در سال استقراراز برداشت علوفه  یا چرای دام خودداری شود  تا گیاه بتواند بخوبی مستقر شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با عنایت به مقاومت فستوک گوسفندی به شرایط سخت محیطی به ویژه سرما و خشکی، که در اغلب مراتع استان 
زنجان و مناطق سردسیری کشور حکمفرماست، به نظر می رسد با توصیه جمعیت برتر بتوان عالوه بر رفع مشکل 

علوفه، بتوان در حفاظت از مراتع نیز گامی برداشت. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان:  انتخاب گونه مناسب پوا برای شرایط مرتعی استان زنجان

یافته منتج از پروژه شماره:  03-0310810000-80         مدت اجراي پروژه: 7 سال
مجری مسئول: حسین میرزایی ندوشن                            رتبه علمي: استاد پژوهش

مجري:  پرویز مرادی 
parvizmoradi@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
به رغم نقش منحصر به فرد گراسها در تولید علوفه، حفاظت، احیا و توسعه مراتع، متاسفانه اطالعات اندکي در 
 Bluegrass( با نامهاي انگلیسي Poa باره تنوع ژنتیکي توده هاي داخلي و خارجي موجود در کشور وجود دارد. جنس
Meadowgrass ،) وPoa و فارسي )چب، مورغا، چبر و شلدم( شناخته مي شود. این جنس در ایران داراي 18 گونه 

یکساله و چندساله مي باشد. از این گیاه به طور وسیعي براي ایجاد چراگاه استفاده مي شود. بنابراین، دسته بندی 
و مقایسه عملکرد علوفه گونه های مختلف جنس پوا برای کاربرد در تامین علوفه مناطق سردسیری، ضروری به نظر 
می رسد. بر اساس نتایج بدست آمده از مقایسه بین گونه ها دو گونه P. sterilis بعنوان گونه سازگار معرفي شد. 
ژنوتیپ هاي شماره 3 ،6 و 34 )به ترتیب با منشا کاکاآباد ابهر، آلمالو ماهنشان و بانك ژن( در گونه P. sterilis با 
تولید علوفه خشك بین 1 تا 1/2 تن در هکتار به عنوان ژنوتیپهاي برتر براي تولید ارقام ترکیبی و بذرپاشی مراتع 

استان زنجان توصیه شدند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
جهت تهیه بذر واریته مصنوعی، بایستی اکوتیپ های برتر در ایستگاه تحقیقاتی در کنار هم کشت گردد. از سال 
دوم که فصل گلدهی آغاز می گردد، بذور حاصل از گرده افشانی آزاد سه ژنوتیپ برتر مذکور برداشت گردیده و به 
عنوان بذور مرتعی برتر به عرصه معرفی می شوند. بذور حاصل، در اوایل فصل پاییز در مناطق مرتعی باالی 300 

میلی متر بارندگی قابل کشت می باشند.
نکات فنی قابل توجه درکشت این گونه: 

بارانهای پاییزی، بذور ترکیبی  از شروع  اواسط مهر ماه قبل  از مکان یابی مراتع مورد کاشت جهت احیا،  پس 
ژنوتیپهای برتر به صورت کپه ای کشت گردیده و در صورت عدم بارندگی، آبیاری اسقرار نیز صورت می پذیرد. جهت 
تولید علوفه بیشتر توصیه می گردد قبل از بارندگی بهاره 100 کیلوگرم کود اوره  معادل 50 کیلوگرم نیتروژن خالص 
به زمین داده شود. بهتر است در سال استقراراز برداشت علوفه  یا چرای دام خودداری شود  تا گیاه بتواند بخوبی 

مستقر شود. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به فقیر شده اکثر مراتع استان، گراسهای مرتعی به ویژه پوا  می تواند عالوه بر تسریع  روند احیاء و  توسعه 

مراتع، کسری علوفه تولیدی مراتع را نیز جبران نماید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از منطقه كشت شده با پوآ
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنـوان: معرفـی مناسـب تریـن تـوده هـای علف گندمی بـرای عملکـرد و کیفیـت علوفـه در مناطق دیـم و فاریاب  

اسـتان های خراسـان رضوي و شـمالی
یافته منتج از پروژه با کد مصوب:  7901085002-11 -170000-072-2   مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول:  مجید دشتی                                                                    رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجریان: علی اشرف جعفری، حامد ظریف کتابی، فریده ثقفی خادم، مهدی ایمانی
majiddashti46@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
علیرغم اینکه تیپ غالب مراتع کوهستاني کشور را گندمیان چند ساله تشکیل مي دهند، اما به علت چراي مفرط 
و بیش از ظرفیت دام در مراتع، فراواني گونه هاي خوشخوراک کاهش یافته و گونه هاي باقیمانده نیز به علت ارزش 
غذائي پایین، نیاز غذایي دام ها را مرتفع نمي نمایند. بدیهي است با شناخت بیشتر خصوصیات رشدي این گیاهان که 
معموال از پتانسیل باالیي در مقابله با تنشهاي محیطي برخوردارند مي توان از آنها جهت احیاء و اصالح مراتع استفاده 
نمود. گونه هاي علف گندمی الیموس وآگروپایرون ازجمله گیاهان مرتعی و علوفه ای ارزشمند خانواده گندمیان مي 
باشند که اکثرگونه هاي آنها درتولید علوفه و تغذیه دام مورد استفاده قرار مي گیرند. این گونه ها به علت خوشخوراکي 
و برخورداري از ویژگیهاي خاص از گیاهان با ارزش مرتعي محسوب شده و مي توانند در راستاي اصالح و احیاي مراتع 
کشور مورد استفاده قرار گیرند. لذا جمع آوري جمعیتهاي بومي آنها و نیز کشت و احیاء آنها با هدف تولید علوفه 

خشك و پایدار در طبیعت و نیز جایگزینی آنها در دیم زارهای کم بازده حائز اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
اولین قدم در کشت گونه های مناسب علف گندمی شناسایی گیاه و جمع آوری بذر مورد نیاز است. با اطالع از 
محل جمع آوری بذور از بانك ژن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و کارشناسان مرتع، به رویشگاههای غالب گیاه 
مراجعه و نسبت به جمع آوری مستقیم بذور خالص با توجه به شکل ظاهری پوشینهها اقدام شود. بذور رسیده و تا 
حد امکان یکنواخت انتخاب و در اسفند ماه در شرایط گلخانه با درجه حرارت 2±20 درجه سانتي گراد و به تعداد 
پنج عدد در داخل هرگلدان پالستیکي به قطر 10 و ارتفاع 15 سانتي متر کشت شوند. پس از سبز شدن و استقرار، 
یك گیاهچه از هر گلدان نگهداري و بقیه حذف شوند. قبل از انتقال گیاهچه های یکنواخت به زمین اصلی، یك سوم 
فوقاني برگ ها جهت تحریك پنجه زني قطع گردند. جهت حصول بهترین عملکرد ماده خشك، انتقال نشا در شرایط 
آبی با فواصل بین و روی ردیف 50 و 25 سانتیمتر )80000 بوته در هکتار( و در شرایط دیم با فواصل 50 در 50 

)40000 بوته در هکتار( توصیه می شود.



2۸۸

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
علف  با  مقایسه  در   )Agropyron cristatum( تاجدار  علف گندمی  توده های  دستاورد  این  نتایج  از  استفاده  با 
گندمی های کرکدار )var. vilusus Elymus hispidus( زود رس تر بوده و طبیعتاً تولید علوفه و بذر و در آنها با گرما 
مصادف نشده و قابل توصیه در مناطق گرمتر می باشند. بر این اساس توده های مناسب در شرایط فاریاب استان 
با  خراسان رضوی )به ویژه شهر مشهد( و نیز شرایط دیم در استان خراسان شمالی )شهرهای شیروان و بجنورد 

بارندگی بیش از 250میلی متر( در ذیل توصیه می شوند. 
بیشترین  دلیل  به  کرد(  )منشأ شهر  تاغ  توده  چهار  آبی  در شرایط  علف گندمی کرکدار،  توده  بین 19  از   -1
عملکرد کل ماده خشك )7732 کیلوگرم در هکتار(، ورود سریع تر به مرحله زایشی )هفته اول اردیبهشت( و نیز 
تعداد سنبله مطلوب معرفی می شود. عالوه بر این توده چهار تاغ به دلیل دارا بودن بیشترین قابلیت هضم ماده خشك 
)43/6  درصد( و قندهای محلول )8/8  درصد( و دیواره سلولي بدون همي سلولز کمتر )43/7  درصد( در شرایط 
آبی نسبت به سایر توده ها برتری دارد )شکل 1( در شرایط دیم نیز توده قامیشلو )منشأ سقز( با عملکرد ماده خشك 

850 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود. 
2- از بین 18 توده علف گندمی تاج دار، توده های با منشاء اصفهان در شرایط آبی و دیم در مقایسه با سایر 
توده ها برتري نشان دادند. بر این اساس توده m 208 با عملکرد ماده خشك 15260 کیلوگرم  در  هکتارو نیز ورود 
سریع تر به مرحله زایشی )هفته آخر فروردین( و تعداد سنبله قابل توجه )حدود 100سنبله( و نیز بیشترین قابلیت 
هضم ماده خشك )38/1  درصد( و پروتئین )20/1  درصد(  در شرایط آبی توصیه می شود )شکل2(. همچنین توده 

m 619 با عمکرد ماده خشك 450 کیلوگرم  در  هکتار در شرایط دیم معرفی می شود. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

            شکل1.  توده های  Elymus hispidus    شکل 2. توده های علف گندمی تاج دار  
                    در اولین چین برداشت                           )Agropyron cristatum( در اولین چین برداشت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: گونه های چندساله جنس Helianthemum  با قابلیت کشت جهت تثبیت تپه های ماسه ای 

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0310523909-79         مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: فاطمه غالمیان                                      رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: مصطفی اسدی، حشمت اله صادقی، کهزاد سرطاوی 
  gholamian13@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در مجموع، 7 کانون تحت تأثیر فرسایش بادي در14 منطقه از 7 شهرستان استان بوشهر شناسایی شده است. 
وجود 4090 هکتار تپه های نیمه فعال و 1444 هکتار تپه های فعال در استان بوشهر، کاهش بارندگی های چند دهه 
اخیر و چرای بی رویه دام بومی و عشایری از پوشش گیاهی این تپه ها، سبب برهنه شدن بخش عظیمی از این تپه ها 
و دیگر سطوح گردیده است. این تپه ها می توانند به دلیل حفظ آب حاصل از بارندگی و رطوبت های باالی هوا )90- 60 
درصد( در فصول گرم با توجه به ساختار فیزیکی به طور مستقیم از نظر تولید علوفه، تولیدات دارویی و غیرمستقیم 
از نظر حفاظت خاک و آب، ایجاد تعادل در اکوسیستم، زیستگاه وحوش و غیره از اهمیت اقتصادي  ـ اجتماعي و 
زیست محیطی زیادي برخوردار  باشند. رویشگاه گونه های بومی چند ساله چشم کالغی در خاک های  آهکي،  گچی 
و خاک های سبك و فقیر به خصوص تپه های ماسه ای استان است و تثبیت خاک تپه های ماسه ای فعال )بارخان یا 
بوکلیه( در مناطق رویشی با سیستم ریشه ای افشان و چنگکی مانند آن ها، مانع از حرکت ماسه به سمت مزارع و یا 
ایجاد ریزگردهای محلی می شود. الزمه احیاء و توسعه رویشگاه هاي این گونه های بومی و ارزشمند و سعي در رفع 
عوامل تخریب آن ها جهت کاستن از سرعت پدیده بیابان زایی مي توان حرکتی با ارزش در جهت رسیدن به اهداف 

اصلي که احیاء و توسعه پایدار رویشگاه ها و استفاده بهینه از آن هاست را آغاز کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 جمع آوری بذور در فروردین ماه

 آماده سازی گلدان ها و آبیاری کامل آن ها قبل از کاشت به دلیل کوچکی بذور و پایین رفتن آن ها در خل و 
فرج خاک در حین آبیاری اولیه گلدان ها

 مخلوط کردن بذور با ماسه قبل از کاشت به دلیل کوچکی بذور و عدم تجمع بذور در یك منطقه و خالی ماندن 
بخشی دیگر در گلدان ها

 کاشت بوته های گلدانی در بخش های پایینی تپه های ماسه ای از نوع بارخان یا بوکلیه استان در قسمت های 
یك سوم به پایین از نوک فعال تپه و یا مابین تپه ها در فصل بارشی استان
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 عدم کاشت بوته در ناحیه یك سوم تپه های شنی به دلیل در معرض بودن بیشترین فرسایش بادی و لخت 
شدن ریشه و خشکیدن آن در فصول خشك و وزش بادهای شدید خاص منطقه

 قرق منطقه به مدت 3 تا 4 سال جهت ریشه دوانی و ایجاد پوشش کافی بوته ها و استقرار پایه های جوان 
روییده از بذرافشانی بوته ها 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 استفاده از گونه های بومی چندساله در تپه های ماسه ای فعال از نوع بارخان و زمین هایی با بافت سبك و با 

زهکشی باال جهت تثبیت تپه های ماسه ای فعال
 حفظ آب حاصل از بارندگی و رطوبت های باالی هوا )90- 60 درصد( در فصول گرم با توجه به ساختار فیزیکی 

تپه های ماسه ای
 ایجاد شرایط رشد برای پایه های جدید و گونه های یکساله

 ممانعت از ایجاد ریزگردهای محلی
 ممانعت از گسترش پدیده بیابان زایی

 حفاظت و حمایت از گونه های بومی گیاهی و حشرات مفید و زنبورعسل
 ترسیب کربن

 توسعه پایدار و حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

عكس1- بقايای Helianthemum lippii از چرای دام در اواخر بهار

عكس2- جمعيتی از H. lippii جوان در بين تپه های شنی
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H. lippii عكس3- مرحله رويشی

عكس4- بقايای H. stipulatum  چرا شده

Helianthemum sinuspersicus :5 عكس
  

H. kahiricum عكس 6: گل های



292

 

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: مناسب ترین جمعیت فستوکای پابلند برای شرایط دیم و آبی استان زنجان

یافته منتج از پروژه شماره: 7901-05-170000-016-1               مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری  مسئول: پرویز مرادی                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجری: فرزاد بیات موحد
parvizmoradi@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گراسهاي مرتعي در کشور ما داراي اهمیت زیادي هستند و از نظر تنوع گونه اي و دامنه گسترش جایگاه ویژه 
اي را به خود اختصاص داده اند. وجود جنس ها و گونه هاي متعدد در این دسته از گیاهان مرتعي موجب شده است 
که در همه اقالیم حیاتي کشور بتوان تعداد زیادي از گونه هاي سازگار با آن شرایط را پیدا نمود. فستوکای پابلند 
)Festuca arundinaceae( از گرامینه های مهم مرتعی چند ساله برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشك در مناطق 
سردسیری بوده و در سطح وسیعی از مراتع کشور شامل استانهای شمالی و سلسله جبال البرز و زاگرس می رویند. 
به طور کلی، بنابر نتایج ارائه شده در این دستاورد، فستوکای پایلند به دالیل داشتن مزایایی از قبیل مقاومت به سرما، 
تولید علوفه قابل توجه و حفاظت خاک، قابل توصیه به مراتع زنجان و اقلیم سردسیری شمالغرب کشور می باشد. با 
ارزیابي ژتوتیپ های موجود در بانك ژن از این گونه جمعیت هاي برتر از نظر عملکرد و کیفیت علوفه در دو شرایط 
آبي و دیم استان، شناسایی شدند و جمعیت های پرمحصول جهت معرفی رقم مناسب را برای منطقه براساس عملکرد 

علوفه ، صفات کیفی و صفات کمی توصیه شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
براساس نتایج، با توجه به هدف از کشت این گیاه، برای شرایط آبی، جمعیت  4 )از استرالیا( با 3402 کیلوگرم 
علوفه در هکتار و برای شرایط دیم، جمعیت  19 )ازروسیه( با عملکرد 2113 کیلوگرم در هکتار قابل توصیه هستند. 
جمعیت  35 )ایرلند( برای هر دو شرایط دیم و آبی قابل توصیه می باشد. از لحاظ کیفیت علوفه باال به همراه عملکرد 
نسبتا باال، جمعیت  بومی 16 با منشأ چهارمحال و بختیاری  قابل توصیه است. از این جمعیت ها می توان برای علوفه 
کاری در دیمزارهای کم بازده و مراتع نیمه استپی در مناطق سردسیری کشور استفاده نمود و از ارقام توصیه شده 

فوق بذر تهیه و در ابتدای پاییز نسبت به کشت بذور اقدام نمود. 
نکات فنی قابل توجه درکشت این گونه: 

1- در مرحله اول تکثیر بذر اکسشن های معرفی شده در شرایط آبی صورت گیرد
2- پس از تولید بذر کافی کشت دیم در اوایل فصل پاییز انجام شود
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3- کشت در مراتع نیمه استپی یا دیمزارهای کم بازده با میانگین بارندگی بیشتر از 300 میلی تر در سال انجام شود
4- توصیه می شود در کشت دیم قبل از بارندگی بهاره 100 کیلوگرم کود اوره  معادل 50 کیلوگرم نیتروژن 

خالص به زمین داده شود
5- در سال استقرار مبارزه با علف های هرز پهن برگ انجام گیرد

6- در سال استقرار از برداشت علوفه یا چرای دام خودداری شود تا گیاه بتواند بخوبی مستقر شود

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه بخش اعظم مراتع ایران در مناطق خشك و نیمه خشك قرار دارد، به نظر می رسد گراسهای 
مرتعی به ویژه فستوکای پابلند بتواند عالوه بر تولید علوفه، روند احیاء و توسعه مراتع را تسریع کند. فستوکای پابلند 
گونه مناسب مناطق سرد بوده و از سوی دیگر با دارا بودن ریشه نسبتا عمیق، این گیاه را سازگار به شرایط خشکسالی 
مراتع نموده است. حمعیت با منشا روسیه با حدود 2 تن در هکتار در شرایط دیم می تواند کسری تولید علوفه مراتع 

را تامین نماید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از منطقه تحت كشت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: تولید خمیرکاغذ کرافت از چوب اکالیپتوس گراندیس  

یافته منتج از پروژه شماره: 86205-8401-07-17000-016-2      مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: سعید مهدوی                                                           رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

مجریان: احمد برهاني، مسعودرضا حبیبي، کامیار صالحي، محمدحسن عصاره، میترا امام 
smahdavi@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با اجرایی شدن طرح تنفس جنگل، تأمین چوب مورد نیاز کارخانه های کاغذسازی کشور از طریق زراعت چوب 
اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این میان، استفاده از چوب درختان سریع الرشد مثل اکالیپتوس ها به دلیل بیشتر 
بودن مقدار تولید چوب در هکتار نسبت به صنوبرها ارجحیت دارد. استفاده از چوب اکالیپتوس گراندیس در مدت 
زمان کوتاه بهره برداری، ضمن جبران کمبود چوب مورد نیاز کارخانه های کاغذسازی کشور و تولید کاغذ کرافت با 
استحکام زیاد که مورد نیاز مبرم صنایع بسته بندی است، زمینه اشتغال مولد را فراهم آورده و از واردات کاغذ کرافت 

و خروج ارز جلوگیری خواهد کرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1- این درخت نسبت به سرمای زیر صفر حساس بوده و باید در مناطقی با حداقل دمای بیش از صفر درجه 
سلسیوس کاشته شود 2- پس از قطع درختان 4 ساله، چوب آنها به خرده چوب تبدیل می شود و سپس با استفاده 
از مواد شیمیایی + اعمال حرارت 170 درجه سلسیوس+ مدت زمان 45 تا 90 دقیقه( از خرده چوب-ها خمیرکاغذ 
کرافت قهوه ای تهیه می شود. 3- خمیرکاغذ کرافت قهوه ای می تواند مستقیماً در کاغذهای بسته بندی و یا پس از 

سفید شدن به وسیله رنگبری، استفاده شود.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 1- مناسب بودن سرعت رشد این گونه، شکل مناسب تنه و نیز استحکام آن برای ساخت خمیر کاغذ کرافت 
2- توصیه کاشت آن در مناطق مناسب )مناطق با دمای باالی صفر درجه( به صورت انبوه برای زراعت چوب 3- مقدار 
چوب تولید شده در هر هکتار نسبت به صنوبرهای تندرشد حدود 50 درصد بیشتر است 4- افزایش اشتغال زایی و 

تأمین چوب مورد نیاز برای ساخت کاغذ کرافت 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

خميركاغذ قهوه ای كرافت

درخت اکالیپتوس گراندیس 2 سالهچوب اکالیپتوس
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: استفاده از گیاه کاکتوس علوفه ای برای تأمین علوفه دام در خاک های کم بازده و شرایط کم آبی  

8704-09-09-4       مدت اجرای پروژه : 2 یافته های منتج از اجرای شماره : 
نام مجری مسئول : ثریا قاسمی         رتبه علمی : استادیار پژوهش

ghasemi.2560@gmail.com  : آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
فشار چرای بیش از ظرفیت مرتع از چالشهاي مهم در مراتع  است که باعث شده، برنامه ریزي هاي مدیریت 
مرتع با عدم موفقیت مواجه شود،. از طرفي استفاده هاي مفرط و چراي زود هنگام، فشار مضاعفي بر مراتع وارد شده 
و توان تولیدي مراتع چه از نظر کمي و چه کیفي کاهش یافته و تکافوي غذاي مورد نیاز دامهاي موجود را ندارد، بر 
این اساس قسمت اعظم مراتع کشور در مرحله سیر قهقرایي می باشد .در این بین کاکتوس های علوفه ای با داشتن 
کارایی باال نسبت به گراس ها و لگوم ها در تبدیل آب به ماده خشك، تولید متنابهی علوفه، میوه و سایر فراورده های 
مفید که ارزش اقتصادی باالیی دارند و نیز دارا بودن میانگین عملکرد باال، به طوریکه در مناطقی با بارندگی 150، 
20 و در 400 میلیمتر بارندگی تا 100 تن در هکتار توانایی تولید داشته، می توانند راهگشای این مشکل باشند.با 
توجه به مزیت های فوق و اینکه کاکتوس های علوفه ای با مقاومت ویژه به شرایط نامساعد محیطی از جمله حرارت 
های باال، خشکی های طوالنی مدت و خاک های فقیر می توانند منبع علوفه مناسبی برای مناطق گرم وخشك کشور 
به ویژه مراتع کم بازده و نیز اراضی حاشیه ای باشند، از طرفی عملکرد باالی این گیاه که رقمی معادل 100-20 تن 
در هکتار است می تواند نقش موثری در تامین علوفه مورد نیاز دام ها در استان هایی که به دلیل محدودیت های 

اقلیمی با مشکل کمبود علوفه مواجه هستند، داشته باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در این تحقیق تیمارهای مختلف آبیاری )دیم، 15 روز یکبار و 30روز یکبار از اول خرداد ماه( در قالب طرح 

بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بر روی برخی خصوصیات زراعی این گیاه مورد آزمایش قرار گرفت. 
اندام تکثیری در این طرح قلمه می باشد که هر یك از قلمه ها را یك پد می گویند.  به منظور انجام کشت موفقیت 
آمیز و استقرار مطلوب گیاهان از پدهای دوتایی استفاده و برای ریشه زایی بهتر 2/3 پدها در زیر خاک قرار گرفتند.  
قبل از کاشت از کود دامی به میزان 100تن در هکتار به منظور بهبود وضعیت خاک محل ازمایش مورد استفاده 
تا دور محل  بوسیله فنس دور  یا آسیب جوندگان  از هرگونه خسارت چرا  برای جلوگیری  قرار گرفت و همچنین 
آزمایش محصور گردید.پس از کاشت تا زمان اعمال تیمارهای آبیاری )از اول خرداد ماه(،  به هیچ وجه آبیاری صورت 
نگرفت.  با توجه به دستور بخش تحقیقات گیاهپزشکی 3 و 7روز پس از کاشت پدها در مزرعه، کلیه پدها با استفاده 
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از سم ایپرودیون کاربندازیم به نسبت 2 در هزار محلول پاشی گردید.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج نشان داد که در سال اول بهترین تیمار از لحاظ تمامی صفات تیمار آبیاری نرمال 15 روز یکبار بود .  . در 
سال دوم نیزآبیاری پس از 15 روز بهترین عملکرد تر و خشك را به ترتیب به میزان 35/16 تن در هکتار و 3/67 
تن در هکتار بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داد.با توجه به ضعیف و تقریبا نامناسب بودن ساختمان و بافت 
خاک محل آزمایش، به طور قطع با آبیاری 15 روز یکبار می توان به عملکردی بیش از میزان به دست امده در این 
آزمایش دست پیدا کرد.استفاده از این گیاه در شرایط تنش و کمبود آب میتواند راهگشای مشکل کم آبی باشد و با 
توجه به نیاز آبی کم، کشت آن در خاکهای با زهکش مناسب  تحت شرایط آبیاری 15 روز یکبار در فصل گرم، توصیه 
می گردد.  از تجمع آب در پای بوته به مدت طوالنی جلوگیری شود  و زمان کاشت بایستی به نحوی انتخاب شود 
که گیاه پیش از شروع فصل گرم استقرار یافته باشد.این گیاه در مناطق گرم با میزان بارندگی 200-150 میلیمتر 

در سال و در خاکهای ضعیف با بافت متوسط  قابل کشت می باشد

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:



29۸
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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور                                                                              
عنـوان: بررسـی امـکان تهیـه ماهـی زنـده سـوکال از آبهای شـمالی خلیـج فـارس و دریای عمـان )محدوه اسـتان 

هرمـزگان( و نگهـداری و پـرورش  آنهـا تـا مرحلـه پیـش مولـد در  حوضچـه هـای بتونی
یافته منتج از پروژه شماره: 86061-12-75-2                            مدت اجراي پروژه:  2/5 سال

مجری مسئول:  حجت اله فروغی فرد                                           رتبه علمي:  مربی پژوهش
fourooghifard@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در سالهاي اخیر اغلب کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه بنا به دالیل مختلف از جمله محدودیت صید از 
منابع دریایي بواسطه کاهش ذخائر موجود  به تکثیر و پرورش انواع آبزیان پرداخته اند. در این بین ، اولین گام، یافتن 
گونه هایی با خصوصیات مناسب می باشد. خصوصیاتی از قبیل تکثیر آسان، سرعت رشد مناسب ، ضریب تبدیل 
غذایی پایین، مقاوم بودن به تغییرات ناگهانی شرایط محیطی و قدرت سازگاری باال، کیفیت باال و طعم و مزه مطلوب 
گوشت و بازار پسندی مطلوب که در نهایت موجب بازدهی باال با حداقل هزینه باشد، ماهی سوکال یك گونه دریائی 
است که به صورت جهانی برای پرورش دریائی مد نظر قرار گرفته  است ، از ویژگیهای مثبت پرورشی این ماهی می 
توان به قابلیت تخمریزی طبیعی و القائی این ماهی در تانکهای تخمریزی ، نرخ رشد باال، مقاومت در مقابل بیماریها، 
بازماندگی باال )مرحله بعدازالروی( در تانك ها وقفس ها ، عادت نمودن به غذای کنسانتره و کیفیت باالی گوشت 

و فیله را نام برد.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
این ماهی، شناگر سطحی بوده و بطور وسیعی بصورت تکی یا منفرد و یا در دسته های کوچك )گله های 8-2 تایی( 
مشاهده می شود ولی در زمان تخمریزی ساالنه بصورت تجمعی مشاهده می شوند و رفتار گله ای دارند. با این وجود، 
آنها در محل صخره ها، کشتی های شکسته غرق شده، لنگرگاه ها، بویه ها و سایر سازه های امن تجمع می یابند، و حتی 
برای یافتن غذا، به مناطق حرا و مصب ها نیز وارد می شوند. ماهی سوکال معموال به اجسام زیر آب )اشیا مختلف مانند 
سازه های مصنوعی( و یا جانوران بزرگ مانند کوسه ها، الک پشتهای دریایی و سفره ماهیها وابستگی و ارتباط دارد. این 
ماهی در هنگام دنبال کردن سایر جانوران و یا بعنوان صید ضمنی در هنگام صید سایر ماهیان بدام می افتد. ابزار صید 
متنوعی برای این ماهی بکار می رود که می توان به قالب دستی ، ترال کف، قالب کششی و تورهای گوشگیر شناور 
اشاره نمود. با توجه به اینکه صدمات وارد شده توسط تورهای گوشگیر باعث تلفات آنها می گردد، جمع آوری نمونه های 
کوچك با وزن کمتر از دو کیلوگرم و انتقال آنها به قفس های شناور و پرورش آنها تا مرحله دستیابی به مولدین بهترین 

گزینه برای تهیه مولدین می باشد. 
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از این پروژه نشان داد که صید و انتقال ماهی سوکال چندان آسان نیست، ماهیان صید شده توسط تور 
گوشگیر عمدتا تلف می شوند. ماهیان صید شده توسط تورهای ترال نیز از وضعیت جسمانی چندان مناسبی برخوردار 
نمی باشند. با توجه به نتایج این پروژه به نظر می رسد باید راه کارهای دیگری از جمله وارد نمودن بچه ماهی و پرورش 
آنها برای دستیابی به مولدین و یا استفاده از همکاری صیادان محلی برای تهیه ماهیان جوان با در نظر گرفتن تشویقات 

ویژه برای انتقال ماهی زنده و سالم و نگهداری آنها در قفس های شناور  اقدام نمود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نگهداری و پرورش ماهی سوكال در حوضچه های بتونی در بخش آبزی پروری 
پژوهشكده اكولوژی خليج فارس و دريای عمان در سال 87

جراحات ناشی از ادوات صيد )تور گوشگير( كه باعث مرگ
 تعدادی از ماهيان در همان روز های اول در حوضچه های پرورشی گرديد.
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: اروم، رقم جدید گندم نان، جهت کشت در مناطق سرد

یافته منتج از پروژه شماره: 84028-8304-11-120000-100-4        مدت اجراي پروژه: 13 سال
مجری مسئول: امیر یزدان سپاس                                                         رتبه علمي: استاد پژوهش

a.yazdansepas@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیشترین سطح زیر کشت گندم آبی کشور )حدود 40 درصد( در مناطق سردسیر )استان های آذربایجان شرقی 
و غربی، اردبیل، همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان، 
کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد( واقع شده است که اختصاص به کشت گندم های زمستانه و بینابین دارد. با 
توجه به عوامل محدود کننده تولید در این مناطق از قبیل سرمای شدید زمستانه، سرمای دیر رس اوایل بهار، بیماری 
زنگ زرد، پراکندگی و تنوع شرایط زراعی، حساس شدن ارقام قبلی به بیماری زنگ زرد، شناسایی الین ها و معرفی 

ارقام جدید واجد پتانسیل عملکرد باال و پایدار و مقاوم به زنگ زرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
رقم اروم با داشتن تیپ رشد بینابینی خود در کنار ارقام گندم دارای تیپ رشد زمستانه می تواند بعنوان یك بسته 
زراعی برای مناطق سرد کشور در نظر گرفته شود، بطوریکه با شروع فصل زراعی کشت با رقم زمستانه آغاز گردد و در 
صورت انقضای تاریخ مناسب کشت ارقام زمستانه کشت با رقم بینابین ادامه و تکمیل گردد. تاریخ کشت مناسب این 
رقم در مناطق سرد کشور نیمه اول آبان ماه می باشد. عملیات تهیه زمین شامل شخم کلش بعد از برداشت محصول 
قبل، یك نوبت شخم بهاره، یك نوبت دیسك، دو بار لولر عمود بر هم، کودپاشی و ایجاد فارو    می باشد. کود مصرفی 
بر اساس آزمون خاک با فرمول )50-90-120( از N-P-K می باشد، که کود ازته در دو نوبت پایه و سرک به مصرف 
می رسد. ضروریست که بذور قبل از کاشت به منظور جلوگیری از سیاهك پنهان با  قارچ کش رایج ضدعفونی گردند 
و در دوره داشت نیز با استفاده از علف کش ها با علف های هرز باریك برگ و پهن برگ مبارزه گردد. میزان بذر 

توصیه شده 450 دانه در مترمربع می باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اگر رقم اروم حدود 7 درصد جایگزین ارقام قبلی گردد، یعنی حداقل در سطحی معادل 55 هزار هکتار از مناطق 
سرد کشور کشت شود. در اینصورت با احتساب اختالف عملکرد 130 کیلوگرم نسبت به رقم شهریار )رقم شاهد 
وقت( افزایش تولیدی معادل 7150 تن را در بر خواهد داشت که ارزش ریالی آن با احتساب 13850 ریال برای هر 
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کیلوگرم برابر 99  میلیارد ریال خواهد بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

گندم رقم اروم
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: افالک، رقم جدید گندم نان، مناسب جهت کشت در مناطق گرم جنوب کشور

مجری مسئول: محسن اسماعیل زاده مقدم                                  رتبه علمي: دانشیار پژوهش
مجریـان: عبـاس سـعیدی، محمـد رضـا جـالل کمالـی، عبدالعلی صوفـی، حسـین اکبری مقـدم، محمـد عابدینی 
اسـفهالنی، محمـد بهـاری، احمـد رضا نیکـزاد، محمد رادمهر، سـید محمـود طبیب غفاری، حسـن فـرزادي، فاطمه 

خلقتـی بنـاء و فرزاد افشـاری 
Esmaeilzadehmohsen@ymail.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اقلیم گرم وخشك جنوب مورد نظر در این پروژه شامل استان هاي خوزستان، هرمزگان، بوشهر، قسمتهاي جنوبي 
استانهاي فارس، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، کرمان و سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و یزد مي-باشد. این استانها 
استانهای حوزه  تولید گندم در  واقع شده اند. محدودیتهای  تا 38 درجه عرض شمالي  در محدوده جغرافیایي 25 
اقلیم گرم از جنبه اهمیت بترتیب شامل محدودیت منابع آب و بارش و بروز خشکی که عمدتاً از نوع آخر فصل و 
در مراحل گلدهی به بعد واقع می شوند. محدودیت شوری که از نوع شوری آب و خاک بوده و غالباً بخش هایی از 
جنوب استانهای خوزستان و بخش هایی از استان سیستان و بلوچستان )مناطق محدوده شهرستان زابل( را شامل 
می گردد. وجود تنش های گرما که با گرم شدن هوا در مراحل پایانی رشد ونمو گندم همراه است، تولید گندم را در 
بیشتر مناطق حوزه اقلیم گرم جنوب کشور با مشکل مواجه نموده است. بیماریهای مهم اقلیم گرم جنوب از حیث 

اهمیت عبارت  از بیماریهای زنگ زرد و قهوه ای گندم و سپتوریا می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
میانگین عملکرد رقم افالک و رقم شاهد چمران در ایستگاههای تحقیقاتی اقلیم گرم و خشك جنوب کشور بترتیب 
5807 و 5746 کیلوگرم در هکتار بوده است. پتانسیل عملکرد مطلوب، مقاومت به بیماري زنگ زرد، ریزش دانه و 
کیفیت نانوایی خوب، زودرسی نسبی و مقاومت به تنش گرمای آخر فصل از ویژگیهای بارز رقم افالک محسوب می 
شود. کشت این رقم در مناطق گرم و خشك جنوب کشور و به خصوص در دو استان سیستان و بلوچستان و ایالم 

توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از این رقم در عرصه ضمن افزایش تولید، در کاهش مصرف سموم و تامین نان با کیفیت به عنوان محصول 

نهایی گندم موثر می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

گندم رقم افالک
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: زارع، رقم جدید گندم نان، جهت کشت در مناطق سرد

یافته منتج از پروژه شماره: 84028-8304-11-120000-100-4     مدت اجراي پروژه:   8 سال
مجری مسئول: امیر یزدان سپاس                                               رتبه علمي: استاد پژوهش

a.yazdansepas@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیشترین سطح زیر کشت گندم آبی کشور )حدود 40 درصد( در مناطق سردسیر )استان های آذربایجان شرقی 
و غربی، اردبیل، همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان، 
کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد( واقع شده است که اختصاص به کشت گندم های زمستانه و بینابین دارد. 
با توجه به عوامل محدود کننده تولید در این مناطق از قبیل سرمای شدید زمستانه، سرمای دیر رس اوایل بهار، 
بیماری زنگ زرد، پراکندگی و تنوع شرایط زراعی، حساس شدن ارقام قبلی به بیماری زنگ زرد و محدودیت منابع 
آبی شناسایی الین ها و معرفی ارقام جدید واجد پتانسیل عملکرد باال و پایدار، متحمل به تنش خشکی آخر فصل 

زراعی و مقاوم به زنگ زرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
رقم گندم زارع دارای تیپ رشد زمستانه است و مناسب ترین زمان کشت آن در مناطق سردسیر کشور نیمه دوم 
مهرماه می باشد. عملیات تهیه زمین شامل شخم کلش بعد از برداشت محصول قبل، یك نوبت شخم بهاره، یك نوبت 
دیسك، دو بار لولر عمود بر هم، کودپاشی و ایجاد فارو می باشد. کود مصرفی بر اساس آزمون خاک با فرمول )50-
90-120( از N-P-K می باشد، که کود ازته در دو نوبت پایه و سرک به مصرف می رسد. ضروریست که بذور قبل 
از کاشت به منظور جلوگیری از سیاهك پنهان با  قارچ کش رایج ضدعفونی گردند و در دوره داشت نیز با استفاده از 
علف کش ها با علف های هرز باریك برگ و پهن برگ مبارزه گردد. میزان بذر توصیه شده 450 دانه در مترمربع می 
باشد. از آنجائیکه زارع متحمل به تنش خشکی پس از مرحله گلدهی نیز می باشد، لذا رقمی است دومنظوره یعنی 
هم برای شرایط کشت آبی مناسب است و هم برای کشت تحت شرایط قطع آبیاری های آخر فصل زراعی گندم که 

مصادف با کشت و آبیاری محصوالت تابستانه و ایجاد محدودیت آب برای گندم می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اگر رقم زارع حدود 5 درصد جایگزین ارقام قبلی گردد یعنی حداقل در سطحی معادل 40 هزار هکتار از مناطق 
سرد کشور کشت شود. در اینصورت با احتساب اختالف عملکرد 300 کیلوگرم نسبت به رقم شهریار )رقم شاهد 
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وقت( افزایش تولیدی معادل 12 هزار تن را در بر خواهد داشت که ارزش ریالی آن با احتساب 13850 ریال برای هر 
کیلوگرم برابر 166  میلیارد ریال خواهد بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

گندم رقم زارع



310

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: میهن، رقم جدید گندم نان، جهت کشت در مناطق سرد

یافته منتج از پروژه شماره: 85046-8304-11-120000-100-4   مدت اجراي پروژه:14سال
مجری مسئول: امیر یزدان سپاس                                               رتبه علمي: استاد پژوهش

a.yazdansepas@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیشترین سطح زیر کشت گندم آبی کشور )حدود 40 درصد( در مناطق سردسیر )استان های آذربایجان شرقی 
و غربی، اردبیل، همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان، 
کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد( واقع شده است که اختصاص به کشت گندم های زمستانه و بینابین دارد. 
با توجه به عوامل محدود کننده تولید در این مناطق از قبیل سرمای شدید زمستانه، سرمای دیر رس اوایل بهار، 
بیماری زنگ زرد، پراکندگی و تنوع شرایط زراعی، حساس شدن ارقام قبلی به بیماری زنگ زرد و محدودیت منابع 
آبی شناسایی الین ها و معرفی ارقام جدید واجد پتانسیل عملکرد باال و پایدار، متحمل به تنش خشکی آخر فصل 

زراعی و مقاوم به زنگ زرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
رقم میهن گندمی است ایرانی و دارای تیپ رشد زمستانه که مناسب ترین زمان کشت آن در مناطق سردسیر کشور 
نیمه دوم مهرماه می باشد. عملیات تهیه زمین شامل شخم کلش بعد از برداشت محصول قبل، یك نوبت شخم بهاره، 
یك نوبت دیسك، دو بار لولر عمود بر هم، کودپاشی و ایجاد فارو می باشد. کود مصرفی بر اساس آزمون خاک با 
فرمول )50-90-120( از N-P-K می باشد، که کود ازته در دو نوبت پایه و سرک به مصرف می رسد. ضروریست که 
بذور قبل از کاشت به منظور جلوگیری از سیاهك پنهان با  قارچ کش رایج ضدعفونی گردند و در دوره داشت نیز 
با استفاده از علف کش ها با علف های هرز باریك برگ و پهن برگ مبارزه گردد. میزان بذر توصیه شده 450 دانه 
در مترمربع می باشد. از آنجائیکه میهن متحمل به تنش خشکی پس از مرحله گلدهی نیز می باشد، لذا رقمی است 
دومنظوره یعنی هم برای شرایط کشت آبی مناسب است و هم برای کشت تحت شرایط قطع آبیاری های آخر فصل 

زراعی گندم که مصادف می گردد با کشت و آبیاری محصوالت تابستانه و ایجاد محدودیت آب برای گندم.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اگر رقم میهن حدود 23 درصد جایگزین ارقام قبلی گردد یعنی حداقل در سطحی معادل 184هزار هکتار از 
مناطق سرد کشور کشت شود. در اینصورت با احتساب اختالف عملکرد 700 کیلوگرم نسبت به رقم شهریار )رقم 
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شاهد وقت( افزایش تولیدی معادل 128800 تن را در بر خواهد داشت که ارزش ریالی آن با احتساب 13850 ریال 
برای هر کیلوگرم برابر 1784  میلیارد ریال خواهد بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: شبدر الکی البرز 1، رقمی تك چین، زودرس و سازگار با شرایط آب و هوایي مختلف کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 100-12-82139
مجری مسئول: محمد زمانیان                            رتبه علمی: استادیار  پژوهش 

مجریـان:  ناصـر ظریفی نیا، مسـعود ترابـی، علیرضا طالب نژاد، خلیل چابك، سـید وحید علوی، عبـاس پورنصراهلل، 
فرهاد اشـراقی، رضا اعظمی

m_zamaniyan@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به اهمیت شبدر و جایگاه آن در امر تولید علوفه از دهه 1370 تحقیقات بر روی این گیاه به صورت مدون 
و منسجم عالوه بر کرج در سایر مناطق کشور شروع شد و در همین راستا در سال های1386-1375 بخش تحقیقات 
ذرت و گیاهان علوفه ای مطالعه وسیعی در جهت شناسایی و امکان کشت انواع گونه های جدید شبدر در کشور 
نموده است. یکی از این دستاوردها مطالعه و شناسایی یك رقم شبدر الکی است. از مهمترین اهداف این تحقیقات در 
ایران افزایش تنوع ارقام شبدر در کشور )با توجه به پتانسیل اقلیمی و زراعی در کشور( و دستیابی به ارقام زودرس 
)با توجه به مسئله کم آبی در کشور( می باشد. شبدر الکی با تولید علوفه تازه در اوایل فصل بهار و  زماني که هنوز 
هیچ علوفه تازه اي وجود ندارد می تواند نقش مهمی در تامین علوفه در کشور بازی کند. این شبدر برای کشت دوم 
و سوم تابستانه مناسب بوده و به علت کرک دار بودن سطح اندامهای هوایی در برابر آفات متحمل است. شبدر الکی 
برای دوره های کوتاه مدت بین دو محصول )گپ های خاص زراعی( مناسب می باشد. این رقم متحمل به سرما بوده 
و برای کشت در مناطق سرد و یا کشت در کوهپایه ها مناسب است و در تناوب با برنج، در سالهایی که وجود سرما 

مانع کشت شبدر برسیم می شود، یك جایگزین مطمئن محسوب می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تولید سریع علوفه در شرایط آب و هوایي مختلف کشور و بخصوص تحت سرما و کم آبی توصیه می شود از شبدر  
الکی رقم البرز1 استفاده شود. بهترین زمان کاشت این رقم در کشت پاییزه از نیمه دوم شهریور تا اواخر مهر و در 
کشت بهاره از اسفند تا نیمه اول اردیبهشت می باشد. البته در کشت پاییزه بایستی قبل از یخبندان بوته ها سبز شده 
و حداقل ارتفاع 5 سانتی متر داشته باشند. میزان بذر مصرفی با توجه به هدف کاشت، نوع خاک، تاریخ کاشت، نحوه 
تهیه بستر بذر و قوه نامیه متغیر است. به طور کلی برای ایجاد یك مزرعه خوب مقدار 25 -  20 کیلوگرم بذر در 
هکتار توصیه می شود. با توجه به ریز بودن بذر شبدر، عمق کاشت نباید بیشتر از 2ـ1 سانتی متر باشد. با توجه به 
ریز بودن بذر شبدر الکی بایستی 3 -2 نوبت آبیاری اول با دقت و آهسته صورت گیرد تا از شستن بذور جلوگیری 
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شود. همچنین تا سبز شدن بذور حتماً توصیه می شود فواصل آبیاری کوتاه باشد )تا نم خاک خشك نشود( و بعد 
از این مرحله می توان هر 10 – 7 روز یك بار آبیاری را انجام داد. فاصله بین ردیف های کشت 60–50 سانتی متر 
می باشد. بهترین زمان برداشت علوفه شبدر الکی، اوایل گلدهی )10 - 5 درصد( بوده که در این مرحله علوفه خشك 
با کیفیت خوبی تولید خواهد شد. اگر برداشت تا مرحله گلدهی کامل به تاخیر بیافتد محصول آن افزایش یافته ولی 
ارزش غذایی آن کاهش می یابد. متوسط عملکرد علوفه خشك بسته به تعداد چین برداری  و منطقه  4– 2 و حتی 
تا 6– 5  تن در هکتار است. از آنجا که شبدر الکی، گیاهی خودعقیم است، برای تولید بذر مناسب توصیه می شود 
برای گرده افشانی بیشتر دو عدد کندوی زنبور عسل در هر هکتار قرار داده شود. زمان مناسب برداشت بذر این رقم 
هنگامی است که برگها و ساقه ها به طور کامل رسیده و گل آذین ها به رنگ زرد تا قهوه ای در آمده باشند. نکته مهم 
در برداشت بذر شبدر الکی این است که برداشت بایستی موقع صبح یا غروب که هوا خیلی خشك نیست، صورت 

گیرد تا ریزش بذر به حداقل برسد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
دارا بودن خصوصیاتی مثل زودرسی، تولید علوفه تازه در اوایل فصل بهار، مناسب برای کشت دوم تابستانه در 
نظام های زراعی، متحمل به بیماری و آفات، متحمل به کم آبی و سرما و مناسب بودن برای کشت در مناطق سرد 
و کوهپایه ها از ویژگی های رقم شبدر الکی می باشد که آن را جایگزین مطمئنی برای شبدر برسیم در تناوب با برنج 
نموده است. عملکرد این رقم 35 – 30 تن علوفه تر، 5/5– 5 تن علوفه خشك و 700 -500 کیلوگرم در هکتار بذر 
می باشد. از نظر کیفیت، با 17- 16 درصد پروتئین، 49/8 درصد NDF، 35/4 درصد ADF، 60 درصد قابلیت هضم و 
80 –70 درصد خوش خوراکی می تواند به تولید علوفه مطلوب کمك زیادی نماید. رقم البرز-1 از نظر دوره رسیدگی 
جزء شبدرهای زودرس و یك چین است. از نظر تنش های زنده و غیر زنده متحمل به بیماری سفیدک سطحی و سایر 

بیماری های قارچی، آفت سرخرطومی برگ و مقاوم در برابر سرما و کم آبی است.

عکس/عکس های شاخص از یافته

شبدر الكی البرز1، رقمی زودرس و سازگار با شرايط آب و هوايي مختلف
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: شبدر قرمز نسیم، رقمی مناسب جهت تولید علوفه در تمام فصول سال و سازگار با شرایط آب و هوایي 

سرد و معتدل کشور
یافته منتج از پروژه شماره: 81170 – 12 – 100         

مجری مسئول: محمد زمانیان                            رتبه علمی: استادیار  پژوهش 
مجریـان: جلیـل نوربخشـیان، علیرضـا طالـب نژاد، شـیرین یغمـوری، حسـن مختارپور، شـهناز سـلیمانپور، وحید 

رهجـو، علیرضـا برومنـد، محمدرضا عباسـی 
m_zamaniyan@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شبدر قرمز به دلیل عملکرد علوفه باال، سازگاري وسیع به شرایط اقلیمي و خاکي و قابلیت هضم مناسب علوفه، 
نسبت به سایر گونه هاي شبدر برتري دارد. از دالیل ضرورت معرفی گونه ها و ارقام جدید شبدر می-توان گفت که 
به طور کلی در کشور کاشت و تولید دو گونه رایج شبدر ایرانی و شبدر برسیم به علت محدودیت دوره رشد و عملکرد 
علوفه، عدم سازگاری به آب و هوای مرطوب و خاک های اسیدی، عدم تحمل به سرما و محدودیت فصل کاشت با 
مشکل مواجه است. از طرف دیگر با وجود شرایط متنوع آب و هوایی و شرایط خاص اقلیمی و زراعی، می توان با 
معرفی گونه های جدید شبدر مثل شبدر قرمز که دارای برتری های خاصی نسبت به دو گونه رایج شبدر است، عالوه 
بر توسعه کشت شبدر در کشور به تولید علوفه و پر کردن نیچ های خالی اکوسیستم های زراعی کمك نمود. همچنین 
شبدر قرمز جز شبدرهای چند ساله است که با یك بار کاشت مثل یونجه چند سال در زمین وجود دارد، که این 
مسئله باعث صرفه جویی در کاهش هزینه-های تهیه زمین، و نهاده های مصرفی )مثل کود، بذر، آب و...( خواهد شد 

و همه  این موارد باعث اثرات مثبت اقتصادی و سودبخشی در کشاورزی خواهد شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جهت تولید علوفه در تمام فصول سال در مناطق سرد و معتدل کشور توصیه می شود از شبدر قرمز رقم نسیم استفاده 
با شرایط آب وهوایي مختلف کشور سازگار بوده و امکان کشت بهاره و پاییزه آن وجود دارد. رقم  شود. این رقم 
نسیم از نظر دوره رسیدگی جزء شبدرهای چندساله دیررس و چندچین )5–4 چین( است که عالوه بر توانایی تولید 
علوفه در تمام فصل زراعی، مناسب تناوب های کوتاه مدت است. از نظر تنش های زنده و غیر زنده متحمل به بیماری 
سفیدک سطحی و سایر بیماری های قارچی، متحمل به آفت سرخرطومی برگ و مقاوم در برابر سرما است. با توجه 
به ریز بودن بذر شبدر، عمق کاشت این رقم 2ـ1 سانتی متر می باشد. کاشت شبدر قرمز در کشت پائیزه از اوایل 
شهریور تا اواخر شهریور و در کشت بهاره از نیمه فروردین تا اردیبهشت قابل توصیه است. میزان بذر مصرفي با توجه 
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به هدف کاشت، نوع خاک، تاریخ کاشت متغیر است، ولی به طور کلي میزان بذر مصرفي 20-15 کیلوگرم در هکتار 
است. فاصله خطوط مناسب براي تولید علوفه 30-20 و حتي تا 50 سانتیمتر و براي تولید بذر 60-50 سانتیمتر 
است. با توجه به ریز بودن بذر شبدر قرمز بایستی 3 -2 نوبت آبیاری اول با دقت و آهسته صورت گیرد تا  از شستن 
بذور جلوگیری شود. همچنین تا سبز شدن بذور حتماً توصیه می شود فواصل آبیاری کوتاه باشد )تا نم خاک خشك 
نشود( ولی بعد از آن می توان 10 – 7 روز یك بار آبیاری را انجام داد. بهترین زمان برداشت علوفه از نظر کمیت و 
کیفیت، زمان 50 درصد گلدهي بوته ها است. تقریباً 15-10 روز بعد از مشاهده اولین گل در مزرعه بهترین زمان 
برداشت علوفه است. این رقم در هر سال چندین چین علوفه تولید مي کند و در شرایط کرج در هر سال پنج چین 
علوفه قابل برداشت است. زمان برداشت بذر این رقم هنگامي است که برگها و ساقه و گل آذین ها کاماًل رسیده و به 

رنگ زرد مایل به قهوه اي درآمده باشند.

نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری  یافته در عرصه:
رقم نسیم با دارا بودن خصوصیاتی مثل دیررسی، تولید علوفه در تمام فصل، مناسب برای کشت در مناطق سرد 
وکوهستانی، جایگزین مناسبی برای شبدر برسیم و شبدر ایرانی در تناوب های کوتاه بوده و به تولید علوفه کمك 
زیادی می نماید. این قادر است در شرایط تحقیقاتی، 90 – 60 تن علوفه تر و 15-12 تن علوفه خشك و 500 – 300 
کیلوگرم بذر در هکتار تولید کند. در کلیه مناطق عملکرد علوفه ارقام گونه شبدر قرمز از سال اول به سال سوم روند 
کاهشي دارد، بعبارت دیگر این رقم در سال اول بیشترین و در سال سوم کمترین پتانسیل تولید علوفه را دارا بود. 

شبدر قرمز رقم نسیم در برابر سفیدک سطحي متحمل  بود. 

عکس/عکس های شاخص از یافته

شبدر قرمز نسيم، رقمی مناسب جهت توليد علوفه در تمام فصول سال
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: ذرت سینگل مبین رقمی مناسب جهت کشت در مناطق گرمسیری

یافته منتج از پروژه شماره: 85137- 0000- 02-  120000 – 048 – 2  
مجری مسئول: محمد برزگری                                                       رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجری: غالمرضا افشارمنش
barzegarimohammad@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در حال حاضر بیش از 70 درصد ذرت دانه ای کشور در تناوب با گندم و در مناطق نیمه گرمسیری تولید می-

شود. هیبرید ذرت مناسب این مناطق باید عالوه بر برخورداری از خصوصیت تحمل به گرما دارای دوره رشد منطبق 
با فرصت زراعی این مناطق باشد به عبارت دیگر دوره رشد آن از سبز شدن تا رسیدگی فیزیولوژیك کوتاهتر از 
ارقام موجود باشد تا گندم بعد از آن بدون تاخیر کشت شده و کاهش عملکرد در مزرعه گندم پیش نیاید چنانچه 
هیبرید اصالح شده متحمل به تنش گرما هم باشد این امکان وجود خواهد داشت که تاریخ کاشت آن را اندکی 
جلوتر در نظر گرفت و با این دو ویژگی مشکل دیرکاشت مزارع گندم بعد از ذرت مرتفع خواهد شد. برای دستیابی 
به اهداف ذکر شده  از سال  1378 تولید هیبرید ذرت متحمل نسبی به تنش گرما هدف گذاری گردید حاصل 
این تالش بعد از 10 سال فعالیت پژوهشی در سال 1389 منجر به و معرفی هیبرید جدید ذرت از گروه متوسط 
والدینی الینهای  تالقی  حاصل  هیبرید  این  گردید.  مبین  کراس  سینگل  بنام  گرما  تنش  به  نسبی  تحمل  و   رس 
با شاهد(  دار  معنی  اختالف  )بدون  دانه 5/8522.  میانگین عملکرد  با  و    SLH 2/29/14/2-4/1× SLD45/1/2-1

حدود12 روز زودرسی فیزیولوژیك نسبت به شاهد ))SC704 و 50  درصد  تولید بذر هیبرید بیشتر از شاهد در 
مناطق گرمسیری دارای خصوصیات مطلوبی است  همچنین دو روز فاصله زمانی کوتاه تر بین ظهور اندامهای زایشی 

و حچم دانه گرده دو برابر نسبت به شاهد عامل تحمل نسبی این هیبرید به تنش گرما است.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
این هیبرید از گروه متوسط رس با دوره رشد 112 روز است )سبز شدن تا رسیدگی فیزیولوژیك دانه(. تراکم 
به تنش گرما   این هیبرید  به دلیل تحمل نسبي  بوته درواحد سطح است  این هیبرید 80 هزار  براي  توصیه شده 
زارعین میتوانند این هیبرید را 7-5 زودتر از تاریخ کاشت توصیه شده کشت ذرت مناطق گرمسیری کشت نمایند. 
به عنوان مثال بر اساس بررسي هاي انجام شده در استان خوزستان امکان کشت این هیبرید از 20 تیرماه وجود دارد. 
تراکم  توصیه شده برای این هیبرید 80 هزار بوته در واحد سطح است  براي این منظور ماشین هاي کاشت باید براي 
فواصل 75 سانتي متر بین ردیف ها و 16 سانتي متر بین بوته ها روي ردیف تنظیم گردند. بذر مصرفي این هیبرید 
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براي تراکم فوق الذکر با توجه به وزن هزار دانه باالتر 25  کیلوگرم در هکتار است سایر نیازهای زراعی این هیبرید 
و عملیات کاست و داشت این هیبرید مطابق روش معمول ذرت است نکته مهم دیگر در ارتباط با این هیبرید این 

است که بدلیل ارتفاع نسبتٌا کوتاه برای کشت علوفه ای توصیه نمیگردد. 

نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری  یافته در عرصه:
این  تر است  به هیبرید شاهد 12 روز زودرس  اینکه نسبت  از  این هیبرید عبارتند  برخی خصوصیات مطلوب 
ویژگی برای مناطق گرمسیری کشور بسیار اهمیت دارد همچنین بدلیل امکان کاشت زودتر آن، در مجموع برداشت 
این هیبرید حداقل 15 روز زودتر از هیبرید شاهد امکانپذیر است و لذا مشکل تاخیر کشت گندم به دلیل برداشت 
دیر هنگام ذرت مرتفع میشود. تحمل به تنش گرما این هیبرید بدلیل برخی خصوصیات مورفولوژیك همانند فاصله 
زمانی کوتاه ظهوراندامهای زایشی و تعداد دانه گرده بیشتر خصوصیت دیگر این هیبرید است میانگین عملکرد دانه 
هیبرید مبین 11500- 10500 کیلوگرم و بدون اختالف معنی دار با شاهد و  عملکرد تولید بذر آن 3200 کیلوگرم 

در هکتار است.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

ذرت سينگل مبين رقمی مناسب جهت كشت در مناطق گرمسيری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: ذرت سینگل کراس کارون 701 رقمی مناسب جهت کشت در مناطق گرمسیری کشور 

یافته منتج از پروژه شماره: 85137- 0000- 02-  120000 – 048 – 2        
مجری مسئول: محمد برزگری                                                رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجری: غالمرضا افشارمنش
barzegarimohammad@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نیاز به محصول استراتژیك ذرت برای صنایع مختلف به صورت روز افزون در حال افزایش است. اما مهمترین نیاز 
به آن برای تامین خوراک دام و  طیور و تامین پروتئین مورد نیاز جامعه است. در حال حاضر بیشترین سطح زیر 
کشت ذرت در مناطق گرمسیری کشور و بصورت کشت دوم در تناوب با محصول گندم انجام می شود. رقم ذرت 
سازگار با مناطق گرمسیری که متحمل نسبی به تنش های اقلیمی )گرما و خشکی( نیز باشد از ضروریترین نیازهای 
مناطق گرمسیری است . هیبرید سینگل کراس کارون 701 به دلیل خصوصیات مورفولوژ یك حجم دانه گرده باال 
و فاصله زماني کوتاهتر ظهور اندام هاي زایشي داراي ویژگي متحمل نسبي به تنش خشکي است. زارعین مناطق 
گرمسیري کشور براي صرفه جویي در منابع آب مي توانند از این هیبرید استفاده کنند. اصول کاشت و داشت این 
رقم مشابه سایر ارقام ذرت است فرصت های صرفه جویی آب در ارتباط با این هیبرید در دوره رشد رویشی و دوره 
پرشدن دانه آن است اما دو نوبت آبیاري در دوره زایشي آن حتمٌا باید انجام شود در هر کدام از دوره های رشد 
رویشی و زایشی میتوان یك نوبت آبیاری را حذف نمود و بدون اثر حذف نوبت آبیاری در کاهش عملکرد محصول 

را برداشت نمود

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور کاهش مصرف آب در مناطق گرمسیر کشور توصیه می شود از ذرت رقم سینگل کراس کارون 701 
استفاده شود. تراکم توصیه شده براي این هیبرید 80 هزار بوته در هکتار است که با رعایت فواصل کاشت 75 سانتي 
متر بین ردیف ها و 16 سانتیمتر بین بوته ها روي ردیف بدست مي آید و میزان بذر مصرفي برای تراکم ذکر شده  
23 کیلوگرم در هکتار است همچنین به دلیل عملکرد بیولوژیك باالی  این هیبرید زارعین مي توانند آن را با هدف 
برداشت علوفه اي با تراکم 95 هزار بوته در هکتار کشت نمایند اگر کشت با هدف برداشت علوفه ای اتجام شود، 

فاصله بذور کشت شده روی ردیف باید 14 سانتیمتر در نظر گرفته شود.
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نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری  یافته در عرصه:  
هیبرید جدید ذرت  سینگل کراس کارون 701 با برخورداری از خصوصیاتی همانند فاصله زمانی کوتاه شروع آزاد 
شدن دانه گرده و ظهور ابریشم بالل که در مورد این هیبرید 2-1 و در مورد هیبرید شاهد 4/5-4 روز است(، 30 
درصد دانه گرده بیشتر در تك بوته نسبت به شاهد و تحمل بیشتر به   در شرایط تنش خشکی، دارای ویژگی تحمل 
نسبی به تنش خشکی است. تحمل به تنشهای خشکی برای مناطق گرمسیری که گاها“ بصورت غیر قابل پیش بینی 
تبخیر شدید عامل تنش خشکی است اهمیت زیادی دارد. همینطور امکان کاهش مصرف نهاده با ارزش آب در مورد 

این هیبرید اهمیت زیادی دارد.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

ذرت سينگل كراس كارون 701، رقمی مناسب جهت كشت در مناطق گرمسيری كشور
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی رقم سویا کتول مناسب برای کشت بهاره و تابستانه در استان گلستان و مناطق مشابه

یافته منتج از پروژه شماره: 85126-13-12-048-2          مدت اجراي پروژه: 8 سال  
مجری مسئول: ابراهیم هزارجریبی                                  رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجریان: حمیدرضا بابایی ، سامیه رئیسی ، حسینعلی نخعی ، غالمرضا قدرتی، سیداحمد کالنتراحمدی
ehezarjaribi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به این که بسیاري از اراضی سویاکاری در شمال کشور در شرایط بدون آبیاری مورد کشت و کار قرار 
میگیرند، عدم بارندگی به موقع، بارندگی های بی موقع و بیماری های مختلف از عوامل بازدارنده ی تولید مستمر این 
زراعت مهم بشمار میروند. در سال های اخیر سطح زیر کشت سویا در استان گلستان افزایش یافته با این حال، بدلیل 
مشکالت برداشت مکانیزه و افزایش ضایعات محصول گسترش بیشتر کشت و کار سویا علی رغم وجود پتانسیل باالی 
منطقه با مشکالتی همراه بوده است. لذا معرفی ارقام جدید با خصوصیات مفید زراعی از جمله دوره رشد مناسب 
ضمن افزایش پتانسیل عملکرد تا حد زیادی از ضایعات برداشت کاسته خواهد کاست که این در افزایش بهره وری 

بخش کشاورزی می تواند با اهمیت باشد.      

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 جایگزینی رقم کتول با ارقام قدیمی سویا در منطقه

 کشت رقم کتول در تمامی مناطق استان گلستان در کشت بهاره )آبی و دیم( و در کشت تعجیلی تابستانه 
)آبی( قابل توصیه است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 امکان برداشت مکانیزه محصول به دلیل فاصله مناسب غالفها از سطح زمین

 به دلیل زودرس بودن رقم کتول در مقایسه با ارقام شاهد )هنگامی که زودرسی و عملکرد توامان ارزیابی می 
گردد(، امکان آزادسازی سریع تر زمین و کشت بموقع محصول بعدی فراهم است.

 عملکرد باالتر رقم کتول در مقایسه با ارقام شاهد سود بیشتری را نصیب کشاورز می کند که خود موجب 
توسعه کشت سویا به عنوان یکی از گیاهان استراتژیك دانه های روغنی می شود.

 استفاده از رقم کتول در اقلیمی که سرمای پاییز دیرتر شروع می شود، امکان پذیر است.
 کاهش بیماری های سویا، رقم کتول از نظر تحمل به بیماری ها بویژه بیماری پوسیدگی ذغالی )مهمترین بیماری 

سویا در منطقه( و مقاومت به نماتد سیست سویا نسبت به تمامی ارقام رایج از وضعیت مطلوبتری برخوردار است.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی رقم لوبیا چیتی صدری

مجری مسئول: اسماعیل بیضائی                                       رتبه علمي: محقق  
مجریان: حمیدرضا دری، علی اکبر قنبری، حسین غفاری خلیق
e.beyzaei@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
لوبیا یکي از مهمترین حبوبات ایران و جهان از نظر ارزش تغذیه ای و اقتصادی محسوب می گردد. در ایران 
بیشترین سطح زیر کشت انواع لوبیا از نوع لوبیا چیتی است. در بین انواع لوبیا چیتی نیز بیشترین سطح زیر کشت 
مربوط به توده های دانه درشت است. از مسایل مهم لوبیا چیتی در ایران این است که اغلب توده های دانه درشت 
بدلیل شکل و رنگ دانه و همچنین دیرپز بودن، از بازار پسندی باالیی برخوردار  نبوده و به بیماری های ویروسی 
دارای  و  نبوده  یکنواخت  ظاهری  نظر  از  آمده  بدست  محصول  همچنین  دیگر  سوی  از  می شوند.  مبتال  مختلفی 
عملکرد مناسب نیست. تاکنون هیچ رقم دانه درشت لوبیا چیتی در ایران معرفی نشده است که دارای عملکرد باال، 

بازارپسندی عالی، کیفیت مناسب ومقاومت به بعضی از بیماری ها را داشته باشد.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کشت لوبیا چیتی رقم صدری در مناطق معتدل سرد که در آنها کشت لوبیا چیتی انجام میشود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
رقم صدری با میانگین عملکرد 2464 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد محلی لوبیا چیتی خمین با میانگین عملکرد 
2240 کیلوگرم درهکتار برتری نشان داده است. از آنجا که این رقم در حال حاضر بهترین لوبیا چیتی دانهدرشت از نظر 
بازارپسندی است. این رقم نسبت به ریزش مقاوم و نسبت به بیماریهای ویروسی CMV و BCMV متحمل است. لذا 

کشت این رقم در مناطق هدف سودمندی بیشتری را برای زارعین بههمراه خواهد داشت.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی رقم لوبیا سفید درسا

مجری مسئول: حمیدرضا دری                              رتبه علمي: استادیار پژوهش
مجریان: اسماعیل بیضایی، علی اکبر قنبری

h.rdorri@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
لوبیا  می شود.  محسوب  اقتصادی  و  ای  تغذیه  ارزش  نظر  از  ایران  و  جهان  در  حبوبات  مهمترین  از  یکی  لوبیا 
مهمترین منبع تغذیه ای، کالری، پروتئین، فیبر، مواد معدنی و انواع ویتامین ها برای میلیون ها نفر در جهان بوده و 
بهترین مکمل برای غالت و سایر  گیاهان منبع هیدروکربن محسوب می شود. این گیاه یکی از بهترین گیاهان در 
تناوب با غالت در مناطق سرد معتدل است. در سال های اخیر به علت رشد جمعیت، سطح زیر کشت این محصول 
انواع لوبیا بوده  افزایش یافته است. سطح زیر کشت لوبیا سفید در ایران بین 20 الی 25 درصد سطح زیر کشت 
لوبیا  تولید و مصرف  به  ایران عالقمند  اکثر زارعین و مردم  لوبیا سهیم است.  تولید کل  نیز در  به همین مقدار  و 
 سفید دانه متوسط با رنگ سفید شفاف هستند. در ایران محصول لوبیا با مسایل و مشکالت متعددی مواجه است. 
نقطه ای،  دو  کنه  آفت  شده،  اصالح  بذر  و  رقم  تولید  شامل  ایران  در  لوبیا  تحقیقاتی  های  اولویت  مهمترین   اما 

علف های هرز، بیماری های خاکزی، باکتریایی، ویروسی، خشکی، سرما و عملکرد و بازارپسندی مناسب است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کشت لوبیا سفید رقم درسا در مناطق معتدل سرد که کنه دونقطه ای به محصول  انها بسیار خسارت می زند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
متوسط عملکرد این رقم 3319 کیلوگرم در هکتار است که نسبت به شاهد دانشکده 450 کیلوگرم افزایش عملکرد 
و   CMV لوبیا  ویروس مهم  به دو  و تحمل  عالی  بازارپسندی  آفت کنة دولکه ای،  به  مقاومت  مناسب،  دارد. عملکرد 
BCMV از ویژگی های متمایز این رقم است. لذا در صورت کشت در مناطق توصیه شده میزان عملکرد باالتر و مقاومت 

به آفت کنه دونقطه ای سبب بیشتر شدن سود اقتصادی زارع خواهد شد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

لوبيا سفيد رقم درسا
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: طراحی و بهینه سازی الگوی کشت 

یافته منتج از پروژه شماره: 87104-03-46-4                           مدت اجراي پروژه:1/5 سال
مجری مسئول: سید بهرام اندرزیان                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش

bahramandarzian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در شرایط محدود بودن آب قابل دسترس )رودخانه، شبکه با چاه( ممکن است زارعین بدون توجه به آب موجود، 
اقدام به توسعه سطح زیر کشت نمایند و در زمان نیاز گیاهان به حجم باالی آب، آب کافی در دسترس نبوده و بروز 
کم آبی باعث کاهش عملکرد و یا از بین رفتن کامل محصوالت زراعی شود. بعالوه به علت رقابت برای آب ممکن 
است باعث بروز تعارضات اجتماعی نیز گردد. لذا توجه به منابع موجود )به ویژه آب( در زمان برنامه ریزی و طراحی 
الگوی کشت دارای اهمیت فراوان است. در طراحی الگوی کشت بهینه هم منابع موجود )آب، زمین، سرمایه و... و هم 
محدودیت ها )نیازهای منطقه، سیاست گذاری. نیاز آبی گیاهان با توجه به اقلیم( با هم تلفیق و اقتصادی ترین الگو را 
برای کشت گیاهان ارائه می نماید. الگوی کاشت بهینه ممکن است در سال های مختلف متناسب با شرایط محیطی و 

منابع )آب( و نیازهای منطقه ای متفاوت باشد و الزم است مدیران توجه خاصی به این مقوله داشته باشند.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ابتدا داده ها و اطالعات موردنیاز برای طراحی الگوی کشت شامل سطح زیر کشت، مقدار آب قابل دسترس در 
هرماه، حداقل سطح زیر کشت مورد نیاز هر یك از محصوالت برای تأمین نیازهای خانواده یا منطقه، هزینه-های 
از  یك  هر  برداشت  و  کاشت  تاریخ  زراعی،  محصوالت  فروش  از  حاصل  درآمد  زراعی،  محصوالت  یك  هر  کاشت 
محصوالت زارعی، را تهیه می نمایم. سپس نیاز آبی هر یك از گیاهان زراعی را توسط نرم افزارهای تخصصی مانند 
اکوکراپ، دی ست و کراپ وات محاسبه می نمایم و بعد همه داده ها و اطالعات تهیه شده را به مدل بهینه ساز اقتصادی 

مانند WinQsb می دهیم و الگوی بهینه را ارائه می دهد.
اخیراً نرم افزار تخصصی به نام بهرآب BAHRAB به همین منظور به زبان فارسی ساخته شده و به سهولت همه 
اطالعات و داده ها را گرفته سپس نیاز آبی گیاهان را محاسبه و خود نیز الگوی اقتصادی را ارائه می دهد. جهت دانلود 

و استفاده از این نرم افزار WWW.bahrab.ir مراجعه شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بر  الگو عالوه  این  اجرای  با  منابع و محدودیت ها است.  از  تلفیقی  بهینه است که  الگوی  الگوی طراحی شده یك 
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حفظ منابع و پایداری سیستم )رعایت تناوب زراعی(  از بروز تنش خشکی و کاهش عملکرد گیاهان و یا از بین رفتن 
مدیران  مدیریتی،  ابزار  یك  به عنوان  می تواند  بهرآب  مدل  می شود.  جلوگیری  مناطق کشت  از  بعضی  در  محصوالت 

شهرستان ها، مراکز، کارشناسان، کشاورزان و مدیران منابع آب را در تصمیم سازی و تصمیم-گیری کمك نماید.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بررسي الگوي رشد و ضرایب تخصیص ماده خشك و روي در ارقام بینابین و زمستانه گندم

یافته منتج از پروژه شماره:  86349-03-43-0              مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: حمید رضا شریفي                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: مسعود عزت احمدي  
     hrsharifi1349@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمبود عناصر غذایی کم مصرف )به ویژه روی و آهن( در اراضی زیر کشت غالت گسترش جهانی دارد.  کاهش 
قابلیت جذب آهن و روی معموال در خاک های آهکی مشاهده می شود. دالئل کمبود آهن و روی در این خاک ها 
داشتن pH باال و مقدار قابل توجه کربنات های آزاد است، هم چنین در صورت جذب این عناصر توسط گیاه امکان 
استفاده از آن ها به دلیل رسوب در آوندها وجود ندارد. در نتیجه گیاه، دام و انسان با کمبود این عناصر مواجه می 
باشند. بخش زیادی از اراضی زیر کشت ایران نیز آهکی بوده و چون بخش زیادی از گندم مصرف شده در تهیه نان 
در شرایط اقلیمی خشك و نیمه خشك و از خاک های آهکی حاصل می شود، بنابراین کمبود روی و آهن در شرایط 
ایران رایج است. نتایج پژوهش هاي متعدد نشان داده است که ارقام مختلف گندم توانایي متفاوتي از نظر جذب و 
انتقال آهن و روي به دانه دارند و انتخاب ارقام برتر و مطالعه روند سازو کارهاي جذب و تخصیص عناصر در این ارقام، 

راه را براي درک بهتر علت این توانایي و کاربرد آن در برنامه هاي زراعي و به نژادي هموار مي سازد.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ارقام و روش های مختلف کوددهی در مناطق مختلف اثرات متفاوتی داشتند. بنابراین انتخاب رقم مناسب در 

هرمنطقه و همچنین انتخاب روش مناسب برای کوددهی روی در مناطق مختلف بسیار حائز اهمیت است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
پاسخ عملکرد ژنوتیپ ها به روش هاي مختلف کوددهي روي تحت تأثیر مکان قرار گرفت. بطوري که یك روش کودي 
در یك منطقه باعث افزایش عملکرد دانه ي یك ژنوتیپ شد، درحالي که همان روش کودي در منطقه ي دیگر باعث 
کاهش عملکرد دانه ي همان ژنوتیپ شد. بنابراین شرایط آب و هوایي و ویژگي هاي خاک عامل بسیار مؤثر در کارایي 
اثرهاي متفاوتي داشتند. در مورد برخي  کودهاي روي است. روش هاي مختلف کودي بر عملکرد ژنوتیپ هاي گندم 
رقم ها مصرف خاکي و در برخي تغذیه ي برگي بیشترین تأثیر را در افزایش عملکرد گندم گذاشت. ژنوتیپ هاي گندم 
پاییزه از لحاظ غلظت روي دانه، در شرایط بدون کود روي و در تیمارهاي مختلف کوددهي روي تفاوت معني داري 
داشتند. بنابراین، از عوامل مهم و مورد توجه در غني سازي زیستي براي افزایش کیفیت دانه، انتخاب رقم مناسب است. 
تأثیر روش هاي مختلف کوددهي روي بر غلظت روي دانه ي ژنوتیپ هاي مختلف، متفاوت بود. در یك ژنوتیپ یك روش 
کوددهي باعث افزایش غلظت روي دانه شد، اما همان روش کودي بر غلظت روي دانه ي ژنوتیپ دیگر بي اثر بود و یا 

باعث کاهش آن شد.



32۸

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:زمان مناسب کاشت گندم آبي در منطقه گرمسیري کهگیلویه و بویراحمد

یافته منتج از پروژه شماره: 86145 -  0353 -  56  -        مدت اجراي پروژه: 2 سال و 3 ماه
مجری مسئول: رهام محتشمي                                            رتبه علمي: مربی پژوهش

rahammohtashami01@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به علت رشد جمعیت و افزایش مداوم نیاز غذایي انسان به غالت در کشور بخصوص گندم و لزوم نیل به خودکفایي 
ایجاب مي نماید تا مداوماً نسبت به شناسایي، ارزیابي و تطبیق ارقام و الین هاي جدید و مقایسه آنها با ارقام موجود 
و حساسیت آنها در تاریخ هاي مختلف کاشت انجام گیرد. هدف از اجراي تحقیق ارزیابي عملکرد ارقام و الین هاي 
پیشرفته گندم آبي منتخب از آزمایشات ملي در تاریخ هاي مختلف کاشت به فواصل 20 روز از همدیگر )15 آبان 

، 5 آذر و 25 آذر( در مناطق گرمسیري استان و ترویج و اشاعه آن و افزایش راندمان تولید گندمکاران بوده است.
 S-84-14, S-84-13, M-83-6,پژوهش با تعداد 4 الین پیشرفته حاصل از آزمایشات بهنژادي در اقلیم گرم کشور
M-83-17,   با رقم اصالح شده و پرمحصول چمران در سه تکرار در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح بلوک هاي کامل 

تصادفي در شهرستان گچساران اجراء گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
الین شماره M-83-17( 2( و رقم چمران با متوسط عملکرد 6223 کیلوگرم در هکتار برترین عملکرد دانه را در 
اولین تاریخ کاشت داشته اند. مناسب ترین زمان کشت پنجم آبان ماه مي باشد.این الین ها مقاوم به گرما، بیماري، 
ریزش دانه و نسبتاً زودرس هستند. کود پذیر بوده وانجام عملیات کاشت و برداشت بموقع تاثیر بسزایي در میزان 
عملکرد آنها دارد. الین شماره M-83-17( 2( و رقم چمران درمناطق گرم و خشك با متوسط حداقل درجه حرارت 
5تا 2-درجه سانتیگراد و متوسط حداکثر درجه حرارت از 32/5 تا 44/8 و میانگین ارتفاع از سطح دریا 836 متر  

قابل کشت مي باشند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کشت بموقع، صرفه جویی در مصرف بذر و جلوگیری از تلفات بذر، استفاده مطلوب از آب و بویژه همزمانی مراحل 
رشد با بارش های پائیزه و زمستانه و نیمه اول بهار، برداشت در زمان مناسب و همچنین افزایش کمی و کیفی عملکرد 

دانه از نتایج مطلوب بکارگیری این یافته تحقیقاتی است. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

وضيت سبز طرح گندم آبی آذرماه 89 گچساران              

 مرحله رسيدن تاريخ كاشت گندم آبی آذرماه 89 گچساران
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:تعیین دامنه تاریخ کاشت ژنوتیپ هاي گندم براساس صفات مرفوفیزیولوژیکي، عملکرد و اجزاء عملکرد
یافته منتج از پروژه شماره: 87085-8302-03-46-014              مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه

مجری مسئول: احمد نادری                                                     رتبه علمي: استادیارپژوهش  
ah_naderi36@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به به نظام هاي زراعي رایج در خوزستان و توسعه روز افزون کشت ذرت در زراعت تابستانه که باعث تأخیر 
در کشت گندم مي شود از یك سو و آزاد بودن سطوح نسبتاً وسیعي از اراضي جنوب استان براي انجام عملیات زود 
هنگام زراعي از جمله تهیه زمین و کشت گندم از سوي دیگر و همچنین توصیه کشت گندم در دامنة نسبتاً باریکي 
در آذر ماه، و با توجه به سطح وسیع اختصاص یافته به زراعت گندم که بصورت سالیانه در حال افزایش است، تعیین 
ارقام و ژنوتیپ هاي سازگار به دامنه هاي مختلف تاریخ کاشت از اهمیت ویژه اي برخوردار است. تعیین ارقام مناسب 
براي تاریخ کاشت هاي مختلف، ضمن حفظ پایداري نسبي عملکرد گندم و کاهش خسارت ناشي از عدم سازگاري 
ارقام موجود به تاریخ  کاشت هاي زود هنگام و دیر هنگام، مي تواند در پایداري درآمد زارعین گندمکار نیز مؤثر واقع 

شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بطور کلی  برای تاریخ کاشت های زودتر و دیرتر از دامنه توصیه شده یعنی نیمه دوم آبان ماه تا نیمه اول آذر ماه 
به ترتیب ژنوتیپ های دیررس  مانند رقم استار و زودرس مانند رقم ویناک و برای تاریخ کاشت اوائل آذرماه ژنوتیپ 
های متوسط رس مانند رقم چمران از عملکرد بیشتری برخوردار می باشند. بطور کلی کاشت ژنوتیپ های زودرس 
در اوائل فصل کاشت گندم در خوزستان قابل توصیه نیست زیرا بدلیل امکان برخورد مراحل حساس رشد و نمو با 

سرمای زمستان خسارت ممکن است غیرقابل جبران باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج تحقیق بنظر می رسد تنظیم تاریخ کاشت و سایر عوامل مدیریت زراعی اگر بنحوی صورت گیرد 
که تراکم مناسبی از تعداد سنبله در واحد سطح تثبیت شود، بشرط نبود عامل محدود کننده محیطی یا اقلیمی دست 
یابی به عملکردهای باال در گندم امکانپذیر میباشد. تنظیم تاریخ کاشت نه تنها به شرایط محیطی و اقلیمی بستگی 

دارد بلکه تحت تاثیر خصوصیات ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نیز قرار دارد.
محدوده زمانی قابل توصیه برای دست یابی به بیشترین عملکرد دانه و مستقل از طول دوره رشد  ژنوتیپ ها، در 
حدود 47 روز پس از اولین تاریخ کاشت یعنی محدوده اوائل آذر ماه برآورد شد، به عبارت دیگر میزان خسارت ناشی 
از تاخیر در تاریخ کاشت برای ارقام دیررس به مراتب کمتر از تعجیل در کاشت گندم نسبت به محدوده زمانی توصیه 

شده است.
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با توجه به نتایج و یافته های این تحقیق به نظر میرسد محدوده زمانی اواسط تا اواخر آبان ماه برای ژنوتیپ های 
دیررس، اواخر آبان ماه تا اوائل آذر ماه برای ژنوتیپ های متوسط رس و اواسط اذر ماه برای ژنوتیپ های زودرس قابل 

توصیه می باشد.  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنـوان: مطالعـه ویژگـي هـاي اکـو- فیزیولوژیـك تحمل تنش خشـکي در الیـن هاي برتـر امید بخش گنـدم  نان 

مناطق سـرد وخشك
یافته منتج از پروژه شماره:  87056-8302-03-43-14         مدت اجرای پروژه: 1 سال

مجری مسئول:  محمود ناظری                                           رتبه علمی: استادیار پژوهش 
smnazeri56@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به رشد جمعیت هر ساله نیاز به افزایش تولید آن  گندم یکي از محصوالت استراتژیك کشور است و 
احساس مي شود. از طرف دیگر بخش عمده اي از اراضي زیر کشت گندم کشور در مناطق خشك و نیمه خشك قرار 
گرفته است و در مناطق سرد کشور نیز با انجام آبیاري نیاز آبي گندم در تمامي مراحل رشد و نمو بطور کامل برآورده 
نمي شود. همچنین در بهار بدلیل گرم شدن هواو تالقي آبیاریهاي آخر گندم با کشت محصوالت بهاره )صیفي جات( 
گندم در مراحل حساس رشد و نمو )ظهور بساک و دانه بندي( با تنش خشکي مواجه مي شود، لذا دسترسي به 
ارقامي از گندم که تحمل قابل قبولي نسبت به محدودیت آب و تنش خشکي در زراعت فاریاب مناطق سرد داشته 
باشند از اهمیت ویژه اي برخوردار است. با توجه به اینکه ارقام متعددي در حال نام گذاري میباشند تعیین رقم برتر 
و یا شناخت مکانیزم هاي اکو فیزیولوژیکي تحمل به تنش در هر یك از این ارقام میتواند در توصیه هاي کشت این 

ارقام مورد اسفاده قرار گیرد 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
الین امید بخش گندم C-91-4  از تالقي گندم زرین، شیرودي، امید و چند رقم خارجي حاصل شده است. این 
الین در قالب یك طرح غیر آماري با شاهد رقم میهن که رقم رایج مناطق سرد از جمله قوچان است مورد کشت 
قرار گرفت. الین مزبور و شاهد میهن هر کدام در سطحي معادل نیم هکتار و با فاصله یك متر از همدیگر در مزرعه 
موردکشت قرار گرفت و تمامي مراحل کاشت، داشت و برداشت بر اساس عرف محل انجام پذیرفت.در طول فصل کلیه 

یادداشت برداریهاي الزمه طبق فرم استاندارد موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر انجام شد

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افشاني( موجب کاهش  از گرده  نمو )پس  انتهایي رشد و  آبیاري در مراحل  آزمایش نشان داد، حذف  این  نتایج 
عملکرد دانه کلیه ارقام مورد بررسي شد و در صورتي که کشاورزان با کمبود آب در مراحل انتهایي رشد و نمو )پر شدن 
دانه ها( مواجه نباشند، اعمال آبیاري کامل براي دسترسي به عملکرد مورد انتظار ضروري است. در این زمینه شرایط 
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آب و هوایي نیز بسیار مؤثر است و چنانچه بارندگی در طی دروه پر شدن دانه ها نازل نشود اثر سوء ناشی از حذف 
آبیاری در طی این مرحله بر عملکرد بسیار چشمگیر خواهد بود. حذف آبیاري در مراحل شیري و خمیري شدن دانه ها 
اگرچه باعث افزایش کارآیي مصرف آب آبیاري ارقام گندم شد اما معادل با افزایش عملکرد دانه ارقام نبود. بطور کلی در 
شرایطی که توام با افزایش نسبی کارآیی مصرف آب، عملکرد دانه نیز بهبود یافته یا حداقل تحت تاثیر قرار نگیرد می 
توان آن شرایط را توصیه نمود، در صورتی که نتایج این تحقیق نشان داد حذف آبیاری در مراحل انتهایی )پر شدن دانه 
ها( گندم هر چند موجب افزایش کارآیی مصرف آب شد ولی کاهش معنی دار عملکرد دانه را به دنبال داشت و بنابر 
این حذف آبیاری در این مراحل قابل توصیه نمی باشد. بر اساس نتایج این یررسی اعمال آبیاری کامل موجب حصول 
حداکثر عملکرد شده و قابل توصیه می باشد و بهترین ارقام در این شرایط در مقایسه با شاهد توس )V1) و پیشگام 
)V3) به ترتیب )V5 (C-84-8 و )V4 (C-84-4 و )V10 (C-85-6 می باشند که جزو الین هاي امید بخش گندم و در 

دست معرفی می باشند. در شرایط  تنش محدودیت رطوبتي از مرحله شیري دانه تا انتهاي رشد و نمو گندم مشابه 
شرایط L2 در این بررسي  که تقریبا معادل حذف آخرین آبیاري گندم است به ترتیب )V5 (C-84-8 وV4 (C-84-4 )و 

)V10 (C-85-6 و )V8 (C-D-84-5502  قابل توصیه مي باشند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین رقم یونجه در شرایط کم آبی

یافته منتج از پروژه شماره: 86005-0000-02-120000-040-2     مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: غالمرضا افشارمنش                                             رتبه علمي: دانشیار پژوهش

g.afshar137@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یونجه به علت سازگاری باال، تثبیت نیتروژن، عملکرد باال در شرایط خشك، چندساله بودن و دارای مواد مقوی 
به عنوان ملکه گیاهان علوفه ای شناخته شده است و به دلیل داشتن ریشه های قوی و عمودی و طویل بودن ریشه 
رطوبت را از اعماق خاک جذب می کند و مدت زیادی در مقابل خشکی و گرما مقاومت می نماید؛ و از آن به عنوان 
گیاه مقاوم به خشکی یاد می شود و یکی از گیاهان با ارزش مناطق جیرفت می باشد. تنش کم آبی معموالً به عنوان 
یك محدودیت فیزیکی برای تولید علوفه به شمار می آید و هم بر روی عملکرد، کیفیت و رشد و توسعه علوفه تأثیر 
می گذارد. ازآنجاکه جیرفت با 12 سال خشك سالی مواجه است بررسی میزان تنش کم آبی بر روی ارقام مختلف 

یونجه حائز اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور مقابله با خشك سالی های متوالی در سال های اخیر در منطقه جیرفت آشنایی کشاورزان با ارقام مقاوم به 
خشکی نیك شهری و بمی و جایگزینی آن ها به جای ارقام حساِس رنجز و نیمه مقاوم یزدی و بغدادی توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج حاصل شده باالترین عملکرد علوفه خشك از 12 چین 25/91 تن در هکتار از رقم نیك شهری و 
26/84 تن در هکتار علوفه خشك از رقم بمی در 75 درصد ظرفیت زراعی حاصل شد. در نهایت با اندازه گیری کلیه 
صفات ارقام یونجه نیك شهری و بمی به عنوان ارقام مقاوم به خشکی و ارقام یزدی و بغدادی به عنوان نیمه مقاوم و رقم 

یونجه رنجز به عنوان رقم حساس مشخص شدند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین تاریخ کاشت و میزان بذر شبدر قرمز در منطقه شهر کرد

یافته منتج از پروژه شماره: 85118-0000-02-120000-041-2     مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: سیدجلیل نوربخشیان                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش 

jnoorbakhshian@yahoo.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از  ازآنجاکه شبدر قرمز یك گیاه علوفه ای لگوم است که 2 تا 3 سال قابل چین برداري می باشد، لذا استفاده 
این گیاه می تواند در تناوب های کوتاه مدت برخالف گیاه یونجه مورداستفاده قرار گیرد. این گیاه همچنین مي-تواند 
استان  در  اینکه  به  توجه  با  باشد.  داشته  علوفه  تولید  نیز  تا سال سوم  و  جایگزین گونه های شبدر یك ساله گردد 
چهارمحال و بختیاري دامداري و دامپروری توسعه یافته و نیاز به تولید گیاهان علوفه ای محسوس است، لذا بررسي 
مسائل مدیریتي تولید گیاهان علوفه ای می تواند باعث بهبود افزایش تولید گردد. از آنجائي که پیرامون تاریخ کاشت 

و میزان مصرف بذر در زراعت شبدر قرمز اطالعات ناچیزي در سطح استان و کشور وجود داشت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در  کاشت  می شود  توصیه  مناطق سرد شهرکرد  در  قرمز  شبدر  علوفه  عملکرد  به حداکثر  دستیابی  منظور  به 
محدوده زمانی 5 تا 20 شهریورماه با میزان بذر 15 -20 کیلوگرم در هکتار با دستگاه کمبینات انجام شود؛ اما چنانچه 

کاشت به طریق دست پاش است تا 20 درصد بذر بیشتری مصرف گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بیشترین عملکرد علوفه خشك از تاریخ کاشت اول )5 شهریورماه( و میزان بذر 15 کیلوگرم به ترتیب با 9/926 و 
10/813 تن در هکتار حاصل شد. به طورکلی با توجه به نتایج این تحقیق می توان عنوان داشت که کشت شبدر قرمز 
را می توان طی نیمه اول شهریورماه در منطقه شهرکرد و مناطق مشابه با میزان بذر 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار در 
شرایط تهیه بستر کشت کرد. مزایای استفاده از این یافته: الف( استقرار و رشد گیاهچه های شبدر قبل از بروز سرمای 
خسارت زا به حد کافی رسیده باشند و گیاهچه ها تحمل الزم را به سرما و یخبندان در طول پاییز و زمستان را کسب 
کرده باشند. ب( افزایش تولید علوفه تر و خشك را به دنبال دارد که سبب کارایی مؤثر از نهاده های تولید می گردد و 
درآمد اقتصادی کشاورز را افزایش می دهد. ج( استفاده از این یافته را می توان برای کشت سایر شبدرها )مانند شبدر 
ایرانی( در کشت پاییزه مد نظر داشت. د( این گیاه تحت تأثیر خسارت سرخرطومی یونجه قرار نمی گیرد و چین اول 

بر خالف یونجه علوفه مطلوبی دارد. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

تاثير تاريخ كاشت و مقدار بذر مصرفی در علوفه توليدی شبدر قرمز



یافته های قابل ترویج سال 1389 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

337

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین الگوی کاشت ذرت شیرین در شرایط کم آبیاری

یافته منتج از پروژه شماره: 85111-0000-02-120000-100-0    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول:  علیرضا صابری                                                  رتبه علمي: استادیارپژوهش

مجریان: سید افشین مساوات و علیرضا کیانی
alireza_sa70@yahoo.com     :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اصول کلي تولید محصوالت زراعي در نواحي خشك مناطق معتدل و مرطوب تفاوت چنداني ندارد ولي شرایط 
متفاوت اقلیمي ایجاب می کند که عملیات کشاورزي و مدیریت مزرعه در مناطق مختلف با ویژگي هاي اقلیمي خود 
انتخاب شوند. فرایند توسعه و نمو در ذرت نسبت به کمبود آب در طول گرده افشانی حساس است. اما با پیشرفت 
مراحل تولید این حساسیت کاهش می یابد. از این امر نتیجه می شود که کاهش حساسیت نسبت به کمبود آب جهت 
افزایش ذخیره آسیمیالت ها جهت پر شدن دانه الزم است. کم آبیاری برنامه آبیاری خاصی است که در آن گیاهان 
زراعی عامدانه به مقدار بهینه آبیاری شده و نتیجتاً مقداری از محصول کاهش خواهد یافت، ولی می توان با کاهش 
آب مصرفی در مصرف آب مزرعه صرفه جویی کرده و در مقابل زمین بیشتری به زیر کشت برد. چنانچه مساحت 
اضافه شده و متعاقباً سود ناشی از آن جبران کاهش محصول را بنماید روش کم آبیاری از نظر اقتصادی توجیه پذیر 

خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور افزایش راندمان مصرف آب، کاهش هزینه وجین، کاهش هزینه سله شکني، مصرف انرژي کمتر )عدم 
نیاز به ایجاد نیمي از شیارها( و استهالک کمتر ماشین آالت کشاورزي در شرایط گرگان توصیه می شود روش آبیاری 

به صورت آبیاري شیاري یك درمیان تغییر کند و کاشت ذرت شیرین به صورت دو ردیفه انجام شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاکي از صرفه جویی قابل مالحظه در مصرف آب آبیاري در تیمار آبیاري شیاري یك در میان )35 درصد( 
نسبت به تیمار شاهد بود درحالی که میزان افت عملکرد نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 3/4 درصد و 5/2 درصد بود 
که ازنظر آماري معنی دار نیست. بازده کل آب مصرفي در تیمارهاي جویچه ای معمولي و یك درمیان به ترتیب 5/52 و 
6/12 کیلوگرم در هکتار به ازاي هر میلی متر آب مصرفي بوده است. بیشترین وزن تر بالل در سال اول اجرای آزمایش 
به میزان 7/09 تن در هکتار به دست آمد. بیشترین مقادیر وزن تر بالل )6/9 تن در هکتار(، وزن تر کل )27/6(، وزن 
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تر ساقه و برگ )20/7 تن در هکتار(، وزن خشك ساقه و برگ )4/13 تن در هکتار( و طول بالل )14/9 سانتی متر( از 
آبیاری نرمال به دست آمد.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

الگوی كشت دورديفه و آبياري شياري يک درميان در ذرت شيرين
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:مناسب ترین تاریخ کاشت و رقم ذرت جهت جلوگیری از سرمازدگی پاییزه در استان یزد

یافته منتج از پروژه شماره: 87090- 03- 64-4                     مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: سید علی طباطبائی                                            رتبه علمي: دانشیارپژوهش

tabataba4761@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تعیین تاریخ کاشت یکی از اولویت های تحقیقاتی و اساسی ترین جنبه های مدیریت به زراعی هر محصول می-
باشد. این عامل اهمیت ویژه ای در موفقیت کاشت ذرت دارد و عملکرد کمی و کیفی دانه و علوفه را تحت تأثیر قرار 
می دهد و از آنجائی که تاریخ کاشت در هر منطقه آب و هوایی متفاوت است لذا وقوع تغییرات را در روند رشد گیاه 
به همراه دارد. آزمایش های مختلف نشان داده است که دوره رشد و نمو گیاهان از زمان کاشت تا برداشت همواره با 
تغییرات مهمی روبرو است. گیاه ذرت نیز به لحاظ ویژگی های خود، تغییرات را به طور کامل منعکس می کند. اصوالً 
تاریخ کاشت مناسب در هر گیاهی تابع درجه حرارت محیط و خاک، رطوبت، طول دوره رین و هدف از زراعت آن 

گیاه دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور دستیابی به باالترین میزان عملکرد دانه و جلوگیری از خسارت ناشی از سرمای پاییزه در استان یزد 

استفاده از رقم  سینگل کراس 500 در محدوده تاریخ کاشت اواخر خرداد تا بیستم تیرماه توصیه می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
عملکرد دانه در تاریخ کاشت سی و یکم خرداد با عملکرد 8/797 تن در هکتار برتر از بقیه و کمترین آن مربوط 
به تاریخ کاشت بیستم خرداد با عملکرد 8/177 تن در هکتار بود و بیشترین عملکرد دانه 9/55 تن در هکتار برای 
هیبرید سینگل کراس 500 و کمترین آن 6/739 تن در هکتار مربوط به هیبرید دابل کراس 370 گزارش شد. همچنین 
عملکرد هیبرید سینگل کراس 500 در تاریخ کاشت سي و یکم خرداد، دهم تیر و بیستم تیرماه با میانگین باالی 9 تن 

در هکتار برتر از سایر هیبریدها بوده است.



340

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:مناسبترین تاریخ کاشت ارقام ارزن  معمولی در خراسان جنوبی

یافته منتج از پروژه شماره:. 86126-02-120000-042- 2               مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول:علی آذری نصرآباد                                                  رتبه علمي: استادیارپژوهنش

Azari_ali2003@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تعیین تاریخ کاشت مناسب برای گیاهان مختلف اهمیت بسیار زیادی دارد و در حقیقت اولین قدم برای اجرای 
تحقیقات در رابطه با یك گیاه به شمار می رود و از عوامل مهمی است که خصوصیات قیزیولوژیکی و مرفولوژیکی 
گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد.  هدف از تعیین تاریخ کاشت، یافتن زمانی است که پس از آن گیاه بتواند حداکثر 
استفاده مطلوب را از تمام عوامل اقلیمی نموده و در عین حال از شرایط و عوامل نامساعد محیطی نیز بگریزد، به 
عبارت دیگر زمان کاشت مناسب برای ارزن، زمانی است که مجموعه عوامل محیطی به کمك رشد و نمو بذر آمده 
باشند. در این صورت مراحل مختلفی از جمله سبز شدن بذر، رشد گیاهچه، توسعه ریشه ها و توسعه برگها زمانی که 
حداکثر عملکرد در مقایسه با سایر تاریخ های کاشت بوجود آید، همواره آن تاریخ کاشت از امتیازاتی برخوردار است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور دستیابی به حداکثر عملکرد علوفه در ارزن معمولی توصیه می گردد این گیاه در تاریخ اول لغایت 15 
خرداد ماه کشت شود. برای حصول حداکثر عملکرد دانه در ارزن معمولی توصیه می شود کاشت در تاریخ های 15 

خرداد لغایت اول تیرماه انجام شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اول تیرماه به دست آمد در حالی که حداکثر  تاریخ کاشت 15 خرداد و  ارزن معمولی در  باالترین عملکرد دانه 

عملکرد علوفه تر و خشك در تاریخ کاشت اول و 15 خرداد ماه حاصل شد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

اثر تاريخ كاشت مناسب بر عملكرد ارزن معمولی



342

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین الگوی کاشت و تراکم بوته سورگوم علوفه ای در استان گلستان

یافته منتج از پروژه شماره: 86133-0000-02-120000-056-2    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: علیرضا صابری                                                  رتبه علمي: استادیارپژوهش

alireza_sa70@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
هرسال با افزایش تعداد واحد دامی در سطح استان گلستان نیاز به علوفه افزایش می یابد امروزه تولید دانه سورگوم 
جهت تأمین تغذیه دام و طیور بخصوص در مناطقي  که توانایي تولید ذرت را ندارند از اهمیت خاصي برخورداراست. 
عنایت به اینکه تراکم بسته به شرایط محیطی، حاصلخیزی خاک، ژنوتیپ، قدرت رشد، رطوبت، هدف تولید، رقابت 
با علف های هرز، تاریخ کاشت، رقابت با گیاه مجاور، رقابت درون گیاهی و نوع گیاهان از نظر اشباع نوری در نواحی 
مختلف فرق می کند. تراکم بهینه و الگوي مناسب کاشت براي استفاده مطلوب از نهاده ها مانند زمین، آب، نور و مواد 

غذایي نقش مفید و مؤثری دارد و موجب افزایش کمي و کیفي محصول می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور دستیابی به باالترین میزان عملکرد علوفه سورگوم در استان گلستان توصیه می شود از الگوی کاشت دو 

ردیفه و کاشت کف شیار و تراکم 35 بوته در مترمربع استفاده گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بیشترین عملکرد علوفه تر در سال اول از الگوی کاشت دو ردیفه و کاشت بر روی پشته و در سال دوم از الگوی 
کاشت دو ردیفه و کاشت در کف شیار به دست آمد می توان نتیجه گرفت که درکشت دو ردیفه بوته ها از توزیع بهتری 
در سطح مزرعه برخوردار بوده و از منابع آب وخاک استفاده بهتری صورت می گیرد و عملکرد افزایش می یابد. بیشترین 
عملکرد علوفه تر و خشك به ترتیب 100/1 و 21/3 تن در هکتار از الگوی کاشت دو ردیفه و کاشت کف شیار به دست 
آمد. همچنین بیشترین مقادیر عملکرد علوفه تر و خشك از تراکم 35 بوته در مترمربع به ترتیب به میزان 95/7 و 19/7 

تن در هکتار به دست آمد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین نسبت کاشت والدین هیبرید سینگل کراس 704 در شهرستان های ارزوئیه و بردسیر کرمان 

یافته منتج از پروژه شماره: 87045-03-54-4                       مدت اجرای پروژه:  2 سال     
مجـری مسـئول: حمیـد نجفـی نـژاد                                 رتبـه علمـی: اسـتادیار  پژوهـش

hnajafinezhad@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بذر به عنوان پایه و اساس و مهمترین نهاده تولید در کشاورزی است به نحوی که سایر عملیات کشاورزی با 
محوریت بذر انجام می شود. با توجه به شرایط خاص کشور از لحاظ محدودیت منابع آب، افزایش عملکرد محصوالت 
زراعی در واحد سطح از جایگاه ویژه ای برخودار بوده که در این ارتباط تولید و استفاده از بذور هیبرید با پتانسیل 
عملکرد باال بسیار با اهمیت است. طی سالیان متمادی به دلیل متمرکز شدن برنامه تولید بذر هیبرید ذرت در مناطق 
محدودی از کشور همواره تامین بذر مورد نیاز کشاورزان با مشکالتی مواجه بوده است. در منطقه ارزوئیه  و بردسیر 
کرمان بیش از 16000 هکتار ذرت دانه ای و علوفه ای کشت می شود که بیش از 80 درصد سطح زیر کشت متعلق به 
هیبرید های دیررس ذرت است. لذا به منظور تامین بذر هیبرید مورد نیاز استان و برخی از استانهای جنوبی کشور و 
همچنین به منظور اقتصادی نمودن تولید بذر در منطقه )افزایش عملکرد در واحد سطح(، جلوگیری از نوسانات تولید 
بذر ذرت در کشور، جلوگیری از واردات بذر، اشتغال زایی و افزایش درآمد زارعین منطقه این تحقیق انجام شده است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق دستور العمل زیر جهت کاشت و تولید بذر هیبرید به تفکیك برای هر 

کدام از مناطق مورد مطالعه ذکر می گردد.
الف- منطقه ارزوئیه:

 برای منطقه فوق سه نسبت کاشت 4:2 معمولی، 4:2 متراکم و 4:1 معمولی قابل توصیه بوده و انتخاب هر کدام از 
روش ها ی مذکور به امکانات و توان مدیریتی تولید کننده بستگی دارد.

نسبت کاشت 4:2 معمولی
ابتدا تمام خطوط الین مادری )B73( در کف فارو ها کشت و آبیاری  شوند. وقتی که بذور خطوط مادری شروع به 
نوک زدن از سطح خاک نمودند بالفاصله اقدام به کشت الین پدری گردد. در شرایط منطقه ارزوئیه دو خط الین 
پدری در کف فاروها و همزمان کشت می شوند  وقتی که الین مادری شروع به نوک زدن از سطح خاک نمود یك 
خط الین پدری آبیاری شود )نوک زدن الین مادری حداکثر 4 روز پس از آبیاری قابل مشاهده است( آبیاری خط 
دوم الین پدری زمانی انجام شود که الین مادری شروع به سیز شدن نموده است. در شرایط  کشت تابستانه منطقه 
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ارزوئیه 6 روز پس از اولین آبیاری سبز شدن الین مادری قابل مشاهده می باشد.
نسبت کاشت 4:2 متراکم 

ابتدا تمام خطوط مادری )الین B73( کف فاروها کشت و آبیاری شوند. وقتی که خطوط مادری شروع به سبز شدن 
نمودند ) تقریباً 6 روز پس از اولین آبیاری( اقدام به کشت دو ردیف الین پدری در طرفین یك فارو شود. در آزمایش 
مذکور دو خط الین پدری همزمان کشت شدند ولی در صورتی که بتوان همانند نسبت کاشت 4:2 معمولی دو خط 
الین پدری را در دو تاریخ کشت و آبیاری نمود به دلیل دوره گرده دهی بیشتر می توان به عملکرد بیشتری دست 

یافت.
نسبت کاشت 4:1 

ابتدا تمام خطوط مادری در کف فارو کشت و آبیاری شوند. وقتی که الین مادری شروع به سبز شدن نمود )تقریباً 6 
روز پس از اولین آبیاری( الین پدری را بالفاصله کشت نموده و آبیاری انجام شود.

ب- منطقه بردسیر:
با توجه به نتایج بدست آمده نسبت کاشت 4:2 معمولی که در آن الین پدری در دو تاریخ کشت و آبیاری شود، برای 
منطقه فوق توصیه می شود. با توجه به اینکه عمده مزارع منطقه مجهز به سیستم آبیاری بارانی می باشند آزمایش 
فوق نیز تحت شرایط آبیاری بارانی و به روش هیرم کاری انجام شده است، لذا دستور العمل زیر برای تولید بذر هیبرید 

در منطقه بردسیر توصیه می گردد. 
مرحله اول: آبیاری یکنواخت بستر آماده شده جهت کشت

مرحله دوم: کشت الین مادری به روش هیرم کاری دو روز پس از آبیاری اولیه بستر
مرحله سوم: آبیاری مزرعه پس از نوک زدن الین مادری

مرحله چهارم: کشت 50 درصد الین پدری به روش هیرم کاری
مرحله پنجم: آبیاری مزرعه در مرحله سبز شدن الین مادری و کشت 50 درصد باقیمانده الین پدری یك روز بعد 

)در منطقه بردسیر به دلیل بافت سبك خاک امکان کشت الین پدری دو روز بعد از آبیاری وجود دارد(.   
تاریخ کاشت توصیه شده برای منطقه ارزوئیه دهه سوم تیرماه و برای منطقه بردسیر نیمه اول اردیبهشت می-باشد. 
در هر دو منطقه فاصله بوته ها در الین پدری 14 سانتی متر و در الین مادری 16 سانتی متر و فاصله ردیف ها 75 

سانتی متر در نظر گرفته شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج به دست آمده می توان بخش قابل توجهی از بذر هیبرید ذرت مورد نیاز کشور و تمام بذر هیبرید مورد 
نیاز استان و استان های همجوار را در شهرستان ارزوئیه و بردسیر تولید نمود. با توجه به عملکرد بذر بیش از 2/2 تن 
در هکتار در منطقه ارزوئیه و بیش از 1/8 تن در هکتار در منطقه بردسیر می توان بیان نمود که با توسعه مزارع تولید 
بذر هیبرید ضمن افزایش درامد زارعین و جلوگیری از نوسانات تولید بذر در کشور میزان اشتغال زایی نیز افزایش یابد. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 

                 تصویر مزرعه )نسبت کاشت 4:2(                        تصویر مزرعه )نسبت کاشت 4:1(

                      تولید بذر در نسبت کاشت 4:2                       تولید بذر در نسبت کاشت 4:1
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: کاربرد باکتری استرپتومایسس برای افزایش عملکرد ذرت در شرایط تنش خشکی

یافته منتج از پروژه شماره: 88022-0305-03-32                     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  علی ماهرخ                                                    رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجري: اکرم صادقی
Ali_mahrokh229@yahoo.com    :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشور ما در منطقه اي خشك و نیمه خشك دنیا واقع شده است که میانگین تبخیر و تعرق در آن نسبت به میانگین 
بارندگی بسیار باال می باشد، ازاین رو تنش های محیطي بخصوص تنش خشکي به صورت عمده ترین عامل محدودکننده 
تولید ذرت درآمده است و بسیاري از مناطقي که قصد توسعه کشت این گیاه را دارند، از این شرایط آب و هوایي 
برخوردار مي باشند. رشد ذرت در نواحی خشك و نیمه خشك اغلب با تغییر در مقدار و تعداد دفعات آبیاری یا بارندگی 
محدود می گردد. ذخیره نیمه اپتیمم کود نیز ممکن است رشد و نمو گیاه زراعی را کمتر کند، درنتیجه متعادل کردن 
هم زمان این دو عامل متغیر، شرایط ایده ال را برای رشد و باروری گیاهان زراعی فراهم می کند. از طرفي رشد ذرت 

تحت این شرایط صدماتي خواهد دید که حاصل آن نقصان عملکرد است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تولید حداکثر عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 260 در شرایط آب وهوای کرج، آبیاری پس از 70 میلی-متر تبخیر 

)از سطح تشت تبخیر( و مصرف باکتری استرپتومایسس به همراه کود شیمیایی )نیتروژن و فسفر( توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
با افزایش دور آبیاری از تیمار 70 میلی متر به 100 میلی متر تبخیر تجمعی از سطح تشت تبخیر، عملکرد دانه ذرت 
سینگل کراس 260 به میران 20/75 درصد کاهش معنی داری یافت، گرچه راندمان آبیاری 8/08 درصد افزایش یافت. 
با افزایش بیشتر خشکی در تیمار آبیاری پس از 130 میلی متر تبخیر از سطح تشت تبخیر، راندمان آبیاری 17/14 
درصد افزایش یافت ولی عملکرد دانه 36/72 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش داشت. نتایج حاصل از این آزمایش 
نشان داد که در ذرت سینگل کراس 260 کاهش آب آبیاری )حذف بیش از دو نوبت آبیاری( با کاهش عملکرد دانه 
همراه است. در مصرف باکتری استرپتومایسس نیز، عملکردی در حد کود شیمیایی حاصل شد. با توجه به معنی دار 
بودن اکثر اجزای عملکرد در مصرف باکتری نسبت به تیمار شاهد، بنابراین شاید بتوان در آینده، با استفاده از این 

باکتری در جهت کشاورزی پایدار و عدم مصرف بی رویه کودهای شیمیایی گام برداشت.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:معرفی بهترین رقم کلزاي زمستانه برای تاریخ هاي کاشت پاییزه تأخیري در دشت قزوین

یافته منتج از پروژه شماره: 86308-03-51-2                         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حسن بغدادی                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

baghdadih45@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به اهمیت زراعت دانه های روغنی خصوصاً گیاه کلزا که از مهمترین گیاهان زراعی در تولید روغن خوراکی 
و صنعتی در سطح جهان و ایران محسوب می شود و نقش عمده ای در تامین روغن خوراکی جوامع دارد. همچنین 
اهمیت توسعه کشت این گیاه در اکثر نقاط کشور و استان قزوین که جزء طرحهای محوری وزارت جهاد کشاورزی 
می باشد، نیاز است که تحقیقات بیشتری در رابطه با به نژادی و همچنین به زراعی این گیاه صورت پذیرد و ارقام 
مناسب با عملکرد باال و سازگار با شرایط منطقه انتخاب گردد. با توجه به اینکه در استان قزوین بیشترین سطح زیر 
کشت این گیاه در شهرستانهای آبیك، قزوین و البرز صورت می گیرد که فاقد اراضی آیش می باشند و اکثراً  زیر 
شبکه کانال طالقان نیز قرار دارند و این دو عامل باعث شده که کشت کلزا به موقع صورت نپذیرد و اکثراً در دهه 
های دوم و سوم مهرماه کشت انجام شود. لذا نیاز است ارقامی که دارای سازگاری برای کاشت تاخیری و تحمل به 

سرمای بیشتری هستند انتخاب و برای مناطق فوق معرفی گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
توصیه می گردد که حداکثر تأخیر در کشت کلزا در منطقه قزوین تا تاریخ 25/ 7 کشت صورت پذیرد.

ارقام اپرا، مودنا و اکاپی جهت کشت در نیمه اول مهر ماه مناسب می باشند و رقم زرفام جهت کشت تأخیری در 
نیمه دوم مهرماه و  اوایل آبان ماه مناسب می باشند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
تاخیر در کاشت کلزا در استان قزوین از تاریخ 20 مهرماه به مدت 20 روز تا 75 درصد عملکرد دانه کلزا را کاهش 

می دهد.
استفاده از ارقام مناسب در کشت های تاخیری تا 30 درصد عملکرد دانه را در مقایسه با سایر ارقام افزایش می 

دهد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: افت عملکرد ناشی از ریزش دانه در ارقام متفاوت کلزا 

یافته منتج از پروژه شماره: 86326-03-63-2                         مدت اجراي پروژه: 2  سال
مجری مسئول: محمد یزداندوست همداني                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 

myazdandoost@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زراعت کلزا بدلیل برخورداري از مزایا و ویژگیهاي قابل مالحظه طي چند سال اخیر در ایران مورد توجه قرار 
گرفته و سطح کشت آن، به عنوان نقطة امیدي در جهت افزایش تولید روغن در داخل کشور ، توسعه یافته است. 
ریزش دانه در زمان برداشت، یکي از عوامل عمده افت عملکرد در کلزا است. غالف هاي گیاه روغني کلزا در مرحله 
یا دو طرف شکاف طولي غالف  از یك  آنها  باز شدن  امکان  بنابراین  برداشت شکننده هستند،  و هنگام  رسیدگي 
وجود داشته، در نتیجه دانه ها ریزش مي کنند و موجب افت محصول مي شوند. افت دانه مي تواند اثر معني داري بر 
عملکرد بالقوه محصول داشته باشد. ریزش دانه عالوه بر کاهش عملکرد، با دلسردي کشاورزان بعنوان مانعي در راه 
توسعه بیشتر سطح کشت کلزا در کشور تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین پژوهش در ارتباط با بررسي مقاومت ارقام و 
هیبریدهاي کلزا به ریزش دانه و دستیابي به ارقامي با مقاومت بیشتر که موجب جلوگیري از کاهش عملکرد محصول 

کلزا مي شود ضرورت دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 باید نسبت به برداشت به موقع کلزا اقدام شود، زیرا با تاخیر در برداشت کلزا، عملکرد دانه بشدت روندي کاهشي 

خواهد داشت. 
کشت ارقام Modena  و Okapi توصیه می شود. زیرا این ارقام ضمن اینکه در برداشت اول بیشترین عملکرد را دارند، 

بدلیل افت عملکرد کمتر، در برداشت چهارم )30 روز بعد از برداشت اول( نیز باالترین عملکردها را تولید می کنند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
در برداشت تاخیری )30روز تاخیر در مقایسه با برداشت به موقع( عملکرد دانه نزدیك به 60 درصد کاهش می یابد.
به طور متوسط ارقام مختلف کلزا 50 درصد عملکرد خود را ناشی از تاخیر در برداشت )تا 30 روز تاخیر( از دست 

می دهند. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:تعیین مناسب ترین رقم مقاوم کلزا نسبت به شوري آب آبیاري در  استان اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره: 7977-0000-00-151200-103-3     مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: علی اصغر شهابی                                                     رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجري:غالمحسین شیر اسماعیلي
ali.a.shahabi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در کشور ایران بخش وسیعی از اراضی زراعی به نوعی با مشکل شوری مواجه است. سطح اراضی شور و قلیایی در 
ایران معادل 10 تا 15 درصد کل اراضی تحت کشت گزارش گردیده است. به عالوه اینکه روند شور شدن خاکها نیز در 
حال گسترش است به گونه ایکه گفته شده است 50 تا 75 درصد اراضی به دالیل مختلف و از جمله مدیریت نامناسب 
در معرض خطر شور شدن واقع شده اند. یکی از راه حل ها برای غلبه بر مشکل شوری خاک و آب انتخاب گیاهان 
و ارقام مقاوم یا متحمل نسبت به شوری خاک و آب و متناسب با شرایط اقلیمی است . به این جهت پژوهشگران، 
تحقیقات زیادی درارتباط با انتخاب گیاهان و ارقام مقاوم یا متحمل به شوری خاک انجام داده و گیاهان و ارقام 
مختلف را نیز به تناسب شرایط اقلیمی معرفی نموده اند . نظر به اینکه کلزا به عنوان یکی از منابع تولید روغن های 
گیاه در سطح کشور  این  توسعه کشت  روغن،  واردات  به  وابستگی  و سیاست دولت در بحث کاهش  بوده  گیاهی 
می باشد و از طرفی همان گونه که قبال" نیز گفته شد، بخش اعظم اراضی زراعی کشور به نوعی دچار مشکل شوری 
می باشد؛ لذا انجام تحقیقات در ارتباط با تعیین و انتخاب ارقام متحمل به شوری کلزا با پایداری عملکرد باال، در درجه 

اول الویت پژوهش در زمینه کلزا قرار دارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
افزایش سطح شوري آب آبیاري موجب کاهش عملکرد دانه کلزا می شود.

رقم  SLMO46  در تمامی سطوح شوری از کم تا زیاد بیشترین عملکرد دانه را داشت و کشت آن در شرایط اقلیمی 
اصفهان و مناطق مشابه توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
با افزایش سطح شوری آب آبیاری از 3 دسي زیمنس بر متر )شوری کم( به 11 دسي زیمنس بر متر )شوری زیاد(، تا 

35 درصد عملکرد دانه کلزا کاهش می یابد. 
ارقام SLMO46 ، اورینت ، اکاپی و فورناکس با افزایش شوری از 3 به 11 دسي زیمنس بر متر )از شوری کم به زیاد( 

به ترتیب معادل 31، 36 ، 31  و 41 درصد افت عملکرد را نشان دادند. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: انتخاب بهترین رقم سویا برای کشت دوم در استان لرستان

یافته منتج از پروژه شماره: 87094-03-59-2                          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حسین سبزي                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش 

sabzi0206@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از جمله راههاي مناسب جهت توسعه کشت سویا در منطقه لرستان شناسایی، دستیابي و معرفی ارقام زودرس 
سویا جهت کشت دوم در منطقه لرستان مي باشد. ارقام زودرس باید عملکرد مناسب داشته باشند و از لحاظ سایر 
خصوصیات زراعي مناسب کشت در منطقه باشند. چنانچه بتوانیم ارقام مناسب را از لحاظ زودرسي و عملکرد مناسب 
در اختیار کشاورز قرار دهیم سطح زیر کشت سویا افزایش خواهد یافت و کشاورزان با برداشت غالت که در اوایل 
تیرماه در منطقه انجام مي شود اقدام به کشت سویا خواهند کرد و در اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه سویا برداشت 
شده و زمان کافي جهت کشت غالت بعد از برداشت سویا وجود خواهد داشت و کشاورزان نیز با برداشت متوسط 2 
تا 3 تن سویا در هکتار از صرفه اقتصادي آن بهره مند مي-شوند. بنابراین تعیین ارقام مناسب سویا برای کشت دوم 

در منطقه لرستان ار اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
رقم M.7 با عملکرد دانه 2762 کیلوگرم در هکتار براي کشت دوم در منطقه قابل توصیه می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
استفاده از رقم مناسب برای کشت دوم )رقم M.7( تا 25 درصد در مقایسه با سایر ارقام عملکرد سویا را در منطقه 

لرستان )شهر خرم آباد( افزایش می دهد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین تاریخ کاشت  و رقم کلزا در منطقه ورامین

یافته منتج از پروژه شماره: 86065-000-13-000012-060-2            مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول: بصیرصمدی فیروزآباد                                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش 

basirsamadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به تنوع اقلیمی مناطق کشور، جهت دستیابي به بیشترین عملکرد دانه و روغن کلزا، انتخاب تاریخ کاشت 
مناسب برای گیاه کلزا از فاکتورهاي بسیار مهم بویژه در کشت دیر هنگام پاییزه کلزا است. باید توجه داشت که 
انتخاب تاریخ کاشت نامناسب بویژه در کشت های تاخیری موجب می شود بوته ها قبل از اینکه به مرحله  رشدي 
مناسب برسند به سرما برخورد کنند و این مسئله عالوه بر احتمال خطر سرمازدگي با کاهش عملکرد دانه و روغن 
همراه مي باشد. تحقیقات انجام شده حاکي از آن است که بیشترین مقاومت به سرما زماني است که گیاه کلزا  8 
برگه شده باشد. از طرفي در کشت زود هنگام گیاه قبل از شروع دوره سرماي زمستان از مرحله زورت خارج شده و 
در این حالت خطر سرمازدگي و در نتیجه افت شدید عملکرد وجود دارد. عالوه بر این ژنوتیپهاي مختلف کلزا، مراحل 
فنولوژیکي متفاوتي دارند. لذا تعیین بهترین تاریخ کاشت براي ژنوتیپهاي مختلف و بررسي اثر متقابل آنها جهت 
دستیابي به حداکثر عملکرد دانه و روغن در کشت های تاخیری در منطقه ورامین از اهمیت فراواني برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اقلیم معتدل شهرستانهای ورامین، شهرری، رباط کریم، اسالمشهر و پاکدشت بهترین تاریخ کاشت اوایل مهر 

تا اواخر مهر ماه می باشد و بهترین رقم کاشت هیبرید هایوال 401 است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
انتخاب تاریخ کاشت مناسب )20 مهرماه( و رقم مناسب )هایوال 401( تا 40 درصد افزایش عملکرد دانه کلزا را در 

پی دارد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین رقم کلزا در شرایط کشت معمول و تاخیري در اقلیم  استان سمنان
یافته منتج از پروژه شماره: 87086-0353-49-3         مدت اجراي پروژه:2 سال

مجری مسئول: محمد عابدینی اسفهالنی                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 
مجریان: قربانعلي اشرفي و اسحاق قربانیان  

abedini1353@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 کلزا یکي از دانه هاي روغني است که کشت آن در سال هاي اخیر در سطح وسیعی از کشور انجام شده است.  
ویژگیهاي خاص گیاه کلزا و سازگاري آن با شرایط آب وهوایي بیشتر نقاط کشور سبب شده است که توسعه کشت 
آن به عنوان نقطه امیدي براي تامین روغن خام مورد نیاز کشور و رهایي از وابستگي به شمار رود به طوري که در 
حال حاضر کلزا به عنوان گیاه کلیدي در طرح افزایش تولید دانه هاي روغني محسوب مي شود. در مناطق مختلف 
استان سمنان در زراعت کلزا از ارقام پاییزه استفاد مي شود که موفقیت چنداني به دنبال نداشته و سطح زیر کشت 
توسعه پیدا نکرده است. از دالیل عمده عدم موفقیت میتوان به عدم رعایت تاریخ کشت دقیق به دلیل کمبود آب در 
اوائل مهر، گرماي زودرس بهاره و  ریزش شدید  به دلیل دیررسي ارقام پاییزه و مصادف شدن رسیدگي با بادهاي 
شدید اشاره کرد.  معرفي رقم مناسب زودرس به ویژه براي تاریخ کشت هاي تاخیري یکي از نیازهاي منطقه مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 رقم پاییزه کلزا در منطقه گرمسار قابل توصیه نیست.

تاریخ کاشتهای  )منطقه گرمسار( در  استان سمنان  مناطق معتدل  براي  کلزا   RGS003 رقم  توصیه کشت   
معمول )نیمه دوم مهرماه( و تاخیری )اواخر مهر و نیمه اول آبان ماه(

 توصیه کشت رقم زرفام و اکاپی براي مناطق سرد استان سمنان )مناطق میامی و کالپوش( براي تاریخ هاي 
کشت معمول )اواخر شهریور ماه تا نیمه اول مهرماه( و تاخیری )نیمه دوم مهرماه(

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
 افزایش عملکرد 98 و 104 درصدی ناشی از کشت رقم RGS003 در مقایسه با سایر ارقام به ترتیب در شرایط 

کشت معمول و تاخیری در منطقه گرمسار استان سمنان
 به طور متوسط افزایش عملکرد 10 درصدی ناشی از کشت ارقام زرفام و اکاپی در مقایسه با سایر ارقام در 

شرایط کشت معمول در منطقه میامی استان سمنان
افزایش عملکرد 30 درصدی ناشی از کاست ارقام زرفام و اکاپی در مقایسه با سایر ارقام در شرایط کشت   

معمول و تاخیری در منطقه کالپوش استان سمنان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: آرایش کاشت مناسب ارقام سویا در کشت تابستانه در منطقه دزفول

یافته منتج از پروژه شماره: 84159-0000-13-120000-048-2         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید احمد کالنتر احمدي                                              رتبه علمي: استادیارپژوهش   

kalantar.ahmadi@gmail.com :آدرس الکترونیکـي مجـري مسـئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مناطق شمالي استان خوزستان با بیش از 120 هزار هکتار زمین مستعد، امکان کاشت بسیاري از گیاهان را فراهم 
نموده است. با مطرح شدن گندم بعنوان یك کاالي استراتژیك و افزایش سطح زیر کشت این گیاه در کشور از جمله 
استان خوزستان و بدلیل طوالني بودن دوره رشد سویا در کشت بهاره و عدم صرفه اقتصادي در تولید، زمان کاشت 
بسیاري از گیاهان از کشت اول به دوم تغییر یافت. با توجه به اینکه زمان برداشت غالت زمستانه اواخر اردیبهشت 
ماه مي باشد، از گیاه سویا مي توان به عنوان کشت دوم استفاده نمود. با توجه به اینکه دوره رشد گیاه در کاشت 
دوم کاهش مي یابد، بنابراین باید از روش هایي استفاده نمود که در طول دوره رشد گیاه حداکثر استفاده از منابع 
محیطي را داشته باشد. وجود آب و نور کافي در صورتي عملکرد در واحد سطح را افزایش مي دهد که گیاه از تراکم و 
آرایش کاشت مناسب برخوردار باشد. بنابراین دستیابي به تراکم بوته و آرایش کاشت مناسب براي ارقام سویا بمنظور 

حصول به حداکثر عملکرد دانه امری ضروری خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با افزایش تراکم بوته تا سطح 50 بوته در مترمربع عملکرد دانه سویا افزایش می یابد، لذا این سطح از تراکم قابل توصیه 

می باشد.
در بین ارقام مختلف بیشترین عملکرد دانه )بیش از 3/5 تن در هکتار( به رقم DPX اختصاص یافت و پس از آن رقم 
504 بیشترین عملکرد دانه را حاصل کرد و لذا این دو رقم به عنوان ارقام برتر قابل توصیه برای منطقه دزفول می باشند.

دو آرایش کاشت یك ردیف روي پشته 60 سانتیمتري و دو ردیف روي پشته 75 سانتیمتري با تراکم 50 بوته در متر 
مربع مناسب ترین آرایش کاشت و تراکم بوته برای کشت سویا در منطقه می باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
به طور متوسط عملکرد دانه سویا در دو آرایش کاشت یك ردیف روي پشته 60 سانتیمتري و دو ردیف روي پشته 75 
سانتیمتري با تراکم 50 بوته در متر مربع در مقایسه با سایر تراکم و روش های کشت تا 25 درصد افزایش می یابد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین ارقام پاییزه کلزا در شرایط کمبود آب در اقلیم های کرج و اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره: 86031  -  03 -  03 -  0                  مدت اجراي پروژه:3 سال
مجری مسئول: امیرحسین شیرانی راد                                        رتبه علمي: استاد پژوهش 

مجري:بهرام مجد نصیری
shirani.rad@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکي از عوامل بسیار مهم که توسعه سطح زیر کشت و تولید موفقیت آمیز گیاه کلزا را در کشور  با خطر مواجه 
مي سازد،  کمبود آب مي باشد. بهترین راه مقابله با خشکي به کار گیري عملیات زراعي مناسب و استفاده از ارقامي 
است که تحمل بیشتري به خشکي داشته باشند. از آنجایي که در منطقه کرج و مناطق مشابه معموالً در ماههاي 
اسفند و فروردین، بارندگي هاي نسبتاً خوبي انجام مي شود )مطابق آمار هواشناسي 10 ساله( که تاحدودي نیاز آبي 
گیاه را درمرحله ساقه دهي فراهم مي کند، لذا جهت صرفه جویي در مصرف آب بویژه آب هاي آخر که مصادف با 
آبیاري هاي اولیه زراعت هاي بهاره مي باشد و کشاورزان عمدتاً در این مراحل ، آب کافي جهت اختصاص به هردو 
زراعت ندارند ، قطع آبیاري در این مراحل سبب 3 بار صرفه جویي در آبیاري نسبت به شرایط معمول )شاهد( مي 
گردد ، لذا تنش هایي که دراین مراحل به گیاه وارد مي شود با توجه به بارندگي هاي پراکنده اي که دراردیبهشت 
ماه صورت مي گیرد ، تنش هاي شدیدي نیست و چنانچه بتوان ارقامي را پیدا نمود که دراین شرایط کم آبیاري 
، عملکرد اقتصادي قابل قبولي تولید نمایند مي توانند به صورت کاربردي در توسعه کشت کلزا در چنین مناطقي 
بسیار مفید باشند. همچنین با عنایت به اینکه از یکسو تعدادي از ارقام بهاره کلزا از ارقام متحمل به سرما مي باشند 
و میتوانند زمستانهاي مناطقي همچون کرج را بخوبي پشت سر گذارند و از سوي دیگر این ارقام بهاره دیرتر از ارقام 
پاییزه در پاییز کشت شده و زودتر از آنها در بهار برداشت مي گردند ، لذا بدلیل زودرسي و فرار از خشکیهاي آخر 

فصل میتوانند جایگاه مناسبي را در مناطق نیمه خشك و معتدل سرد در شرایط کم آبیاري داشته باشند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در شرایط فراهمی آب کشت رقم زرفام توصیه می شود و در شرایط کم آبیاری بویژه در اواخر فصل رشد، کشت رقم 

مودنا قابل توصیه است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
متوسط افزایش عملکرد 15 تا 20 درصدی ناشی از انتخاب مناسب رقم بر اساس فراهمی آب  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:تعیین ارقام تجاري مناسب کلزا برای شرایط کشت تاخیری و کمبود آب

یافته منتج از پروژه شماره: 86300 - 03- 03 - 2                      مدت اجراي پروژه:3 سال
مجری مسئول: امیرحسین شیرانی راد                                        رتبه علمي: استاد پژوهش 

shirani.rad@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
جهت توسعه پایدار کشت کلزا همگام با افزایش تولید در واحد سطح باید به دو عامل بسیار اساسي محدودیت 
زماني کشت و تنش کم آبي ، توجه خاص نمود تا بتوان با ارائه راهکارهاي مناسب از جمله انتخاب و معرفي ارقام 
مناسب با عکس العملهاي قابل قبول در شرایط مختلف، از قید و بند محدود شدن به یك محدوده زماني 15-20 
روزه در مناطق معتدل سرد براي کشت کلزا رهایي پیدا نمود و به طور حتم در این شرایط، پیدا نمودن ارقام متحمل 
به تنش کم آبي یکي از عوامل اصلی تضمین کننده توسعه کشت کلزا خواهد بود. از آنجایي که هم اکنون کشت 
تاخیري کلزا در مناطق معتدل سرد در حال توسعه مي باشد و در این شرایط ، امکان مواجه شدن گیاه کلزا با تنش 
کم آبي در مراحل انتهایي رشد بیشتر از کشت به موقع مي باشد، لذا معرفی ارقامي که بتوانند در کشت تاخیري و 

در شرایط تنش کم آبي، عملکرد اقتصادي قابل قبولي را تولید نمایند، بسیار ضروری مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 در تاریخ کاشت بموقع )15 مهرماه در منطقه کرج و اقلیم های مشابه معتدل سرد( و در شرایط فراهمی یا 

عدم فراهمی آب، کشت رقم RGS003  قابل توصیه است.
 در تاریخ کاشت تاخیری )15 آبان ماه در منطقه کرج و اقلیم های مشابه معتدل سرد( و در شرایط فراهمی 

آب، کشت رقم زرفام قابل توصیه است.
اقلیم های مشابه معتدل سرد( و در شرایط عدم  تاریخ کاشت تاخیری )15 آبان ماه در منطقه کرج و   در 

فراهمی آب، کشت ارقام RGS003  و اورینت قابل توصیه است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
 افزایش بیش از 60 درصدی عملکرد دانه کلزا در اثر کشت بموقع )15 مهرماه در مقابل 15 آبان(

 افزایش عملکرد 25 تا 45 درصدی ناشی از انتخاب مناسب رقم با توجه به زمان کاشت و فراهمی آب قابل دسترس
 صرفه جویی در یك تا دو دور آبیاری ناشی از انتخاب ارقام RGS003  و اورینت در شرایط کشت تاخیری و کمبود 

آب
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین تراکم بوته در کشت یك و دو ردیفه ارقام آفتابگردان در اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره:. 86193-0000-13 -120000-036-2     مدت اجراي پروژه: 2  سال
مجری مسئول: بهرام مجد نصیري                                                رتبه علمي: استایار پژوهش 

b_nassiry@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آفتابگردان یکی از محصوالت روغنی مهم و با کیفیت بوده و کشت روز افزون آن در جهت نیل به خود کفایی 
روغن نباتی توصیه شده است. این محصول انعطاف پذیری در خور توجهی در شرایط نامساعد محیطی از خود نشان 
می دهد و به همین سبب به عنوان یك گیاه زراعی نقش قابل توجهی را در تناوب های زراعی ایفا می کند. با توجه 
به اینکه در روش های مختلف کاشت انتخاب تراکم بوته مناسب برای دست یابی به پتانسیل عملکرد ضرورت می 
یابد، بنابراین اجرای این تحقیق و نتایج حاصل از آن می تواند در افزایش عملکرد و بالطبع افزایش سطح زیر کشت 

آفتابگردان تاثیرگذار باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 مناسب ترین رقم در میان ارقام آزاد گرده افشان برای اقلیم اصفهان رقم مستر )Master) است که با ویژگی 

رودرسی نسبت به ارقام دیگر و در نهایت تولید بیشتر برای زارعین قابل توجیه می باشد.
 تراکم کاشت در کشت دوم در مقایسه با کشت اول )بهاره( باید بیشتر باشد.

 آرایش کاشت دوردیفه با تراکم 12 بوته در مترمربع برای حصول عملکرد باال در کشت دوم آفتابگردان قابل 
توصیه می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
آرایش کاشت دوردیفه در مقایسه با آرایش کاشت متداول تك ردیفه حدود 5 درصد عملکرد دانه آفتابگردان 

را افزایش می دهد.
 تراکم 12 بوته در مترمربع در مقایسه با تراکم های کمتر تا 20 درصد عملکرد دانه آفتابگردان را افزایش می دهد.

 انتخاب رقم مناسب )در این آزمایش رقم مستر( بین 5 تا 10 درصد عملکرد حاصله از افتابگردان را افزایش 
می دهد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین ارقام بهاره کلزا برای زمان های مختلف کشت زمستانه در منطقه اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره: 86284-03-38-2                                   مدت اجراي پروژه: 2  سال
مجری مسئول: بهرام مجد نصیري                                                رتبه علمي: استایار پژوهش 

b_nassiry@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به سبب محدودیت زماني کاشت کلزا در اواخر شهریور تا حتي اواسط مهر ماه در مناطق معتدل سرد و معتدل 
گرم استان اصفهان و یا محدودیت استفاده از آب براي کشاورزاني که به کشت محصوالت تابستانه نظیر ذرت ، برنج و 
صیفي جات مي پردازند ، غالبا" امکان کشت به موقع کلزا در پائیز از دست مي رود. در این شرایط کشت تأخیري یا 
زمستانه که در تاریخ مناسب و با ارقام سازگار با آن شرایط انجام گیرد احتماال" مي تواند عملکرد قابل قبولي بدست 
دهد. براي دست یابي به این منظور الزم بود تا عالوه بر مطالعه امکان کشت زمستانه و تعیین مناسب ترین زمان 

کاشت در این فصل، به بررسي و مقایسه ارقام و گونه هاي جدید بهاره نیز پرداخته  شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 امکان کاشت موفق ارقام بهاره کلزا در اواخر فصل زمستان و در مناطق معتدل سرد مشابه با اقلیم اصفهان 

وجود دارد.
 فاصله زمانی بین 25 بهمن تا 5 اسفند مناسب ترین زمان کاشت کلزا در مناطق با آب و هوای مشابه با استان 

اصفهان، منطقه کبوتر آباد می باشد.
 در تاریخ کاشت 15 بهمن ماه عملکرد رقم Hyola308 و در تاریخ کاشت 25 بهمن ماه رقم RGS003 بیشترین 
میزان عملکرد دانه را داشتند. این در حالی بود که در دو تاریخ کاشت 5 و 15 اسفند ماه بترتیب ارقام Sarigol و 

RGS003 باالترین عملکرد دانه برخوردار بودند و کشت انها قابل توصیه می باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
 کشت کلزا در بهمن ماه در مقایسه با اسفند ماه تا 7 درصد عملکرد دانه را افزایش داد.

 در اسفند ماه، کشت در اوایل ماه )تا 5 اسفند( در مقایسه با کشت در هفته پایانی اسفند، تا 18 درصد عملکرد 
دانه کلزا را بهبود بخشید.

 در تاریخ کاشت اول )15 بهمن( کشت رقم هایوال 401 در مقایسه با سایر ارقام 14 درصد عملکرد دانه را 
افزایش داد.
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 در تاریخ کاشت دوم )25 بهمن( کشت رقم هایوال 401 یا RGS003 در مقایسه با سایر ارقام 26 درصد عملکرد 
دانه را افزایش داد.

 در تاریخ کاشت سوم )5 اسفند( کشت رقم ساریگول در مقایسه با سایر ارقام، 91 درصد عملکرد دانه را افزایش داد.
 در تاریخ کاشت چهارم  )15 اسفند( کشت رقم هایوال 308 یا RGS003 در مقایسه با سایر ارقام 20 درصد 

عملکرد دانه را افزایش داد.



یافته های قابل ترویج سال 1389 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

359

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مقدار بذر و کود نیتروژن مناسب برای عملکرد کلزا رقم اپرا در کرمانشاه

یافته منتج از پروژه شماره: 86367-03-55-2                  مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: اسداهلل زارعی سیاه بیدی                            رتبه علمي: استادیارپژوهش 

 azareei46@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ضرورت دارد مسائل و مشکالت زراعي کلزا به عنوان یکی از مهم ترین دانه های روغنی بدقت مورد توجه قرار 
گیرد. کلزا رقم اپرا OPERA در آزمایشات به زراعي و در مزارع کشاورزان در استان کرمانشاه یکي از ارقام مناسب 
شناخته شده است.  از طرفي تعدادي از کشاورزان با بکار بردن مقادیر متفاوتي بذر عملکردهاي مختلفي بدست مي 
آورند و بسیاري از آنها بر این عقیده اند که با مصرف بیش از مقدار توصیه شده عملکرد باالتري بدست مي آورند. از 
طرفي در شرایط مزرعه بسیار اتفاق میافتد که تراکم مناسب رعایت نمي گردد که در این صورت براي جبران کمبود 

تراکم بوته بایستي تغذیه مناسبي براي گیاه فراهم نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصرف 10 کیلوگرم بذر و 300 کیلوگرم اوره  بیشترین عملکرد دانه را به همراه دارد. بنابراین به منظور دستیابي 

به حداکثر عملکرد کلزا، رقم اپرا به کشاورزان توصیه مي گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
استفاده از مقدار نهاده های توصیه شده )در اینجا مقدار بذر و کود( عالوه بر افزایش عملکرد موجب کاهش هزینه 

های ناشی از مصرف بی رویه نهاده ها می گردد.
با مصرف 10 کیلوگرم بذر و 300 کیلوگرم کود اوره در مقایسه با سایر مقادیر بذر و کود مصرفی عملکرد دانه 

کلزا تا 30 درصد افزایش می یابد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: اثر آبیاري تکمیلي بر ارقام بهاره کلزا در منطقه گنبد

یافته منتج از پروژه شماره: 85009-0000-0000-12-18-056-3     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: کمال اسالمی گمش تپه                                        رتبه علمي: استادیارپژوهنش 

مجري: ابوالفضل فرجي
kamaleslami@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
  کشت کلزا در استان گلستان سابقه دیرینه داشته و ثابت شده است که کمبود آب مي تواند اثري سوء بر عملکرد 
کلزا بگذارد. اگرچه این اثر به ژنوتیپ و مرحله نمو گیاه، بستگي دارد. مراحل گلدهي، اوایل غالف بندي، مرحله تولید 
غالف و تشکیل دانه مراحل حساس براي آبیاري کلزا، مي باشند که ضرورت دارد مدیریت دقیقی بر منابع آب اعمال 
گردد و حدالمقدور در این مراحل گیاه با تنش رطوبتی مواجه نشود. بنابراین جهت دستیابی به حداکثر عملکرد تامین 
آب مورد نیاز گیاه در مراحل فوق ضروری است. با توجه به افزایش سطح زیر کشت کلزا در منطقه، باال بودن مقدار 
تبخیر و تعرق و محدودیت منابع آبي و همچنین لزوم انتخاب هیبریدها یا ژنوتیپ های مناسب جهت کشت با شرایط 
رطوبتی مختلف در منطقه، اجرای پژوهش هایی به منطور تعیین مناسب ترین رقم و بهترین زمان های آبیاری برای 

حصول عملکرد مطلوب از کلزا ضرورت دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 قابل توصیه است که در صورت کمبود نزوالت، بایستی در 2 مرحله گلدهی و پر شدن دانه نسبت به تامین 

کمبود آب مورد نیاز کلزا از طریق آبیاری تکمیلی اقدام نمود.
 رقم آزاد گرده افشان آرجی اس003 می تواند به عنوان یك رقم مناسب در کنار هیبرید هایوال401 )که در حال 

حاضر بیش از 80 درصد از سطح زیر کشت منطقه گنبد را شامل می شود( جهت کشت در منطقه توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
 با انجام دو دور آبیاری تکمیلی در مراحل گلدهی و پرشدن دانه کلزا، تا 14 درصد عملکرد دانه افزایش می یابد.
 انتخاب رقم مناسب )در اینجا هایوال 401 یا آر جی اس 003( تا 25 درصد عملکرد دانه را افزایش می دهد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین تاریخ کاشت کلزا در آذربایجان شرقي

یافته منتج از پروژه شماره: 86279 -0000-13-03 -  35- 2  مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: بهمن پاسبان اسالم                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش

b_pasbaneslam@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بخش عمده روغن های خوراکی از منابع خارجی تامین می شود. بنابراین توسعه کشت دانه های روغنی در کشور 
اهمیت زیادی دارد. کشت به موقع کلزای پاییزه از یك سو و فراهم نبودن مزرعه و آب الزم در زمان کاشت رایج آن 
از سوی دیگر، چالش های اصلی زراعت این دانه روغنی در مناطق سرد کشور از جمله استان آذربایجان شرقی است. 
در صورتی که امکان کاشت دیرتر کلزا با استفاده از ژنوتیپ های جدید فراهم گردد، با بهره گرفتن از بارش های پاییز 
و همچنین با وارد کردن کلزا در برنامه تناوب اراضی زیر کشت صیفی جاتی چون سیب زمینی و پیاز امکان توسعه 

کشت آن در اقلیم های سرد کشور فراهم خواهد شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 بوتههایي که قبل از ظهور سرماي زمستان از تعداد برگ الزم )در حدود 5 برگ( و قطر طوقه مناسب )حدود 6 
میلي متر( برخوردار باشند، کمتر دچار سرمازدگي شده و با رشد و نمو به موقع و مناسب در بهار عملکردهاي مطلوبي 

را تولید خواهند نمود.
 بهترین زمان کاشت کلزاي پاییزه در دشت تبریز و مناطقي با شرایط اقلیمي مشابه 20 شهریور ماه بوده و تا 

اول مهر ماه مي تواند به طول انجامد.
 ژنوتیپ هاي لیکورد و زرفام براي کشت هاي به موقع )دهه سوم شهریور ماه( و اپرا براي کشت هاي دیرهنگام 

)دهه دوم مهر ماه( دردشت تبریز و مناطقي با شرایط اقلیمي مشابه قابل توصیه به نظر مي رسند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
 کشت بموقع )در دشت تبریز و مناطقي با شرایط اقلیمي مشابه 20 شهریور ماه بوده وتا اول مهر ماه( تا 38 

درصد عملکرد دانه کلزا را افزایش می دهد.
 انتخاب رقم مناسب در شرایط کشت معمول و تاخیر بطور متوسط میتواند موجب افزایش 20 درصدی عملکرد 

دانه کلزا شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: امکان کشت گلرنگ در استان آذربایجان شرقی

یافته منتج از پروژه شماره: 86280-13-03-35-2            مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: بهمن پاسبان اسالم                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش

b_pasbaneslam@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از جمله شهرستان های خسروشهر،  استان آذربایجان شرقی  بازده  آبی و کم  نیمه  اراضی  از  در سطح وسیعی 
آذرشهر، بناب، هشترود، بستان آباد، سراب و میانه، تناوب زراعی گندم – گندم و یا گندم آیش رواج داشته و در 
مجموع بازده اقتصادی چندان قابل قبولی حاصل نمی گردد. گلرنگ پاییزه به عنوان گیاهی متحمل به کمبود آب 
و مناسب برای اراضی کم بازده، می تواند در برنامه های تناوبی غالت در کشت های نیمه آبی به کار رود. بنابراین 

معرفی بهترین ارقام گلرنگ با پتانسیل عملکرد مطلوب به کشاورزان حایز اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 امکان کشت و حصول عملکرد قابل قبول برای گلرنگ پاییزه در منطقه خسروشهر تبریز و مناطقی با شرایط 

اقلیمی مشابه فراهم است.
ژنوتیپ های کادبلیو8 و کادبلیو5  و همچنین رقم پدیده برای کشت در منطقه خسروشهر تبریز و به ویژه اراضی 
کم بازده و تحت شرایط آبیاری عادی و کمبود آب در طول دوره پر شدن دانه ها مناسب و قابل توصیه تشخیص 

داده شدند.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
امکان توسعه کشت گلرنگ در مزارع منطقه و افزایش بازده اقتصادی برای کشاورزان بویژه در اراضی کم بازده و 

در شرایط کمبود آب.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی میزان بذر و فاصله رئیف مناسب گلرنگ پاییزه در اقلیم آذربایجان شرقی

یافته منتج از پروژه شماره: 89166-03-35-2                   مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه 
مجری مسئول: بهمن پاسبان اسالم                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش

b_pasbaneslam@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تامین روغن خوراکی کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است. توسعه کشت دانه های روغنی در کشور نقش بسزایی 
در تامین پایدار روغن های خوراکی با کیفیت قابل قبول دارد. گلرنگ یکی از دانه های روغنی نوید بخش برای توسعه 
کشت در اقلیم های مختلف کشور و به ویژه اقلیم سرد است. برای کشت پایدار بایستی میزان بذر و فواصل کشت بهینه 

تعیین گردد تا حداکثر بهره برداری از منابع آب و خاک به عمل آید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تراکم 92 تا 104 بوته در متر مربع با فاصله ردیف  24 سانتي متر و مقدار بذر 25 تا 30 کیلوگرم در هکتار براي 

کشت گلرنگ پاییزه مناسب تر دیده شد.    
نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  

حداکثر بهره برداری از مزرعه و تولید محصول قابل قبول اقتصادی

عکس/عکس های شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه گلرنگ با ميزان بذر و تراكم بهينه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسبترین زمان کشت متوالی کاهو در شرایط گلخانه و فضای باز

یافته منتج از پروژه شماره: 86146-0325-70-3    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: سیب گل خوشکام                          رتبه علمي: مربي پژوهش 

مجري: مهدیه ساعی
S.khoshkam@areo.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کاهو با سطح زیر کشت بیش از 50 هکتار در منطقه جیرفت و عملکرد حدود 25-20 تن در هکتار در فضای باز 
از وضعیت کشت مناسبی برخوردار نیست. از طرفی منطقه جیرفت با سطح زیر کشت گلخانه ای بالغ بر1250 هکتار 
و تولید حدود  250000 تن، یکی از مهمترین مناطق تولید و عرضه محصوالت گلخانه ای ایران است. تکنولوژی 
استفاده از گلخانه ها با هدف بهره برداری بیشتر از امکانات محدود آب و خاک و نیروی انسانی، تولید محصوالت با 
کمیت و کیفیت باالتر، تولید خارج از فصل و عرضه آن در مواقع کمبود در بازار به سرعت در حال گسترش روز افزون 
است. کاهو پیچ یکی از سبزیجاتی است که می تواند درگلخانه کشت شود. لذا تحقیق در مورد چگونگی کشت این 

محصول به عنوان یك محصول گلخانه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاهو پیچ به صورت کشت های متوالی )پی در پی( در صورت وجود بازار فروش مناسب و مدیریت قوی در تولید 

می تواند با بازده اقتصادی بسیار خوب در گلخانه کشت شود و قابل رقابت با سایر محصوالت گلخانه ای دیگر است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
عملکرد کشت کاهوپیچ در شرایط گلخانه بسیار بیشتر از عملکرد آن در فضاي باز است. بدین لحاظ کشت کاهو 
پیچ به صورت متوالي در شرایط گلخانه انجام مي شود. برای تولید این محصول بایستی توجه زیادی به دما و تهویه  
در گلخانه داشت. دمای گلخانه نبایستی از 15 تا 17 درجه سلسیوس باالتر رود، چرا که باعث ایجاد تلخی در کاهو 
می شود. عالوه بر آن شدت بیش از حد تابش آفتاب باعث می شود قبل از تکمیل هد گیاه وارد فاز زایشی شود. این 
مواد نکات بسیار کلیدی در تولید این محصول در گلخانه است.لذا مي تواند به عنوان محصولي مناسب براي کشت 

درشرایط گلخانه ها توصیه شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: روش های تربیت بوته برای بهبود خواص کمی و کیفی ارقام گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

یافته منتج از پروژه شماره: 86221-0000-05-120000-040-2    مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: سیب گل خوشکام                                              رتبه علمي: مربي پژوهش 

مجري: مهدیه ساعی
S.khoshkam@areo.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گوجه فرنگی گلخانه اي یکی از محصوالت استراتژی کشور و منطقه جیرفت است ، به طوری که کشت گلخانه ای 
این محصول در منطقه بالغ بر 60 هکتار بوده و به سرعت در حال افزایش است. این منطقه از جمله مناطقی است 
که با کیفیت ترین گوجه فرنگی گلخانه ای کشور را  در خارج از فصل تولید کرده و نیاز بازار را در زمان خالء این 
انجام  و  و منسجم  متمرکز  به صورت  این محصول  توسعة کشت  به  منطقی  پرداختن  لذا  تامین می کند.  محصول 
تحقیقات جامع در خصوص مسائل و مشکالت مختلف تولید آن از نیازهای اساسی و ضرورت-های اصلی تحقیقات 
این منطقه است. یکی از فاکتورهای ضروری پرورش گوجه فرنگی های پا بلند گلخانه ای تربیت است. اندازه میوه 
گوجه فرنگی هرچه درشت تر باشد زمان تبدیل به گل و میوه و رسیدن آن هم طوالنی تر خواهد بود. هرس و تربیت 
درگوجه فرنگی های گلخانه ای باعث زودرسی، افزایش عملکرد کمی وکیفی محصول،کنترل بهتر بیماری ها، برداشت 
بهتر و تمیزتر میوه و سهولت عملیات داشت ازجمله محلول پاشی وگرد پاشی می شود. سیستم باردهی و تربیت در 
گوجه فرنگی های گلخانه ای دارای اهمیت بسیار زیادی است که به منظورتنظیم باردهی و بهبود رشد رویشی، انتخاب 

و معرفی مناسبترین روش تربیت بوته به کار میرود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 در گوجه فرنگی های گلخانه ای رقم فالکاتو به لحاظ اندازه میوه، بازار پسندی و مصرف تازه خوری، تربیت تك شاخه 
توصیه مي  شود. تربیت چهار شاخه و دو شاخه نسبت به تك شاخه عملکرد بیشتري دارند. لذا براي صنایع فرآوري و 
افزایش عملکرد   قابل توصیه هستند و در گوجه فرنگی چری رقم سالومی تربیت به روش پرورش دو شاخه باردهنده 

بهترین نتیجه را دارد.
نحوه هرس و  تربیت بوته در گوجه فرنگي هاي گلخانه اي معمولی رقم  فالکاتو به لحاظ اندازه میوه، بازار پسندي و 
مصرف تازه خوري تربیت تك شاخه توصیه مي شود. اما به لحاظ صنایع فرآوري و افزایش عملکرد چون تربیت چهار 
شاخه و دو شاخه نسبت به تك شاخه عملکرد بیشتري دارند، قابل توصیه هستند و در گوجه فرنگي ریز رقم سالومي 

تربیت به روش پرورش دو شاخه باردهنده بهترین نتیجه را در بر داشت.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:  
در گوجه فرنگي گلخانه ای معمولی فالکاتو به لحاظ اندازه میوه، بازارپسندي و مصرف تازه خوري تربیت تك 
شاخه توصیه مي شود. اما به لحاظ صنایع فرآوري و افزایش عملکرد چون تربیت چهار شاخه و دو شاخه نسبت به 
تك شاخه عملکرد بیشتري دارند قابل توصیه هستند.  در گوجه فرنگي چري )ریز( رقم سالومي با توجه به این که 
در طي دو سال عملکرد میوه در تیمار تربیت دو شاخه نسبت به دو تیمار دیگر افزایش داشت به نظر مي رسد که در 
این نوع تربیت با این روش رقابت بین میوه ها به یك تعادل قابل قبولي خواهد رسید و برتري آن را نسبت به تربیت 
تك شاخه و چهار شاخه که عملکرد کمتري داشته اند، نشان داد. بررسي ویژگي هاي کیفي میوه در روش تربیت 
دو شاخه نیز در مقایسه با تیمارهاي دیگر از روند رشد و بهبود بسیار خوبي برخوردار است. بنابراین در مورد گوجه 

فرنگي هاي سالومي تربیت به روش پرورش دو شاخه باردهنده بهترین نتیجه را در بر داشت.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تاریخ مناسب کاشت و برداشت برای بهبود عملکرد علوفه و بذر ماش   

یافته منتج از پروژه شماره: 87018-03-71-0                           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: رضا سخاوت                                                     رتبه علمي: مربي پژوهش 

Reza.sekhavat@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در سال هاي اخیر به دلیل تناوب مداوم گندم - ذرت، عملکرد آنها در منطقه به شدت کاهش داشته است. لذا الزم 
است جهت افزایش حاصلخیزی زمین های زراعی و جلوگیری از کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی، گیاهان دیگری 
نظیر لگوم ها وارد تناوب کشت هاي منطقه شوند. ماش از جمله لگوم های تابستانه ای است که عالوه بر دانه، می تواند 
با تولید علوفه ای با کیفیت باالی پروتئین )22 درصد پروتئین( و کمیت باال، عالوه بر حاصل خیری زمین باعث رفع 
کمبود شدید علوفه در ماه های گرم خوزستان شود. بنابر این به منظور بررسی امکان برداشت دو منظوره علوفه و بذر 

از گیاه ماش این آزمایش به مدت دو سال در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد انجام شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در استان خوزستان و مناطق هم اقلیم توصیه می شود که ماش به منظور تولید دانه، در نیمه تیر ماه کاشته شود و 

به صورت دو منظوره کشت نشود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 نتایج آزمایش نشان داد حداکثر عملکرد نهایی دانه در تاریخ کاشت 15 تیرماه بود. همچنین عملکرد نهایی دانه، 
وزن تر علوفه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت تحت تاثیر معنی دار تاریخ های برداشت شاخ و برگ قرار گرفتند. 
باالترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی مربوط به تیمار بدون برداشت شاخ و برگ بود. باالترین وزن علوفه تر و 

شاخص برداشت را تیمار برش شاخ و برگ در 60 روز پس از کاشت داشت. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تراکم  مناسب الین هاي ماش جهت کود سبز

یافته منتج از پروژه شماره: 87017-03-71-0                          مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: رضا سخاوت                                                     رتبه علمي: مربي پژوهش 

مجري: بصیر صمدي
Reza.sekhavat@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ماش عالوه بر تولید بذر و علوفه با کیفیت پروتئین باال، گیاهي با ارزش از حیث تولید کود سبز است. این گیاه 
داراي طول دوره رویش حداکثر 75 تا 80 روز بوده و هدف از کاشت ماش به عنوان کود سبز رسیدن به اندام های 
سبز گیاهی حداکثر در مدت زمان کوتاه پس از کاشت در مرحله 10 درصد گلدهي است و برداشت دانه مورد نظر 
نیست. در کشور ما رقم یا ارقامي از ماش که به منظور استفاده جهت کود سبز باشند، شناسایي و معرفي نشده است و 
معموالً از ارقام تجارتي و بذري نظیر رقم پرتو استفاده مي شود. استفاده از ارقام بذري جهت تولید علوفه و یا کود سبز 
به دلیل گران بودن بذر آنها صرفه اقتصادي را پایین مي آورد. در صورتي که استفاده از ارقام دانه ریز که قیمت آنها 
حدود یك سوم قیمت بذر ارقام تجارتي و رایج است، مي تواند صرفه اقتصادي بیشتري براي کشاورزان داشته باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در استان خوزستان، ورامین و مناطق مشابه در دو محل دزفول، ورامین و مناطق مشابه توصیه مي شود. جهت تولید 
کود سبز از رقم شاهد و الین هاي   Bari mung و CO3 در تراکم 400 هزار بوته در هکتار )فواصل 5 سانتیمتر 

بوته ها روي ردیف هاي کاشت  با فاصله 50 سانتیمتر( استفاده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 استفاده از ارقام دانه ریز به دلیل وزن صد دانه پایین تر در مقایسه با ارقام تجارتي میزان مصرف بذر در هکتار را نیز 
کاهش خواهد داد. به دلیل افزایش قیمت باالی بذر ماش جهت استفاده خوراکی، کشت این بذور به منظور کود سبز 
تا حدود زیادی مقرون به صرفه نیست و از طرف دیگر گزینش ژنوتیپ های مورد بررسی به طریقی صورت گرفته که 
عمدتاً به فرم ایستاده بوده و این فرم بوته ایجاب می کند که بذر بیشتری در واحد سطح استفاده شود. در صورتی که 
بوته های رونده با میزان کمتر بذر مصرفی در واحد سطح )به دلیل ریزتر بودن بذر آنها و رونده بودن بوته ها( پوشش 

مناسبی ایجاد کرده و به نحو بهتری بر علف های هرز مزرعه غالب می شوند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنـوان: تاریخ کاشـت و تراکم مناسـب بوتـه برای بهبـود عملکرد کمي و کیفي جمعیت پیشـرفته خربزه شـادگاني 

در کشـت بهاره خوزستان
یافته منتج از پروژه شماره: 84163-0000-05-120000-043-2     مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه

مجری مسئول: غالم عباس مشرف   قهفرخي                                    رتبه علمي: محقق 
abbasmosharraf@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 استان خوزستان به عنوان قطب محصوالت جالیز در کشور مطرح است و بیش از 5500 هکتار خربزه در اراضي 
استان کشت مي شود. خربزه شادگاني نیز یکي از جمعیت هاي بومي مورد کشت وکار در خوزستان است با توجه به 
اینکه جمعیت خربزه شادگاني در سال هاي قبل طي یك دوره برنامه گزینش  خالص سازي شده است جهت معرفي 
رقم این جمعیت نیاز به اجراي پروژه هاي مختلف از جمله این پروژه است و با بدست آوردن بهترین تاریخ کاشت و 
تراکم بوته به عملکرد کمي و کیفي بیشتر این جمعیت و سوددهي بیشتر زارعین خواهد شد. تاریخ کاشت و تراکم 
از عوامل مهم در تولید محصوالت کشاورزي است. به منظور تعیین تاریخ کاشت و تراکم بوته و اثرات آنها برخواص 

کمي وکیفي جمعیت پیشرفته خربزه شادگاني این تحقیق ضروري به نظر مي رسید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 مناسب ترین تاریخ کاشت براي خربزه شادگاني 10 اسفند تا 25 اسفند ماه در منطقه و فاصله بوته 45 سانتي متر و 

عرض پشته 5/ 2 متر مناسب ترین تراکم بوته است. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با بدست آوردن بهترین تاریخ کاشت و تراکم بوته به عملکرد کمي و کیفي بیشتر این جمعیت و سوددهي بیشتر 

زارعین خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بسترهاي مختلف کاشت برای تولید میني تیوبر سه رقم سیب زمیني در گلخانه در اردبیل

یافته منتج از پروژه شماره: 86186-0000-21-120000-035-2          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: بهرام دهدار مسجد لو                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش

Bahram_dehdar@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
)میني تیوبرها(  غده چه ها  می شوند.  استفاده  زمینی  سیب  بذرسالم  تولید  برای  اولیه  هسته  عنوان  به  غده چه ها 
تراکم  با  متفاوت  بسترهای  در  آنها  کاشت  و  گلخانه  به  آزمایشگاهي  کامل  گیاهچه هاي  انتقال  طریق  از  معموالً 
زیاد به دست مي آیند. غده چه هاي تولید شده به عنوان منبع اولیه پایه بذري پیش پایه در صنعت تولید بذرسالم 
سیب زمیني استفاده مي  شوند. با توجه به سیاست وزارت جهاد کشاورزي در حمایت از بخش هاي تولید کننده میني 
تیوبر )به عنوان هسته اولیه بذر سالم سیب زمیني( انجام تحقیقات مورد نیاز در زمینه بسترمطلوب در جهت افزایش 
کمیت و کیفیت غده هاي بذري تولیدي در جهت قطع وابستگي به کشورهاي بیگانه و جلوگیري از خروج ارز از کشور 
ضروري است. در برنامه تولید بذر پایه، با تولید تعداد زیاد میني تیوبر در گلخانه، تعداد تکثیر مزرعه اي کاهش مي یابد 
و با این کار احتمال آلودگي به بیماري هاي ویروسي را مي-توان کاهش داد. بستر کاشت جز عواملی است که در تولید 

مینی تیوبر سیب زمینی از اهمیت بیشتری برخودار است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پرلیت1+  بسترکاشت  مارفونا  و  ساواالن  آگریا،  ارقام  برای  بستر  بهترین  مشابه  مناطق  و  اردبیل  های  گلخانه  در 
پیت ماس بیوالن )خارجي( 5 برای تولیدکنندگان مینی تیوبر در گلخانه ها و رقم ساواالن جهت تولید مینی تیوبر 

توصیه می شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با افزایش تولید تعداد بیشتر غده چه  در واحد سطح در گلخانه، عالوه بر تأثیر بر روي سالمت بذور تولیدي، زمان الزم 

برای بدست آوردن مقدار معیني از بذر سالم یك رقم جدید، کاهش می یابد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: روش های مختلف جداسازی پالسنتا )پلوم( از بذر طالبی

یافته منتج از پروژه شماره: 87061-03-72-2                   مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: کریم عرب سلماني                                     رتبه علمي: مربي پزوهش 

salmani348@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 با توجه به سطح زیر کشت طالبی که در حدود 35 هزار هکتار است، بالغ بر ده تن بذر بطور سالیانه در کشور 
تولید مي شود که بخش قابل توجهی از آن بوسیله کشاورزان تولید مي شود. از آنجائیکه صنعت و تکنولوژی تولید 
بذور سبزی و صیفی در داخل کشور رونق چندانی ندارد، لذا هنوز روش های سنتی بذرگیری استفاده مي شود که 
این موضوع ضمن افزایش هزینه تولید باعث مي شود فرایند استخراج بذر از میوه به -کندی انجام شود. بطوري که در 
سطوح باالی پنج هکتار تولید کنندگان با مشکالت زیادی در رابطه با تخمیر بذر همراه با گوشت میوه و شستشوی 
افزایش کیفیت بذر طالبی و  از تخمیر روبرو هستند. لذا سرعت بخشیدن به فرایند تولید بذر همچنین  بذور بعد 
خربزه ضروري است. بمنطور ارزیابی تاثیر روش های مختلف بذرگیری بر کیفیت بذر طالبی رقم سمسوری، در ابتدا 
میوه هایی که در مرحله رسیدگی کامل بودند، بذرگیری شده و جهت جدا کردن بذر از گوشت اطراف آن )پالسنتا( 

تیمارهایي روی آن اعمال شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 1- به منظور جدا سازي بذر از پالسنتا میتوان از اسید سولفوریك 98 درصد و یا اسید کلریدریك 37 درصد استفاده 
شود. 2- نسبت دز حجمي مصرف اسید به مخلوط بذر و پلوم 1 به 4 باشد. 3- زمان مصرف اسید بالفاصله بعد از بذر 

گیري مي باشدو طول مدت زمان اثر اسید در دزهاي توصیه شده کمتر از 2 دقیقه باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
زنی  جوانه  آزمون  شامل  بذر  بنیه  ارزیابی  آزمونهای  بذرها،  کیفیت  ارزیابی  بمنظور  فوق،  تیمارهای  اعمال  از  بعد 
استاندارد بذر، تست گیاهچه های عادی و غیر عادی، آزمون هدایت الکتریکی )EC( و آزمون سرعت جوانه زنی بر 
روی آنها انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده از انجام آزمون ها ، بهترین تیمار جهت بذر گیری با توجه به طول 
مدت زمان بذر گیري و ویژگیهاي کیفي بذر تیمار اسید سولفوریك 98 درصد و اسید کلریدریك 37  درصد بهترین 

تیمارهاي بذرگیري بودند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: روش هاي مختلف آماده سازي بذر کاهوپیچ  اهوازي جهت تولید نشاءهاي یکنواخت

یافته منتج از پروژه شماره: 86222-0000-05-120000-043-2     مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: مهرزاد طاوسي                                                   رتبه علمي: محقق

tavoosimehr@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان  در  دارد.  فراواني  دوره خواب مشکالت  و  گرما  به  لحاظ حساسیت  از  و  است  فصل سرد  کاهو محصول 
خوزستان، خزانه گیري کاهو مواجه با گرماي پایان فصل تابستان است. استان خوزستان به نعمت داشتن زمستان هاي 
معتدل و شرایط آب و هوایي مساعد در پائیز و زمستان، یکي از مناطق مهم تولید انواع محصوالت سبزي و صیفي در 
کشور به شمار مي رود و در این بین کشت کاهو نیز در این گروه محصوالت، از ویژگي  و توجه خاصي برخوردار است. 
از دیرباز کشت این محصول در خوزستان رایج بوده و به دلیل کیفیت مطلوب و بازارپسندي خوب آن مورد توجه 
کشتکاران و مصرف کنندگان قرار داشته است. هدف از اجراي این طرح امکان کشت زودهنگام و مقابله با استرس هاي 
دمایي با استفاده از روش هاي پیش تیمار آماده سازي بذر و دستیابي به گیاهان یکنواخت و در نهایت مدیریت بهتر در 

زمان هاي کاشت، داشت و برداشت بوده است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 بذور کاهو قبل از کاشت در آب معمولي به مدت چهار ساعت، در شرایط تاریکي و دماي محیطCo 15 خیسانده و 

هوادهي شوند. سپس بذور به صورت معمول خزانه و در مرحله بعد انتقال نشاء شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 پیش تیمار»چهار ساعت خیساندن در آب« باعث ارتقاء سطح کیفي بذر برای کشت در دماهاي مطلوب و نیز در 
با آماده سازی بذر به روش خیساندن در آب، بذر کاهو دمای 30 درجه  ایجادکننده تنش گرما می گردد.  دماهاي 
سلسیوس را تحمل می کند و درصد جوانه زنی فقط 2 درصد کاهش می یابد. هم چنین با استفاده از این روش، نیازي 
به تیمار سرمادهي قبل از کشت )prechilling( برای بذر کاهو نخواهد بود. شاخص و سرعت ظهور گیاهچه را 12/4 

درصد افزایش می دهد تا حدي که با شاهد خارجي قابل رقابت است.
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 عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نشاءهاي توليد شده با تيمار 4 ساعت خيساندن در آب

جوانه زني بذر كاهو اهوازي در دماي 30 درجه با تيمار 4 ساعت خيساندن در آب
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: کشت رقم لوبیا قرمز زودرس لوبیا و الین های زودرس قرمز D81083 لوبیا سفید جولز بعد از برداشت جو

یافته منتج از پروژه شماره: 86205-0000-21-120000-058-2           مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: حسین آسترکی                                                       رتبه علمي: محقق

Research12014@gmail,com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
حبوبات دارای ارزش غذایی باالیی  از منابع مهم تأمین پروتیین  است. لوبیا از محصوالت استراتژیك و مورد توجه 
در اقتصاد مقاومتی است. از نظر زراعی و تقویت خاک و کشاورزی پایدار حائز اهمیت است. محصوالت رایج منطقه 
غالت )جو و گندم( هستند  که معموال بدون رعایت تناوب هرسال کشت می شوند. به همین دلیل هزینه های تولید 
به علت عمکلرد کم و مشکل علفهای هرز باال رفته و از سوی دیگر کشت پی در پی غالت را موجب بروز مشکالت 
بیماری ها و آفات در غالت می شود. بنابراین در این الگوها اصالح الگوی کشت غالت حبوبات زودرس را خواهیم 
داشت و همچنین امکان زمینه افزایش درآمد کشاورزان را با کاشت دو محصول در سال زراعی بوجود میاید. با توجه 
به اهمیت استفاده بهینه و جلوگیری از فرسایش خاک در زمان بعد از برداشت زراعت های پاییزه می توان در اوایل 
تابستان زمین زراعی را با ارقام زودرس لوبیا کشت کرد. در نتیجه امکان کشت دو محصول در سال را فراهم کرد تا 
با افزایش بهره وری، درآمد کشاورزان در یکسال زراعی افزایش یابد. همچنین گیاهان خانواده حبوبات مانند لوبیا در 

تناوب با غالت باعث افزایش حاصلخیزی زمین به دلیل تثبیت ازت در خاک می شوند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پژوهش های انجام شده تأکید می کند که امکان کشت انواع لوبیا زودرس سفید و قرمز بعد از برداشت جو وجود 
با عملکرد 3118/8  )در دست معرفی(   D 81803 با عملکرد 3231/2 کیلوگرم در هکتار و الین  دارد. رقم صیاد 
کیلوگرم در هکتار برای کشت دوم توصیه می شود. در الین ها و ارقام لوبیا سفید الین جولز با 3720/8 کیلوگرم 
 در هکتار  قابل کشت و توصیه است. بنابراین در دهه اول تیرماه کاشت ارقام زودرس صیاد و الینهای لوبیا قرمز

D 81803 )در دست معرفی( و الین لوبیا سفید جولز بعد از برداشت غالت )گندم و جو(  برای شرایط با آب و هوای 

مشابه در  استان لرستان مانند الشتر و ازنا توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 پیش تیمار»چهار ساعت خیساندن در آب« باعث ارتقاء سطح کیفي بذر برای کشت در دماهاي مطلوب و نیز در 
با آماده سازی بذر به روش خیساندن در آب، بذر کاهو دمای 30 درجه  ایجادکننده تنش گرما می گردد.  دماهاي 
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سلسیوس را تحمل می کند و درصد جوانه زنی فقط 2 درصد کاهش می یابد. هم چنین با استفاده از این روش، نیازي 
به تیمار سرمادهي قبل از کشت )prechilling( برای بذر کاهو نخواهد بود. شاخص و سرعت ظهور گیاهچه را 12/4 

درصد افزایش می دهد تا حدي که با شاهد خارجي قابل رقابت است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
گیاهان خانواده حبوبات مانند لوبیا در تناوب با غالت باعث افزایش حاصلخیزی زمین به دلیل تثبیت ازت در 
خاک می شوند و بیماری ها و آفات غالت با رعایت این روش تناوب زراعی کنترل می شوند. درآمد کشاورزان در یکسال 

زراعی افزایش یابد و کاشت دو محصول زراعی در یك سال زراعی حاصل شده  و قابل توصیه است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته

نمايی از مزرعه كشت لوبيا



376
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند



37۸

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: مناسب ترین تاریخ کشت چغندرقند بهاره در مناطق مختلف استان کرمانشاه  

یافته منتج از پروژه شماره:013-86-02-11-054-2                     مدت اجراي پروژه:2سال 
استادیارپژوهش  مجری مسئول: علی جلیلیان                                                رتبه علمی: 

alijalilian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در اکثر مناطق ایران خصوصاً استان کرمانشاه شرایط آب و هوایی به گونه ای است که چغندرقند باید در اولین 
زمان ممکن در اواخر زمستان یا اوایل بهار کشت شود. با توجه به طوالنی بودن دوره رشد چغندرقند و رشد رویشی 
نامحدود آن، هرچه کشت زودتر انجام شود، عالوه بر افزایش عملکرد و استفاده از بارندگی های بهاره، خسارت برخی 
از آفات و بیماری ها نیز در اوایل فصل کمتر می شود. یکی از مهم ترین محدودیت های کشت زود چغندرقند، احتمال 
برخورد به آخرین یخبندان های بهاره در مرحله گیاهچه ای و خسارت سرماست. با بررسی آمار هواشناسی بلندمدت و 
با در نظر گرفتن آستانه خسارت یخ زدگی به گیاهچه چغندرقند )منفی دو درجه سلسیوس و کمتر( می توان بهترین 
زمان کشت را برای هر منطقه به شکلی تعیین کرد که در زمان سبز شدن احتمال خسارت یخ زدگی حداقل باشد. با 
استفاده از این روش، بدون نیاز به آزمایش مزرعه ای و فقط بر اساس آمار بلندمدت دمای هوا و خاک در هر منطقه 

زودترین تاریخ کشت ممکن تعیین می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با بررسی آمار هواشناسی 20 ساله مناطق مختلف استان کرمانشاه، تاریخ کشت قابل توصیه برای چغندرقند که 
حداقل ریسك خسارت یخ زدگي براي گیاهچه چغندرقند را داشته باشد در کرمانشاه )صحنه، بیستون و ماهیدشت( 
و اسالم آباد غرب، دوم فروردین و در منطقه کنگاور 19 فروردین توصیه می شود. ضمناً به این نکته توجه شود که 
در زمان های مذکور دمای هوا ممکن است خیلی سرد هم باشد و به پایین تر از منفی دو درجه سلسیوس ،هم برسد 
اما تا زمانی که بذر چغندرقند درون خاک است به دلیل اینکه هم داخل خاک گرم تر از هواست و هم بذر در حال 
جوانه زنی به سرما مقاوم است، مشکلی پیش نخواهد آمد. با توجه به اینکه تا سبز شدن کامل و باال آمدن گیاهچه 
چغندرقند به سطح خاک مدت زمانی طول می کشد، بر اساس آمار هواشناسی بلندمدت خطر خسارت یخ زدگی در 

زمان سبز شدن به حداقل می رسد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بهینه توصیه شده که حداقل ریسك خسارت یخ زدگی را در پی خواهد داشت،  تاریخ کشت  در صورت رعایت 
عالوه بر افزایش عملکرد ناشی از کشت به موقع، از ضرر و زیان احتمالی کشاورز در اثر خسارت یخ زدگی ناشی از 



یافته های قابل ترویج سال 1389 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

379

سرماهای دیررس بهاره جلوگیری خواهدشد. کشت به موقع تأثیر مستقیم بر افزایش عملکرد و عیار چغندرقند دارد 
و توان رقابت چغندرقند را با علف های هرز بیشتر می کند و خسارت برخی بیماری ها و آفات را نیز کاهش خواهد داد 
که خود باعث کاهش هزینه ها می شود. در مجموع، کشت بر اساس توصیه انجام شده عالوه بر افزایش تولید و درآمد 

کشاورزان، مصرف سموم شیمیایی را نیز کاهش خواهد داد.



3۸0

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
برآورد نیتروژن موردنیاز چغندرقند با استفاده از سنجش نیترات خاک عنوان: 

یافته منتج از پروژه شماره:013-83-02-11-100-0       مدت اجراي پروژه:3 سال و شش ماه
مجری مسئول:حمید نوشاد                                   رتبه علمی: استادیارپژوهش 

محمود نیرومندجهرمی مجری: 
hamidnoshad@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در بین عناصر غذایی، نیتروژن بیشترین نقش را در افزایش و یا کاهش توأم کمیت و کیفیت چغندرقند دارد. 
بنابراین، مدیریت نیتروژن یکي از عملیات مدیریتي جدي، مهم و اساسی جهت کسب عملکردهایی با کمیت و کیفیت 
از جنبه تغذیه  به کشاورزي پیشرفته  از مهم ترین و مؤثرترین روش های دستیابي  از طرفی، تجزیه خاک  باالست. 
گیاهي است. اندازه گیری نیترات خاک یکی از بهترین روش های برآورد نزدیك به یقین نیتروژن موردنیاز چغندرقند 
است. از سوی دیگر، با توجه به گرانی انواع کودهای نیتروژن دار و ارزانی و سریع بودن اندازه گیری نیترات خاک، 

معرفی این روش می تواند مشوقی باشد برای کشاورزان که این روش را به کار گیرند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
قبل از کاشت و یا در مرحله تنك و وجین )مرحله 6-4 برگی بوته ها(، از عمق صفر تا 30 سانتی متری در فاصله 
ایران و در  اقلیمی  به آزمایشگاه ارسال شود. در شرایط  از خاک تهیه و  بین دو ردیف کاشت، یك نمونه ترکیبی 
خاک هایی با ماده آلي بیش از 1/5 درصد با بافت متوسط و لومي، چنان چه قبل از کاشت، نیتروژن نیتراتي عمق 
صفر تا 30 سانتي متري خاک حدود 15 میلي گرم در کیلوگرم خاک باشد، بدون مصرف کود نیتروژن عملکرد ریشه 
حدود 60 تن در هکتار قابل دست یابی است. در زمان تنك و وجین، چنان چه نیتروژن نیتراتی عمق صفر تا 30 
سانتي متري کف جوي چه بیش از 25 میلي گرم در کیلوگرم خاک باشد، میزان ماده آلي خاک بیش از 1/5 درصد و 
خاک دارای بافت متوسط و لومي باشد، دستیابي به عملکرد بیش از 80 تن در هکتار بدون استفاده از کود نیتروژن 
دور از انتظار نیست. اگر در مرحله تنك و وجین، میزان نیتروژن نیتراتي خاک کمتر از 25 میلي گرم در کیلوگرم 
خاک باشد، جهت دستیابی به عملکرد باالی 80 تن در هکتار، بایستی کود نیتروژن )اوره( مصرف شود. به منظور 
رسیدن به حد مطلوب مذکور، باید برای افزایش هر یك میلی گرم در کیلوگرم نیترات خاک حدود 15 کیلوگرم در 

هر هکتار کود اوره مصرف کرد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مصرف کود بر اساس نتایج آزمون خاک عالوه بر صرفه اقتصادی از طریق مصرف کمتر کود، کاهش هزینه های 
مربوط به خرید و مصرف آن، افزایش کمیت و کیفیت محصول، از طرفی باعث جلوگیری از آلودگی محیط زیست و 
تخریب خاک خواهد شد که در اثر مصرف بی رویه و بیش از حد کودهای شیمیایی رخ می دهد و در همین راستا، در 

دستیابی به محصول سالم نیز قدم مهمی برداشته شده است.



3۸2
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موسسه تحقیقات برنج کشور



3۸4

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: محلول پاشی کود نیتروژن روشی مناسب جهت افزایش بهره وری  کود  و عملکرد کلزا
یافته منتج از پروژه شماره:  87008-04-04-2          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:
مصرف بهینه عناصر غذایي نقش بسزایي در افزایش عملکرد و کیفیت کلزا و روغن آن داشته و از آلودگي هاي 
زیست محیطي و بر هم خوردن تعادل عناصر غذایي در خاک جلوگیري مي کند. یکي از روش هایي که به عنوان 
مکملی براي کودهاي شیمیایي در خاک مطرح است تغذیه برگي مي باشد. با تغذیه از طریق برگ مي-توان مواد 
غذایي را در اسرع وقت در اختیار گیاه قرار داد. در این روش عناصر غذایي به طور مستقیم در اختیار شاخ و برگ 
گیاه قرار مي گیرند. در مواقعي که عکس العمل سریع گیاه مورد نظر باشد و خطر تثبیت عناصر در خاک زیاد بوده و 
رطوبت خاک پایین باشد و همچنین در مواقعي که خطر آبشویي نیتروژن در اثر بارندگي زیاد و شرایط غرقابي زمین 

وجود داشته باشد، با استفاده از محلول پاشي، مي توان به طور سریع نیاز غذایي به نیتروژن گیاه را برطرف نمود. 

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. یك سوم کود نیتروژن و تمام کود فسفات آمونیوم )150کیلوگرم در هکتار( و سولفات پتاسیم )150کیلوگرم 
در هکتار( قبل از کاشت بذر به مزرعه داده  شود. کاشت بذور در اواخر مهر و میزان بذر مصرفي بر حسب 8 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. بذر کلزا رقم هایوال 401 در عمق کاشت 2-1 سانتی متر صورت پذیرد. از تیمار 
محلول پاشي ده در هزار در دو مرحله  ا- زمان ساقه رفتن و 2- قبل از گلدهي  همراه با کوددهي متداول خاکي به 
صورت یك سوم در زمان کاشت،  یك سوم در زمان ساقه رفتن و یك سوم قبل از گلدهي به میزان 180 کیلوگرم 
نیتروژن خالص در هکتار استفاده شود. محلول پاشی به وسیله سمپاش موتوری با فشار 0/2 بار در صبح زود و یا در 

هنگام غروب انجام شود و از انجام آن در ساعات گرم روز خودداری گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج نشان داد که تیمارهاي محلول پاشي ده در هزار در زمان ساقه رفتن+ قبل از گلدهي و تیمار محلول پاشی در 
سه مرحله )8-6 برگي+ ساقه رفتن + قبل از گلدهي( به ترتیب با میانگین 3629 و 3686 کیلوگرم در هکتار به طور 
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مشترک بیشترین  عملکرد و تیمار شاهد متداول بدون محلول پاشی )2623 کیلوگرم در هکتار( و تیمار شاهد بدون 
کود نیتروژن )950 کیلوگرم در هکتار( کمترین عملکرد دانه را دارا بودند. با توجه به افزایش1000 کیلوگرم دانه کلزا 
در اثر استفاده از محلول پاشی در مقایسه با تیمار استفاده منحصرا خاکی از نیتروژن، اهمیت باالی استفاده از این 
روش تغذیه ای جهت کشت کلزا در منطقه به خوبی مشخص می گردد. در مجموع با توجه به نتایج تیمارمحلول پاشی 
با غلظت 10 در هزار در مرحله ساقه رفتن + قبل از گلدهی به دلیل افزایش عملکرد دانه و روغن، توجیه اقتصادي 
کاهش مصرف کود و کاهش آالینده هاي زیست محیطي به عنوان بهترین تیمار محلول پاشی جهت کشت کلزا رقم 

هایوال 401 در اراضي شالیزاري استان گیالن توصیه مي گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

محلول پاشی كلزا با غلظت 10 در هزار نيتروژن در دو مرحله ساقه رفتن و قبل از گلدهی



3۸6

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: معرفي اولین رقم برنج هیبرید با کیفیت مطلوب )رقم دیلم(

یافته منتج از پروژه  شماره:  074- 78 -18- 118              مدت اجراي پروژه: 9 سال
مجری مسئول: حمید درستی                                           رتبه علمي: مربی پژو هش 

مجری: حسین رحیم سروش
hdorosti37@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
برنج هیبرید یك رقم تجارتي است و در واقع بذر نسل اول حاصل از تالقي دو والدي است که از نظر ژنتیکي 
متفاوت مي باشند. بذر هیبرید از پدیده شناخته شده هتروزیس بهره  مي گیرد که باعث افزایش عملکرد آنها نسبت 
به الین هاي والدیني و همچنین ارقام اصالح شده می شود. در کشت برنج، یکي از راه هاي برجسته و موثر در افزایش 
تولید در واحد سطح، بکار گیري تکنولوژي برنج هیبرید است. ارقام هیبرید از نظر پتانسیل عملکرد 25 الي 30 درصد 
نسبت به ارقام پر محصول )اینبرد( افزایش عملکرد دارند.  این میزان عملکرد در شرایط خاک و تغذیه یکسان  قابل 
استحصال مي باشد. رقم  هیبرید دیلم بیش از 8/5 تن عملکرد در هکتار دارد و از لحاظ کیفیت پخت همانند ارقام 
بومي داراي عطر و طعم است و مورد پذیرش شالیکاران قرار گرفته است. مضافاً نسبت به بیماري بالست متحمل 

مي باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- نوع خزانه، جوی و پشته ای با پوشش نایلونی باشد. میزان بذر مورد نیاز، 20 کیلوگرم در هکتار 

زمان  بهترین  می باشد،  روزه  انتقال 20-25  زمان  در  نشاء  و سن  فروردین  بذرپاشي، 10-15  زمان  بهترین   -
نشاکاري حداکثر10 اردیبهشت بوده تا از حمله نسل سوم کرم ساقه خوار محفوظ بماند.

- تعداد نشاء در هرکپه: یك تا دو عدد نشاء  سالم و قوي،  فاصله نشاکاري: 25 ×25 سانتی متر 
-کاربرد کودهاي شیمیایي:  120 کیلوگرم ازت خالص معادل 260 کیلوگرم اوره ، 50 کیلوگرم فسفر خالص 
پتاسیم خالص در هکتار معادل 200 کیلوگرم سولفات  معادل 100 کیلوگرم کود فسفات آمونیم و 100کیلوگرم 
پتاسیم جهت زراعت برنج هیبرید الزم مي باشد. بدین منظور نصف کود ازته به اضافه کل کود فسفره و نصف کود 
پتاسه به عنوان کود پایه مصرف مي گردد. یك چهارم کود ازته و یك چهارم کود پتاسه باقیمانده در مرحله حداکثر 
پنجه زني )65-60 روز بعد از بذر پاشي( به عنوان کود سرک اول به زمین اصلي داده مي شود. یك چهارم کود ازته 
بعالوه یك چهارم کود پتاسه  باقي مانده به عنوان کود سرک دوم در زمان تشکیل خوشه در غالف حدوداٌ 80-85 
روز بعد از بذر پاشي استفاده مي گردد. سایر مراقبت های زراعی در زمین اصلی مانند مبارزه با علف های هرز، مبارزه 
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با کرم ساقه خوار برنج بر اساس نتایج تحقیقات و نظر کارشناسان اجرایی انجام شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
بررسي هاي انجام شده در آزمایشات On farm در شرایط زارع و مقایسه آن با ارقام خزر و هاشمي گویاي برتري 
رقم دیلم  نسبت به ارقام یاد شده بود. میزان برتري رقم دیلم با دامنه عملکرد 6215 تا 12500 کیلوگرم در هکتار 
در مقابل رقم بومي هاشمي با دامنه عملکرد 3984 تا 4225 کیلوگرم در هکتار، حداقل 36 و حداکثر67 درصد و 
در مقایسه با رقم اصالح شده خزر با دامنه عملکرد 4475 تا 6152 کیلوگرم در هکتار، بین 28 تا 51 درصد برآورد 
شده است. عملکرد این رقم در آزمایش تحقیقی– ترویجی و در مزارع کشاورزان نیز  بیشتر از دو برابرارقام بومی رایج 

در منطقه بود. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: مکانیزم هاي فیزیولوژیکي مرتبط با تنش شوري در ارقام برنج ایراني

یافته منتج از پروژه شماره: 86006-04-04-2                   مدت اجراي پروژه: 2/5 سال
مجری مسئول: الهیار فالح                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش

 afallah@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان  مازندران و گلستان 65 هزار هکتار اراضي شور و قلیا دارند که به طور پراکنده از سمت جنوبي شهرک 
دریاکنار )قسمت مرکزي مازندران( شروع و تا بندر گز در سمت شرقي مازندران ادامه دارد. برنج گیاهي نیمه-آبزي 
است که زراعت آن نیاز به آب فراوان دارد. در بعضي از مناطق ایران، آبیاري مزارع برنج با آب هاي نسبتا شور صورت 
یا  یافته و در دراز مدت سبب بروز مشکالت شوري  این آب ها در شالیزاري تجمع  مي گیرد. نمك هاي محلول در 
سدیك شدن خاک مي شود. یك تعریف قابل قبول و گسترده از یك خاک شور عبارتست از هدایت الکتریکي در یك 
عصاره اشباع با EC که از 4 میلي موس در 25 درجه سلسیوس تجاوز نماید. حد بحراني نمك براي گیاهان پنج دهم 
درصد وزن خاک خشك مي باشد. در گیاهان در حدود 60 نوع عنصر وجود دارد که بعضی از آن ها برای یك گیاه 
خاص سمی هستند،  بیشتر این یون ها جزو یون هاي الزم و پرمصرف بوده و در ساختمان سلولي نیز موجود مي باشند، 
ولي بعضي از این یون ها قابلیت جذب زیادي دارند که باعث تجمع آن ها در بخش هاي هوایي گیاه و ایجاد مسمومیت 
شده و به این ترتیب رشد گیاه را متوقف مي کنند. بنابراین براي مطالعه پاسخ گیاه برنج به تنش شوري الزم است 
که اثرات شوري در مراحل حساس رشدي یعني مرحله گیاهچه اي و تعیین  مکانیسم تحمل به تنش شوری در سایر 

مراحل رشدی گیاه برنج مورد مطالعه قرار گیرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مرحله گیاهچه ای ارقام عنبربو، گرده، شفق و PSBRC88 متحمل ولی رقم هیبرید نسبت به شوری حساس 
بود. میزان غلظت یون های کلسیم، پتاسیم و منیزیم با افزایش سطح شوری در اندام های برگ و ساقه برنج کاهش 
یافت ولی غلظت یون سدیم افزایش یافت. صفات فیزیولوژیکی نظیر مقدار کلروفیل، محتوی آب نسبی، وزن خشك 
کل، هدایت روزنه ای، سرعت فتوسنتزی نیز کاهش یافت. میزان کاهش در مرحله گلدهی بیشتر از مرحله رشد 
رویشی و ساقه دهی بوده است. اجزاء عملکرد مثل تعداد دانه پر ، تعداد دانه پوک، تعداد کل دانه و تعداد خوشه بارور 
با افزایش تنش شوری نیز کاهش یافت. کاهش رشد ناشی از تنش شوری را می توان به کاهش راندمان فتوسنتزی و 

فعالیت آنزیم ها و افزایش ترکیبات آنتی اکسیدانت )مالون دی آلدهاید و هیدروژن پراکساید( نسبت داد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه
با آبیاری آبهای شیرین در اراضی شور، غلظت نمك در خاک و گیاه کاهش یافته و رشد برنج حالت طبیعی خود 
را ادامه خواهد داد. اگر آب شیرین کم هست تناوب آبیاری شیرین و شور با هدایت الکتریکی 6-4 بجز در مرحله 

گلدهی می توان زراعت برنج را در اراضی با شوری 6-3 دسی زیمنس بر متر انجام داد.   

عکس/عکس های شاخص از یافته:

ميكروپالت هاي بتني و زهكش هاي تعبيه شده در آن در آزمايش مزرعه اي

درپوش هاي چوبي گلدان ها و نحوه قرار گرفتن نشاءها در منافذ آن در آزمايش گلخانه اي
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: تاثیر بیو فسفر بر میزان جذب فسفر، عملکرد و اجزاي عملکرد برنج هاشمي

یافته منتج از پروژه شماره:   88019-04-04-4                    مدت اجراي پروژه:  1 سال
مجری مسئول: حسن شکری واحد                                       رتبه علمي: مربی پژوهش 

shokri_v@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اگرچه کاربرد کودهاي بیولوژیك به علل مختلف در طي چند دهه گذشته کاهش یافته است، ولي امروزه با توجه 
به مشکالتي که مصرف بي رویه کودهاي شیمیایي به وجود آورده است، استفاده از آنها در کشاورزي و بهره برداري 
علمي از این گونه منابع مجدداً مطرح شده است. بدون تردید کاربرد کودهاي بیولوژیك عالوه بر اثرات مثبتي که بر 
کلیه خصوصیات خاک دارد، از جنبه هاي اقتصادي ، زیست محیطي و اجتماعي نیز مثمر ثمر واقع شده و مي تواند به 

عنوان جایگزین یا مکمل مناسب و مطلوب براي کودهاي شیمیایي مطرح باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
هنگام انتقال نشا به زمین اصلی، ریشه نشا با بیوفسفر آغشته شده و با 50 درصد کود شیمیایي فسفاته توصیه 

شده مصرف گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- افزایش وزن صد دانه
- افزایش جذب فسفر

- کاهش مصرف کود شیمیایی فسفاته
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان:  کود بیولوژیك کارا جایگزین بخشی از کود شیمیایی اوره در برنج رقم هاشمی

یافته منتج از پروژه شماره: 88054- 04-04-4            مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6ماه
مجری مسئول:  مسعود کاوسی                                  رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

Masoud_kavoosi2@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
براي  بنابراین   است.  گردیده  حاصلخیزي خاک  کاهش سطح  زمان، سبب  در طول  اراضي  از  متوالي  استفاده 
این  در  است.  ناپذیر  اجتناب  ترمیم حاصلخیزي خاک  نیازهاي غذایي جامعه،  رفع  و  به عملکرد مطلوب  دستیابي 
راستا افزایش نیتروژن به خاک که یك عنصر کلیدي در تامین عملکرد برنج در ایران و دنیا است شاید بیشتر از هر 
عنصر دیگري ضروري مي نماید. این افزایش عموما با کاربرد کودهاي شیمیایي به خصوص اوره صورت مي گیرد 
که از راندمان تقریبا پاییني برخوردار است و پتانسیل باالیي براي افزایش آلودگي آ بهاي سطحي و زیرسطحي دارد. 
عواقب ناشي از کاربرد این کود شیمیایي متخصصان را به فکر چاره جویي انداخته است. یکي از تدابیري که در این 
مورد توسط دانشمندان علوم خاک در سالهاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از کودهاي بیولوژیك حاوي 
باکتري هاي تثبیت کننده نیتروژن مي باشد. باکتري هاي موجود دراین کودها مي توانند با تثبیت نیتروژن مولکولي 
هوا، ضمن تامین بخشي از نیتروژن مورد نیاز گیاه و کاهش خطرات زیست محیطي ناشي از کاربرد کود شیمیایي 
اوره،  نقش قابل توجهي در کاهش یارانه و صرف ارز براي تامین کودهاي شیمیایي ایفا نماید. گروه مهمی از این 
باکتری ها، ریزوباکترها هستند که کاربرد آن ها در خاک می تواند جایگزین بخشی از کودهای شیمیایی نیتروژنی 

مورد نیاز برنج شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
طبق دستور العمل کارخانه تولید کننده کود بیولوژیك کارا، سوسپانسیون کود کارا تهیه شده و نشاها به مدت 
20 دقیقه در سوسپانسیون مذکور غوطه ور می شوند. کودهای پتاسیمی و فسفری به مقدار توصیه شده ولی کود 
نیتروژنی )اوره( فقط به مقدار 60 درصد توصیه شده مصرف شود. مقدار کود نیتروژنی توصیه شده برای رقم هاشمی 

60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره می باشد..

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با به کارگیری این یافته به مقدار40 درصد در مصرف کود شیمیایی اوره صرفه جویی خواهد شد که پیامد آن 

کاربرد کمتر کود شیمیایی و عواقب زیست محیطی ناشی از مصرف این کودهای شیمیایی می باشد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: کنترل کرم ساقه خوار نواري برنج با استفاده از ماده بیولوژیکي بي تورین 

یافته منتج از پروژه شماره: 88005-04-04-4                 مدت اجرای پروژه: یك سال
مجری مسئول: فرزاد مجیدي  شیل سر                             رتبه علمی: استادیار پژوهش

  majidi14@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به  زیادي  برنج محسوب مي گردد، ساالنه خسارت  آفات مهم مزارع  از  برنج  اینکه کرم ساقه خوار  به  توجه  با 
محصول برنج وارد مي سازد، لذا قسمت اعظم کنترل این آفت بوسیله آفتکش هاي شیمیایي )حشره کشهاي گرانول( 
انجام مي شود. با عنایت به مالحظات زیست محیطي و به دلیل تاثیر سو آن در سالمت انسان و دشمنان طبیعي، 
استفاده از یك عامل بیولوژیکي و با تلفیق دیگر روشها مي توان مصرف سموم شیمیایي را در شالیزار کاهش داد. 
امروزه حشره شناسان برای کنترل آفات همواره سعی می کنند که از عوامل زنده بیو لوژیکی و طبیعی بیشترین 
استفاده را نمایند. باکتری باسیلوس تورینژینسیس )باسیل( یکی از عوامل کنترل کننده بیولوژیکی براي حشرات زیان 
آور است که در دنیا به طریق مهندسی ژنتیك و با انتقال سم باکتری به داخل گیاه موجب مقاومت گیاه و یا به طریق 
محلول پاشي مخلوط اسپور و کریستال سمي آن از خسارت کرم  ساقه خوار نواري برنج جلو گیري مي کنند. در 
بکارگیري این باکتری برای کنترل کرم ساقه خوار نواري برنج سه عامل مقدار باکتري، مکان استفاده و زمان مناسب 
آن در مدیریت تلفیقی آفات بسیار ضروری و حائز اهمیت می باشد. این باکتری اغلب الرو های جوانتر را تحت تاثیر 

قرار می دهد. چنانچه الروهاي این حشره  قبل از ورود به داخل گیاه آلوده شوند خواهند مرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
توصیه مي شود که باکتری  Bacillus thuringiensis  به صورت مخلوط اسپور وکریستال )مایع( در مراحل اولیه 
زندگی این آفت یعنی دسته هاي تخم )تخم هایی که به مرحله سر سیاهی رسیده و آماده خروج از آن هستند(  و 
الرو های نئونات به مقدار 1/5 لیتر در هکتار در مراحل رویشی و زایشی گیاه برنج در دو تا سه بار به فاصله یك هفته 

و بر اساس زیست شناسي آفت محلول پاشی شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از مزایای استفاده از این باکتری و ترکیبات مربوط به آن، سالمت محیط زیست می باشد. این ترکیبات گروه 
خاصی از حشرات را مورد حمله قرار می دهند، در نتیجه برای انسان و دیگر موجودات زنده و آفات غیر هدف تاثیر 
سو ندارند. همچنین این ترکیبات روی دشمنان طبیعی مزارع برنج از قبیل شکارگرها و پارازیتوئیدها سمیتی ندارد و 



یافته های قابل ترویج سال 1389 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

393

بی اثر می باشند. امتیاز دیگر این آفتکش میکروبی قابلیت اختالط آن با حشره کش های شیمیایی می باشد. 

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

مزرعه باكتری پاشی شده در مرحله رويشی گياه برنج
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: معرفی عوامل قارچی بیماري تغییر رنگ خوشه هاي برنج در مازندران

یافته منتج از پروژه شماره:8601-04-04-12                مدت اجراي پروژه: 2 سال و 4 ماه
مجری مسئول: وحید خسروی                                     رتبه علمي: مربی پژوهش

khosraviv@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماری تغییر رنگ خوشه برنج، باعث تغییر رنگ و قهوه اي شدن خوشه ها و بذور و حتي دانه هاي برنج و کاهش 
کیفیت بذر می گردد. بذور ضعیف و الغر و گاهي نیمه پر و حتي پوک و عقیم نیز مشاهده می شوند. در شرایط 
مساعد جوي و محیطي )از جمله بارندگي مستمر در مرحله گلدهي و ظهور خوشه( عالئم بیماري بصورت شدید ظاهر 
مي شود و در بعضي مزارع باعث خسارت و کاهش محصول قابل توجه و نگران کننده مي شود. هدف از این تحقیق 
شناسایی عوامل قارچی بیماري زاي تغییر رنگ خوشه هاي برنج، تعیین پراکنش و اهمیت آنها بود تا با استفاده از 
نتایج بدست آمده بتوان براي مبارزه با این بیماري راهکارهایي را ارائه نمود. به این منظور از تعدادي از مزارع برنج 
استان  مازندران بازدید و عالئم بیماری  ثبت گردید و جداسازي، خالص سازي و شناسایي قارچ ها از نمونه هاي بیمار 
اثبات بیماریزایي قارچ هاي  انجام شد.   PDA و WA در آزمایشگاه روي کاغذ صافي مرطوب و محیط های غذایی
شناسایي شده در گلخانه،  به روش پاشیدن سوسپانسیون اسپور روي بوته هاي برنج در مرحله گلدهي )بعد از ظهور 
خوشه( انجام  شد. همچنین درصد  تغییر رنگ 103 نمونه بذر ارقام جمع آوری شده از مزارع برنج گواهي شده و  

مادری مازندران و گلستان تعیین گردید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج تحقیق، و حضور قارچ های مختلف عامل بیماری در مزارع مازندران، در شرایط مساعد جوي و  با توجه 
محیطي، از جمله بارندگي مستمر در مرحله گلدهي و ظهور خوشه و هم زمان با بروز عالئم بیماري تغییر رنگ خوشه 

در مزارع برنج مبارزه شیمیایی با قارچکش مناسب توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

 Bipolaris oryzae, B. sorghicola, Bipolaris spp., Fusarium spp., Alternaria spp. A.قارچ های  -1
padwikici, Pyriculariaoryzae, Penicillium sp., Aspergillus spp.,Cheatomium sp. بعنوان عوامل قارچی 

همراه با تغییر رنگ در خوشه ها و بذور برنج در مازندران می باشند.
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2- بذر ارقام بررسی شده دارای 52/7-1/3 درصد تغییر رنگ بودند که شامل بذور پر، نیمه پر و پوک بود. 
3- همچنین بوجاری بذور سبب کاهش چشمگیر بذور  نیمه پر و پوک گردید.

4- نتایج فوق بیانگر اهمیت بیماری تغییر رنگ خوشه در استان مازندران و بخصوص در مزارع برنج گواهي شده 
و پر محصول می باشد و ضرورت بررسی های بیشتر به منظور مدیریت آن را نشان می-دهد.

عکس/عکس های شاخص از یافته:
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موسسه تحقیقات پنبه کشور
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: سن هاي شکارگرOrius spp  و نقش موثر آنها برای کنترل آفات  مزارع پنبه استان گلستان                 

یافته منتج از پروژه شماره: 86031-07-07-2      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: تقی درویش مجنی                       رتبه علمي: استادیار پژوهش

t_mojeni@ yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
,Orius minutus  Hemiptera, Anthocoridae Orius niger و  تعداد چهار گونه سن شکاری تحت عناوین: 
Orius albidipennis و همچنین سن شکاری دیگر مانند: )Nabis   capsiformis )Hemiptera, Nabidae  شناسائی 
  Orius minutes شدند که دارای بیشترین جمعیت در مزارع پنبه استان گلستان می باشند. گونه غالب سن شکارگر
در مزاع پنبه استان گلستان می باشد. اوج فعالیت جمعیت تریپس از اواخراردیبهشت تا دهه اول خرداد ماه در منطقه 
اوایل تیرماه در منطقه گنبد در مزارع پنبه بوده است. فعالیت جمعیت سن های  تا  از نیمه دوم خرداد  گرگان و 
شکارگر در مزارع پنبه استان گلستان همزمان با فعالیت آفات مکنده نظیر تریپس و شته سبز پنبه از نیمه دوم تیر 

تا اواخر مرداد ماه دارای اوج فعالیت خود می باشند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
سن شکارگر Orius minutus  به عنوان گونه غالب سن شکارگر با تغذیه از آفات مکنده اوایل فصل نظیر تریپس 
و شته سبز پنبه شناسایی شده است. این سن با فعالیت آفات در مزارع پنبه استان گلستان  همزمان با آنها شروع به 
فعالیت می کند و با تغذیه از مراحل مختلف میزبان خود در اواخر خرداد تا اواخر مرداد ماه دارای بیشترین جمعیت 
می باشد. این سن نقش مهمی در کنترل انبوهی آفات اوایل فصل مثل تریپس و شته سبز پنبه ایفاد می کند. لذا با 
حفاظت و حمایت و دستیابی به پرورش و رهاسازی آنها در مزارع پنبه و همچنین جلوگیری از سمپاشیهای بی رویه 
در مزارع فرصت مناسب برای فعالیت سن های شکارگر و همپوشانی فعالیت آنها با فعالیت آفات میزبان مورد تغذیه 
می توانند نقش مهمی در کنترل جمعیت آفات اوایل فصل داشته باشند. بنابراین پیشنهاد می گردد که در آینده 

روی نحوه پرورش و رهاسازی سن های شکارگر تحقیقات تکمیلی آن انجام پذیرد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: مناسب ترین زمان کاشت ارقام هیبرید موفق پنبه

یافته منتج از پروژه شماره: 2-07-07-87017      مدت اجراي پروژه:2 سال
مجري مسئول:عبدالقدیر قجري                             رتبه علمي: محقق

مجري: عمران عالیشاه
a.aghery@gmail.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
توانایي پیشگویي دقیق مراحل نمو گیاهان مي تواند در تصمیم گیریهاي مدیریتي، براي کشت به موقع و عملیات 
زراعي براي انطباق مراحل رشد ونمو بحراني گیاه جهت رسیدن به حداکثر کارایي مفید باشد. یکي از نیازهاي مهم 
در برنامه ریزي زراعي براي بدست آوردن حداکثر عملکرد و با کیفیت مطلوب، تعیین بهترین دوره کاشت محصول 
است. دوره و تاریخ کاشت عامل مهمي است که بر طول دوره رشد رویشي و زایشي و توازن بین آنها، سایرعوامل 
تولید و نهایتاً عملکرد و کیفیت محصول تاثیر مي گذارد. هدف از مناسب ترین دوره کاشت پیدا نمودن زماني است 
که مجموعه عوامل محیطي حادث درآن زمان براي سبز شدن، استقرار و بقاي گیاهچه های هیبرید مناسب باشد. 

ضمن اینکه هر مرحله از رشد با شرایط مطلوب خود روبرو شود و با شرایط نامناسب محیطي روبرو نگردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
دستورالعمل کشت بذور هیبرید پنبه تفاوتی با دستورالعمل کشت معمولی پنبه ندارد. با این تفاوت که مزیت 
اصلی کاشت با بذور هیبرید کاهش مصرف بذر همراه با کاهش تراکم بوته است. در بهار، با مناسب شدن شرایط آب 
هوایی، بعد از آماده شدن بستر بذر اقدام به کشت بذور هیبرید بصورت کشت اول شود. بعد از سبز شدن گیاهچه، 

سایر عملیات زراعی مانند تنك کردن، مبارزه با علفهای هرز، آفات و غیره به روشهای رایج انجام گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه: 
با تعویق افتادن زمان کاشت پنبه تعداد قوزه یك بوته، وزن قوزه، عملکرد چین اّول، زودرسی و عملکرد کل کاهش 
یافت. اما ارتفاع بوته و طول شاخه زایا افزایش یافت. ارقام هیبرید به طور معنی دار عملکرد کل و عملکرد چین اّول 
بیشتری نسبت به رقم ساحل داشته اند و در زمان کاشت اول رقم S8 با آرایش کاشت 50×80 سانتی متر عملکرد 
بیشتری به آرایش کاشت 20×80 سانتی متر داشت. اما این اختالف بین این دو تیمار معنی دار نیست و عکس العمل 
رقم هیبرید S5 در زمان کاشت اول و دوم در آرایش کاشت 20×80 و 50×80 سانتی متر با هم دیگر تفاوت معنی 
دار نداشتند. اما در زمان کاشت سوم عملکرد رقم S5 در آرایش کاشت 20×80 سانتی متر به طور معنی دارنسبت 
به آرایش کاشت 50×80 سانتی متر 621 کیلوگرم  در هکتار  عملکرد بیشتری تولید نموده است. در مجموع  نتایج 
رقم هیبرید S8   بهتر از  رقم  هیبرید  S5 بوده است. درارقام هیبرید با تا خیر در کاشت عملکرد کل، عملکردچین 

اول شدیدا کاهش پیدا کرده و در نتیجه به نظر می رسد این ارقام مناسب کاشت زودهنگام )کشت اول( هستند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان:تراکم مناسب کاشت برای بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام در دست معرفي پنبه

 یافته منتج از پروژه شماره:85014-0000-02-160000-100-0       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد برزعلی                                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: حسن حکمت، جعفر آقایی
barzali@hotmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تراکم گیاهي بعنوان یکي از پارامترهاي مدیریت زراعي همواره مد نظر زارعان در جهت حصول به عملکرد مطلوب 
در گیاه پنبه بوده است بدین منظور آزمایش در مورد اثرات تراکم هاي مختلف گیاهي بر روي خصوصیات زراعي ارقام 
در دست معرفي ضروری می باشد زیرا جهت رسیدن به پتانسیل مناسب ارقام جدید باید تراکم های مناسب مورد 
شناسائی قرار گیرد. عدم شناخت تراکم مناسب در پنبه باعث افزایش یا کاهش رشد رویشی شده که می تواند باعث 
کاسته شدن از عملکرد پنبه  شده و راندمان مصرف نهاده ای کشاورزی را تقلیل دهد. لذا می توان با تنظیم فواصل 

روی و بین ردیف به تراکم گیاهی مناسب جهت حصول به حداکثر عملکرد در پنبه رسید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- در استان گلستان ارقام گلستان و No-200 با فاصله بین و روی ردیف 20 × 80  سانتیمتر کشت شود. 

2- در استان فارس ارقام بختگان، No.200 و چکوراوا به ترتیب 20 × 75، 20 × 75 و 20 × 65 سانتیمتر کشت شود.

3- در استان اصفهان ارقام چکوراوا، ورامین و No-200 با فاصله بین و روی ردیف 20 × 80  سانتیمتر کشت شود.
4- در هر سه استان رقم No-200  می تواند در اولویت کشت باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
توصیه های این تحقیق می تواند نه تنها در بکار بردن مقدار بذر مناسب در واحد سطح موثر باشد، بلکه در افزایش 
عملکرد ارقام جدید نیز بسیار مطلوب بنظر می رسد و باعث می گردد که کشاورزان محصول بیشتری را با هزینه 

های کمتر بدست آورند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: تاریخ  کاشت مناسب  برای بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام در دست معرفي پنبه

 یافته منتج از پروژه شماره:85015-0000-02-160000-100-0       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد برزعلی                                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: حسن حکمت، جعفر آقایی
barzali@hotmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
روشهای صحیح مدیریت زراعی برای استفاده حداکثر از ظرفیت محیط برای تولید گیاهان امری بسیار مهم بوده و 
تعیین مناسبترین شرایط رشد می تواند در راستای افزایش عملکرد و به حداکثر رسانیدن بهره وری از محیط مد نظر 
باشد.  یکی از عوامل مهم در تصمیم گیریهای زراعی بمنظور دستیابی به عملکردهای باال همراه با کیفیت مناسب، 
تعیین مناسب ترین زمان کاشت است.  عملکرد پنبه با تعداد گلهای تولید شده و قوزه های باقیمانده ارتباط دارد یا 
به عبارت دیگر عملکرد پنبه تابعی از تعداد قوزه های باز شده در واحد سطح و مقدار الیاف تولید شده در قوزه است. 
کاشت خیلي زود باعث تنك بودن مزرعه مي گردد که ناشي از سرماي زیاد و دماي کم مي باشد. کاشت دیر هنگام 
باعث کاهش کیفیت الیاف، افزایش حساسیت به آفات، بدي هوا و کاهش عملکرد مي گردد.  بدین منظور آزمایش 
در نیل به دستیابي به اطالعات ارزشمندي در مورد اثرات تاریخ های مختلف کاشت بر روي خصوصیات زراعي ارقام 
در دست معرفي پنبه ضروری می باشد زیرا جهت رسیدن به پتانسیل مناسب ارقام  جدید باید تاریخ های مناسب 

کاشت مورد شناسائی قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج این تحقیقات نشان داد که از بین ارقام در دست معرفی تنها رقم No-200 دارای عملکرد بهتری نسبت به 

رقم تجاری منطقه )بختگان( در استان فارس بود. 
و سوم  بیست  تاریخ  تا  زودرسی حداکثر  و  اول  در چین  باالتر  عملکرد  بمنظور حصول  گلستان  استان  در   -1

اردیبهشت به کشت ارقام ساحل، No-200 و تابالدیال باید مبادرت نمود. 
2- در استان اصفهان بهترین تاریخ کاشت برای ارقام No-200، تابالدیال و ورامین در بهار و حداکثر تا بیست 

وسوم اردیبهشت می باشد
3- در استان فارس بهترین تاریخ کاشت برای ارقام No.200 و چکوراوا در فاصله زمانی اول تا ده اردیبهشت و 

برای رقم بختگان اول اردیبهشت توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بکارگیری نتایج این تحقیق اثرات بسیار مثبتی در جلوگیری از واکاری، از دست دادن فصل رشد، استقرار مناسب 

گیاهچه ها در آغاز فصل ، افزایش زودرسی و افزایش عملکرد این محصول دارد. 



402

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: تحمل ارقام پنبه غربال شده نسبت به آفات مکنده مهم پنبه               

یافته منتج از پروژه شماره: 81001-8301-01-160000-100-0      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمدرضا زنگی                                                    رتبه علمي:  استادیارپژوهش 

مجریان: روح ا.. فائز، محسن فتحی، غالمعلي امین
mrzangi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
    ارقام زراعي پنبه، داراي آفات مهمي از قبیل سفید بالك پنبه، شته، کرم قوزه پنبه و... مي باشد که تاکنون 
تحقیقات جامعي بر روي شناسائي ارقام متحمل به آفات انجام نشده است. در این بین، آفات مکنده و به ویژه سفید 
بالك پنبه )Bemisia tabaci( یکي از مهمترین مشکالت مناطق پنبه کاري کشور میباشد و باعث کاهش عملکرد و 

کیفیت محصول و خسارت اقتصادي و بهداشتي مي گردند.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از ارقام متحمل جهت کشت در استان های آلوده کشور

در مدیریت آفات از استراتژي هاي مختلفي استفاده مي شود که به طور معني داري کاربرد آفت کشها را کاهش 
مي دهد. از جمله این استراتژي ها مي توان استفاده از ارقام مقاوم را نام برد.از نظر آفت شته، ژنوتیپ اسموت لیف 
با 2/057 عدد شته، حساس ترین رقم نسبت به این آفت بوده و در گروه آماری a قرار گرفتند. همچنین ژنوتیپ اکرا 
برگ قرمز کمترین میزان آلودگی به آفات شته پنبه و جالیز  )1/401 عدد( را داشته و نسبت به این آفت متحمل 

بوده است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
     استفاده از ارقام مقاوم مي تواند یکي از روشهاي مهم براي محدود کردن خسارت سفید بالك باشد. برخي 
از پژوهشگران تعداد کمتري از سفید بالك را بر روي برگهاي صاف نسبت به الین ها و ارقام پنبه اي که فاقد این 

خصوصیت بودند، مشاهده نمودند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنـوان: دوام باکتـري Xanthomonas axonopodis pv. malvacearm روي بـذور پنبـه آلـوده شـده بـه روش 

مصنوعـي و درصـد میـزان آلودگـي
یافته منتج از پروژه شماره: 86027-07-07-2                        مدت اجراي پروژه: 2 سال 

مجری مسئول:محمدرضی نتاج                                             رتبه علمي: مربی پژوهش
mrazinataj@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بالیت باکتریایي پنبه )Bacterial blight( یکي از مهمترین عوامل خسارتزاي پنبه مي باشد که در کشورهاي 
هند، پاکستان، چین، جنوب شرق آسیا، امریکاي جنوبي، استرالیا، اروپا، آفریقا، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان 
و ازبکستان نیز است. در ایران در سال 1338 توسط دفتري از طالخونچه اصفهان، ، شریف در خرداد ماه 1339 از 
اقلید فارس، اماني در مهر ماه 1346از امیر آباد میبد، بهداد در شهریور ماه 1347 از کمندان رودشت اصفهان، شریف 
از درگز مشاهده نمودند. این بیماري در سال 1379 در منطقه عشق آباد بجنورد مشاهده )عرب سلماني، 1379( و 
در سال 1384 در استان گلستان در سطح وسیعی شیوع یافت. عالئم این بیماري در طي تمام دورة رشد گیاه بروز 
مي کند. منبع آلودگي به بیماري معموال از بذر و بقایاي گیاهي تأمین مي شود و گیاهان آلوده بعنوان کانونهاي 
ثانویه بیماري بشمار مي روند. عامل بیماري باکتري Xanthomonas citri subsp. malvacearum است، یك باکتري 

بذرزاد است. در بین گونه های Gossypium هر چهار گونه زراعی نسبت به باکتری حساس هستند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به آنکه این بیماری از بیماری های قرنطینه ای کشور می باشد، به منظور پیشگیری از بروز بیماری 
مهمترین و بهترین شیوه رعایت قوانین قرنطینه در جابجایی بذر می باشد. در صورت بروز بیماری، انهدام سریع مزارع 
آلوده و جلوگیری از عملیات داشت و برداشت و نیز دلینته کردن و ضدعفونی بذور پنبه و استفاده از بذور عاری از 

بیماری و گواهی شده از نظر سالمت مزرعه نقش بسیار مهمی در پیشگیری از پراکنش بیماری دارد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
درصد بروز بیماری در سه رقم ساحل، ورامین و سپید یکسان بوده و حدود 8 درصد از بذور کاشته شده عالئم 
بیماری را نشان دادند. 21 ماه پس از تلقیح بذور، بقای باکتری به صفر رسید. بیماری فوق در فهرست بیماریهای 
قرنطینه ای کشور قرار دارد و بروز آن در هر نقطه از مزارع پنبه کشور می تواند سبب بروز وضع قوانین قرنطینه در 
منطقه و استان آلوده شود که از جمله آنها جلوگیری از خروج و نقل و انتقال وش و بذور به سایر نقاط می باشد. لذا 

استفاده از بذور سالم و عاری از عامل بیماری در پیشگیری از بروز بیماری بسیار حائز اهمیت می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تصوير 1- لكه های آبسوخته و گرد در روی غوزه

تصوير 2- لكه های آبسوخته، گرد و فرو رفته ناشی از
 آلودگی بيماری باليت باكتريائی پنبه در روی غوزه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: عکس العمل ارقام پنبه به تنش گرما و خشکي در شرایط فیتوترون                                          

یافته منتج از پروژه شماره:86011-07-07-2                      مدت اجراي پروژه:2سال
مجری مسئول: محمود مالی                                               رتبه علمي: مربی پژوهش

yahoo.com@m_mali1968:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بررسي ها نشان می دهد که رشد رویشي به شدت نسبت به کمبود آب حساس است، اما تقسیم سلولي تا زماني که کمبود 
پتانسیل آب مانع از بزرگ شدن سلول نشود، ادامه دارد. در نتیجه جوانه هاي آغازین برگ بزرگ نمی شود. با آبیاري مجدد، 
غشاي سلول آماس پیدا می کند. تقاضاي مجدد براي کربوهیدرات و ازت بر اثر گستردگي برگ ممکن است براي تحریك 
ریزش گل، غنچه و قوزه کافي باشد. عالوه بر تنش کمبود مواد غذایي، کمبود آب ممکن است به تغییراتي در تجمع چند 
هورمون گیاهي که ریزش برگ و قوزه را تحریك می کند، منجر گردد. تنش رطوبت قبل از گلدهي میزان گل بعدي را که 
ممکن است ناشي از افزایش هورمونها باشد، افزایش می دهد.گرما بر آغاز گلدهي موثر است. گرماي باال در شب )25درجه 
سلسیوس(گلدهي را به تاخیر مي اندازد. تنش گرمایي می تواند تاثیر منفي روي عملکرد قوزه از طریق کاهش بقاي میوه 
و اندازه قوزه داشته باشد. تنش گرمایي توام با خشکی می تواند شدیدا بخشهاي زایشي گیاه را تحت تاثیر قرار دهد. اکثر 
محققین داخلی نیز یکی از علل عمده خشکیدگی اندام های زایشی را گرمای زیاد زمان گلدهی و تنش خشکی ناشی از تبخیر 
و تعرق باال دانسته اند. لذا در این بررسی سعی شده است تا رقم یا ارقام متحمل به تنش های مزبور شناسایی و به زارعین 
معرفی گردد                                                                                                                                                                             

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
رقم گلستان با تولید وزن وش تك قوزه 5/2 و 5 گرم به ترتیب در شرایط معمول و افزایش دما از برتری و ثبات 
خوبی نسبت به بقیه ارقام برخوردار بود. رقم سپید نیز با تولید میانگین وزن وش 4/3 و 3/6 گرم به ترتیب در شرایط 
معمول دمایی و افزایش دما در جایگاه بعدی قرار گرفت. اثر متقابل رقم و میزان آب مصرفی روی وزن وش تك قوزه در 
سطح آماری 1 درصد معنی دار بود. رقم گلستان هم در شرایط تامین نیاز آبی و هم در شرایط تامین 50 درصد نیاز آبی 
قوزه های درشت تر به ترتیب با وزن وش 5/2 و 5/1 گرم تولید نمود. رقم سپید نیز هم در شرایط تامین نیاز آبی و هم 
در شرایط تامین 50 درصد نیاز آبی )به ترتیب 4/1 و 3/7گرم( در کالس آماری بعدی قرار گرفت. به احتمال زیاد ارقام 
یاد شده از طریق افزایش فشار اسمزی شیره سلولی در نتیجه انحالل کربوهیدرات های غیرساختمانی نظیر پرولین قدرت 

جذب آب تارهای کشنده ریشه را افزایش می دهند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ارقام گلستان و سپید در شرایط تنش گرمایی و تنش خشکی قابل توصیه است.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: تاثیر کود استارتر در مدیریت علفهاي هرز مزارع پنبه

یافته منتج از پروژه شماره: 2-07-07-86012                            مدت اجراي پروژه:2/5 سال
مجری مسئول: محمود مالی                                                    رتبه علمي: مربی پژوهش

m_mali1968@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
توسعه زراعت پنبه منوط به گسترش روشهاي موثر کنترل علفهاي هرز مي باشد. مصرف کود استارتر و کارایي 
کاربري  سهولت  باعث  موضوع  این  و  شود  می  آنها  سریعتر  رشد  باعث  آن  از  مندي  بهره  در  هرز  علفهاي  بیشتر 
علفکش هاي پس رویشي می گردد. این آزمایش براي درک بهتر اثرات کود استارتر و زمان کاربرد علفکش پس 
 رویشي براي کنترل موثر علفهاي هرز طراحي شده است. دو گونه رایج علفهاي هرز مزارع پنبه  شامل تاج خروس

)Amaranthus spp.(و تاج ریزي )Solanum nigrum( است.      

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کنترل زودهنگام علفهاي هرز با استفاده از وجین و علفکش انوک به ترتیب با میانگین 4254 و 3924 کیلوگرم 
در هکتار بیشترین وش را در مجموع دو چین تولید کرد. اثر متقابل مدیریت علفهاي هرز و مصرف مقادیر مختلف 
کود استارتر مجموع وش دو چین را در سطح آماري یك درصد تحت الشعاع قرار داد. کنترل زودهنگام علفهاي هرز 
با وجین و علفکش توام با مصرف 50 درصد کود استارتر در اول فصل زراعي بیشترین وش را در مجموع دو چین به 
ترتیب با میانگین 4541 و 4452 کیلوگرم در هکتار تولید نمود. صفت زودرسي تحت تاثیر مدیریت علفهاي هرز، 
مصرف مقادیر مختلف کود استارتر و اثر متقابل آنها در سطح آماري یك درصد قرار گرفت. تیمارهاي کنترل زود 
هنگام علفهاي هرز با استفاده از علفکش انوک و وجین از بیشترین زودرسي به ترتیب با میانگین 66/75 و 67/25  
درصد برخوردار بود. کنترل زودهنگام علفهاي هرز با استفاده از علفکش انوک و توزیع متعادل کود ازت با مصرف 

پنجاه درصد کود استارتر سبب زودرس تر شدن محصول به ترتیب با میانگین 80/3 درصد گردید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کنترل زودهنگام علفهاي هرز با استفاده از علفکش انوک و توزیع متعادل کود ازت با مصرف پنجاه درصد کود 

استارتر سبب زودرس تر شدن محصول و بهبود عملکرد می گردد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: کشت نشایي پنبه به عنوان کشت دوم

یافته منتج از پروژه شماره: 2-015-160000-02-0000-85013     مدت اجراي پروژه:2/5سال
مجری مسئول: محمود مالی                                                      رتبه علمي: مربی پژوهش

m_mali1968@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مزیتهایی مثل عرضه زود هنگام محصول به بازار که از قیمت مناسبتری برخوردار می شود، کاهش مدت زمانی 
که گیاه مزرعه را اشغال می کند، اطمینان بیشتر از استقرار مناسب گیاه در زمین، مقابله و رفع محدودیتهایی که 
جوانه زنی بذر در زمین را با مشکل مواجه می کند، عدم نیاز به عملیات زراعی که هزینه تولید را افزایش می دهد 
و بسیاری از مزیتهای خاص در مورد هر گیاه مشخص از عواملی هستند که رغبت به سیستم زراعی کشت نشایی را 
افزایش داده است. با اطمینان می توان گفت که حداقل، مطالعه و تحقیق در این مورد بر روی هر نوع محصول زراعی 
که محدودیت امکانات، شرایط کشت نشایی آن را فراهم کرده است، انجام شده و علیرغم اینکه کشت نشایی در آن 
شرایط در بعضی از این گیاهان موفقیت آمیز نبوده است، اما به هیچ وجه بعنوان یك مسأله غیر قابل حل رها نشده و 
با ایجاد شرایط جدید و افزایش دانش روز به دفعات رویکرد مجددی به آن شده است. بعبارت دیگر با اینکه در حال 
حاضر سیستم کشت نشایی در مورد همه محصوالت زراعی از نظر علمی و اجرایی و یا اقتصادی قابل انجام نیست، 
اما همیشه به عنوان یك موضوع علمی و تحقیقاتی، دامنه ای گسترده و باز در دیدگاه علمی محققین می باشد. در 
کشور ما سطح کشت پنبه در طول این چند سال اخیر بدالیل متعددی که عمدتاً به مسائل اقتصادی آن مربوط می 
شود، به شدت پایین آمده و اکثر اراضی که در حال حاضر به کشت این گیاه اختصاص می یابد، از نظر کیفیت خاک 
و محدودیتهای زراعی جزو زمینهای حاشیه ای و دارای محدودیتهای شدید زراعی محسوب شده و شاید به نوعی می 
توان گفت که این شرایط کشاورز را ناچار به کشت پنبه که نسبتاً متحمل به این شرایط می باشد، واداشته است. در 
واقع، کشت نشایی پنبه در این اراضی به دالیل زیادی که در ادامه اشاره خواهد شد، از موفقیت بیشتری نسبت به 

کشت مستقیم بذر مورد انتظار است.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اثر متقابل سیستم کاشت و زمان کاشت بجز صفات تعداد قوزه در بوته و وزن تك قوزه سایر اجزای عملکردی 
مورد مطالعه را در سطح احتمال یك درصد تحت تاثیر قرار داد. در هردو زمان کشت کمترین تعداد قوزه در بوته 
و وزن تك قوزه بر حسب گرم مربوط به کشت مستقیم دانه بترتیب با میانگین 11/9، 9/8 ، 4/6 و 4/3 بود. کشت 
مستقیم دانه در زمان کاشت اول و دوم بترتیب با میانگین 2996 و 2563 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد وش 
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کل را به خود اختصاص داد و کلیه سیستمهای کشت نشایی در هر دو زمان کشت از برتری معنی داری برخوردار 
بودند. بیشترین عملکرد وش از تیمار نشا گلدان پالستیکی زمان کشت اول پس از برداشت گندم با میانگین 3754 
کیلوگرم در هکتار بدست آمد. بیشترین درصد زودرسی نیز در تیمار نشا گلدان جی فی زمان کشت اول پس از 

برداشت گندم با میانگین 83/9 درصد مشاهده شد.                                           

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 مجموعه مشاهدات به عمل آمده گویاي کارایي خوب گلدانهاي جي في  بویژه در تاریخ کاشت اول در کشت 
نشایي پنبه پس از برداشت کلزا و گندم مي باشد. سرعت سبزشدن خوب، سرعت انتقال نشا و استقرار خوب بوته در 
زمین اصلي، نداشتن مضرات زیست –محیطي و افزایش موادآلي در ریزوسفر گیاه و بهبود کارایي جذب عناصر غذایي 
و باالخره زودرسي محصول از جمله دالیلي هستند که مي تواند سود مندي این نوع گلدان را توجیه کند. البته براي 
کاهش هزینه تولید پیشنهاد مي شود در راستاي بومي کردن دانش تولید گلدانهاي یاد شده اقدام نمود که بدون شك 

خود مي تواند سهم عمده اي را در اشتغال زایي و توسعه پایدار زراعت استراتژیك پنبه ایفا نماید.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان:تاثیر کشت محصوالت زمستانه بر خصوصیات زراعي پنبه 

یافته منتج از پروژه شماره:   0-100-160000-02-0000-85012      مدت اجراي پروژه:5/5سال
مجری مسئول: محمود مالی                                                          رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: مهندس قجری و مهندس غالمی
m_mali1968@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
توسعه زراعت پنبه منوط به گسترش روشهاي دو کشتي )دابل کراپینگ( مي باشد. زیرا با توجه به تاثیرگذاري هر 
یك از محصوالت زراعي بر اکوسیستم زراعي مي تواند بر عملکرد پنبه بعنوان کشت دوم تاثیر بگذارد. امروزه کشت 
پنبه به عنوان زراعت اصلي براي زارعین صرفه اقتصادي ندارد. لذا براي مقرون به صرفه کردن آن پیشنهاد مي شود 
که کشت آن با یك زراعت زمستانه توام گردد. آزمایشات جوانه زني نشان داد که ظهور، سبز و رشد پنبه پس از 
محصوالت لگوم در مقایسه با غالت و تیمار کنترل کاهش چشمگیري یافت. کاهش رشد پنبه پس از تناوب زراعي با 
غالت و لگومها زماني که کلشها با خاک اختالط پیدا کرد، نسبت به زماني که بقایاي محصول روي زمین پخش شد، 
بیشتر بود. در این تحقیق احتمال داده شده است که این موضوع ناشي از آن است که اثرات آللوپاتیك تناوب زراعي 

بقوالت زماني که به صورت کودسبز قبل از تشکیل بذر به کار روند کمتر خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در استان گلستان و مازندران  کشت  بقوالتی  مثل باقال و نخودفرنگی ضمن تامین  درآمد کافی برای زارعین 
پنبه کار می تواند با حفظ و بهبود حاصلخیزی خاک نقش چشمگیری در افزایش عملکرد پنبه داشته باشد. در مناطق 
مزبور می توان محصوالت باقال و نخودفرنگی را با توجه به نقش آنها در تثبیت نیتروژن و بهبود حاصلخیزی خاک به 

عنوان  double crop موفق برای زراعت پنبه پیشنهاد نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بیشترین عملکرد وش چین اول از تیمار کشت پنبه بعد باقال با میانگین 3207کیلوگرم در هکتار درسال اول 
بعد  پنبه  تیمار کشت  از  میانگین2303 کیلوگرم در هکتار  با  نیز  بیشترین عملکرد وش چین دوم  آمد.  به دست 
نخودفرنگي در سال اول به دست آمد. تیمارهاي کشت پنبه بعد باقال با میانگین 4270 کیلوگرم در هکتار بیشترین 

وش کل در سال اول را تولید کرد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
عنوان: گزینش و تهیه هسته بذري ارقام جدید ارس و مغان پنبه در استان اردبیل

یافته منتج از پروژه شماره: 86010-07-37-2               مدت اجراي پروژه: 2سال و 7ماه
مجری مسئول: سیدیعقوب سیدمعصومی                         رتبه علمي: مربی پژوهش

yamasoumi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در اصالح پنبه به لحاظ اینکه مادة خام صنایع نساجي و روغن کشي را تشکیل مي دهد صفات متعددي را باید در 
نظر گرفت. حفظ این خصوصیات در سالهاي مختلف مستلزم ادامه دادن بررسي روي رقم از طریق اعمال سلکسیون 
است که در اغلب موارد به بهبود کمي و کیفي رقم نیز منتهي شده است. سلکسیون روي ارقام تجارتي پنبه امري 
است که در بیشتر کشورهاي پیشرفته پنبه خیز به عنوان یك اصل و پایه اصالح نباتاتي بدان توجه مي شود. مؤسسات 
خصوصي تهیه و تولید بذور اصالح شده با استفاده از این روش ضمن حفظ خصوصیات بذر تولیدي پیشرفتهاي قابل 

مالحظه اي در بهبود ارقام خویش داشته اند که گاهاً با ویژگیهاي سابق آن رقم تفاوتهاي چشم گیري داشته است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به خلوص باال و یکنواختی بذر این ارقام و به منظور دستیابی به عملکرد باال هم از لحاظ کمی و هم از 
لحاظ کیفی زارعین پس از کشت بایستی با حضور مرتب در مزرعه و حذف به موقع بوته های مخلوط در حفظ خلوص 

و یکنواختی آن دقت فراوان داشته باشند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
الف- افزایش عملکرد در واحد سطح به میزان 1000 کیلوگرم بیش از ارقام فعلی

ب- زودرس شدن محصول به میزان 74 درصد

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه آزمايشی
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موسسه تحقیقات علوم دامی کشور  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: الویت های نسبی اقتصادی در بهبود صفات تولیدی گوسفند نژاد شال

یافته منتج از پروژه شماره:   86034-13-51-4                         مدت اجرای پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمدحسین هادی تواتری                                    رتبه علمی:   مربی پژوهش

haditavatori@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اندازه اهمّیت اقتصادی ندارند. به عبارت دیگر  صفات تولیدی و تولیدمثلی در گوسفند نژاد شال هر کدام به یك 
بهبود هرکدام از آنها به یك اندازه بر درآمد دامدار تأثیر گذار نیست. بنابراین تعیین و تبیین اهمّیت اقتصادی هر 
صفت تولیدی و تولیدمثلی به ازاء هر میش گلّه و مقایسه اهمّیت اقتصادی صفات با هم و در نهایت محاسبه ضرایب 
اقتصادی نسبی صفات نسبت به صفت تولید پشم ساالنه، برای برنامه های اصالح نژادی و بهگزینی ضروری می باشد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
اولویت نسبی صفات اقتصادی در گوسفند نژاد شال به ازاء هر میش به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف
صفت به ازاء هر 

رأس میش

اولویت اقتصادي 
نسبت به صفت 

تولید پشم
ردیف

صفت به ازاء هر رأس 
میش

اولویت اقتصادي 
نسبت به صفت 

تولید پشم

87/257بازده الشه )درصد(1
تعداد بره متولد شده در 

هر زایمان به رأس
22/31

2
وزن زنده در 6 
ماهگي )کیلوگرم(

17/81تولید شیر )کیلوگرم(52/358

3
زنده ماني بره تا 6 

ماهگی )درصد(
1وزن پشم )کیلوگرم(30/999

4
میزان 

آبستني)درصد(
27/610

نسبت دنبه به الشه ی 
بدون دنبه

-8/39

25/4911تولید پنیر )کیلوگرم(5
وزن بدن میش 

)کیلوگرم(
-12/36

23/28نرخ بره زائی در سال6
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میزان درآمد و هزینه ها بر اساس هر رأس میش مولد گله محاسبه شده اند. لذا مقادیر اهمیت اقتصادی صفات 
هم به ازاء هر رأس میش مولد گله بیان شده است.  برای مثال وزن زنده در 6 ماهگی به معنی مقدار کیلوگرم وزن 
زنده  بره های تولیدی یك رأس میش گله در یك سال می باشد. بنابراین  دامدار می بایست بر اساس اولویت ارایه شده 
در جدول مبادرت به انتخاب بره های داشتی با باالترین عملکرد نماید. برای مثال بره هایی که دارای باالترین میزان 
سرعت رشد )راندمان الشه(، کیلوگرم وزن زنده تولیدی در سن 6 ماهگی در یك شکم زایش مادر، سالمت، بره های 
مادرانی که باالترین نرخ آبستنی و تولیدمثل را دارند، و...در اولویت انتخاب قرار می گیرند. دامدار موفق دامداری است 
که بتواند وقایع گله خود را برای صفات اشاره شده ثبت و در زمان انتخاب استفاده نماید. متخصصان بخش تحقیقات 

و اجرا نیز می توانند دامداران را در این زمینه یاری نمایند.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
- انتخاب بره ها بر اساس اولویت های جدول ضرایب نسبی سبب بهبود عملکرد دامدار طی سالیان متوالی خواهد شد.

- برای آنکه دامدار بتواند به خوبی عملکرد گله خود را رصد کند می بایست مبادرت به ثبت مشخصات و وقایع 
گله خود نماید. بنابراین این امر سبب ترویج فرهنگ ثبت مشخصات در بین دامداران خواهد گردید.

- هرگونه اقدام در جهت بهتر اجرا نمودن انتخاب به روش اشاره شده نهایتاً سبب افزایش درآمد دامدار خواهد شد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: نیاز متیونین در مرغ هاي مادر گوشتي آرین

یافته منتج از پروژه شماره:  4-13-13-86056    مدت اجرای پروژه:   2 سال
مجری مسئول:    سید عبداله حسینی                          رتبه علمی:  دانشیارپژوهش 

hosseini1355@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بطور کلی  اسیدهای آمینه حدود یك چهارم هزینه جیره های طیور را به خود اختصاص می دهد. پس تعیین 
دقیق احتیاجات اسید آمینه اي طیور و بخصوص اسیدهاي آمینه اي که در اکثر غذاها دارای کمبود هستند )متیونین 
و لیزین( اهمیت بسزایي دارد. استفاده از مقادیر دقیق پروتئین و آمینواسید در جیره برای طیور به دالیل  زیر از 
مهمترین موضوع های مورد بحث در علم تغذیه است. 1-هزینه پروتئین و آمینواسید در بین مواد مغذی تشکیل 
پرورش  و  داده  را کاهش  ها  نیاز، هزینه  تعیین سطح مناسب  با  لذا  است،  باالتر  مواد مغذی  از همه  دهنده جیره 
اقتصادی تر خواهد بود. 2-مسئله کاهش دفع نیتروژن از منابع کود های حیوانی به محیط زیست،3-در شرایطی مانند 
استرس گرمایی، باال بودن سطح پروتئین و آمینواسید از اولین مواردی است که سبب افزایش فشار متابولیکی بر 
پرنده می شود. لذا حیوان انرژی خود را صرف دفع نیتروزن اضافی بصورت اسید اوریك نموده و این انرژی از دسترسی 

برای تولید تخم مرغ و یا افزایش وزن خارج می شود.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 ابتدا میزان خوراک مصرفی روزانه مرغهای مادر مشخص گردد.

 در مرحله دوم میزان نیاز روزانه متیونین )499 میلی گرم( را تبدیل به گرم نمود که حدود 0/499 گرم خواهد بود.
 در این مرحله میزان گرم نیاز متیونین را بر دان مصرفی تقسیم نموده تا درصد متیونین در جیره بدست آید. 

برای مثال برای مصرف دان 160 گرم در روز درصد متیونین جیره برابر 0/31 خواهد بود.
 با توجه به نیاز براورد شده جیره فرموله گردد.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از مزایای تامین دقیق نیاز می توان به 1- کاهش مصرف متیونین سنتزی که دارای قیمت باالیی است و تامین 
آن هزینه باالیی را در بر می گیرد و 2- کاهش استرسهای متابولیك بر پرنده و کاهش دفع ازت به محیط زیست 

اشاره نمود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:تعیین ضرایب اقتصادي برخي صفات مهم در بز بومی

یافته منتج از پروژه شماره:  85032-0000-04-210000-071-2               مدت اجرای پروژه:  2 سال 
مجری مسئول: محمود وطن خواه                                                                رتبه علمی: استاد پژوهش 

vatankhah_mah@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
جمعیت بز بومی )سیاه بومی( در استان چهارمحال و بختیاری و لرستان به ترتیب  1/2 و 1/6 میلیون رأس می 
باشد که در حدود 10 درصد از جمعیت بز ایران را به خود اختصاص می دهد. در صورتی که عملکرد صفات تولیدی 
و تولید مثلی در این نژاد افزایش نیابد و برنامه ریزی عملی جهت تغییر در نحوة پرورش و همچنین افزایش بازده 
اقتصادی هر رأس بز مولد صورت نگیرد، حرفة پرورش بز از بین خواهد رفت و این امر منجر به از دست دادن اشتغال 
گسترده و مفید و کم هزینه، عدم تبدیل پوشش گیاهی زمین های غیر قابل کشت و گیاهان مهاجم و خشبی به 
پروتئین حیوانی، کاهش تولیدات حاصل از این دام )گوشت، شیر و مو( و... خواهد شد. لذا شناسائی عملکرد این نژاد 
در شرایط پرورش طبیعی، شناخت محدودیت ها، پارامترهای جمعیتی و اقتصادی، تعین اهداف اصالحی و اهمیت 
نسبی هر صفت در سودآوری، می تواند اولین گام در جهت تدوین و اجرای برنامه های مدیریتی و اصالح نژادی جهت 
افزایش عملکرد صفات و سودآوری پرورش این نژاد با استفاده از تنوع موجود در آن و متناسب با شرایط پرورش محلی 

و همچنین پایداری تولید در این نژاد باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- با توجه به باالتر بودن بازدهی اقتصادی در سیستم پرورش مزرعه ای، هر گونه توسعه در بخش پرورش بز به 
سمت پرورش در سیستم مزرعه ای هدایت گردد و همچنین در صورت امکان پرورش تحت سیستم های روستایی 

به مزرعه ای تغییر یابد.
- به منظور افزایش سودآوری و بازدهی اقتصادی در پرورش بز، بهبود ژنتیکی و غیر ژنتیکی به ترتیب در صفات 
میزان زنده مانی در بز، تولید شیر و صفات مرتبط با تولید مثل )تعداد بزغاله قابل فروش( در همة سیستم های 

پرورشی رایج مد نظر قرار گیرد.
- برنامه اصالح نژاد گروهی در قالب هسته های باز اصالح نژادی، با تحت پوشش قرار دادن تعدادی از گله های 
بز بومی در این استان و استان هائی که پرورش بز بومی )سیاه بومی( در آن ها رایج می باشد، تدوین و به مرحلة 

اجرا گذاشته شود. 
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نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صورت اجرای برنامه اصالح نژاد گروهی و بکارگیری شاخص انتخاب اقتصادی در انتخاب حیوانات برتر، در یك 

دوره 10 ساله حداقل به میزان 20 درصد سودآوری در گله های بز تحت پوشش افزایش خواهد یافت.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

پرورش بز بومی در مزرعه و فراورده های آن
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: تجزیه زنده ماني بره هاي لري بختیاري از تولد تا سن یك سالگي

 یافته منتج از پروژه شماره:  88003-13-42-4                        مدت اجرای پروژه:  1 سال  و 3 ماه 
مجری مسئول: محمود وطن خواه                                                 رتبه علمی: استاد پژوهش 

vatankhah_mah@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مرگ و میر بره ها یك مسئله پیچیده ای است که تحت تاثیر عوامل زیادی نظیر شرایط آب و هوائی، تغذیه ای، 
مدیریتی، ژنتیك، بیماری ها، و عوامل عفونت زا می باشد. میزان تلفات بره ها در نژادهای مختلف گوسفند متفاوت 
و از 15 تا بیش از 50 درصد گزارش شده است. گوسفند نژاد لري بختیاري با جمعیتی حدود 1/4 میلیون رأس 
یکي از نژادهاي درشت جثه کشور بوده که عمدتاً در استان چهارمحال و بختیاري و تحت سیستم هاي عشایري و 
روستائي پرورش یافته و سالیانه با تولید بیش از 23 هزار تن گوشت قرمز نقش بسزایي در تولید پروتئین حیواني 
دارا مي باشد. اهمیت اقتصادی میزان زنده مانی بره های لری بختیاری در سنین مختلف بعد از صفات تولید مثلی 
و باالتر از صفات مر بوط به رشد، پشم و ترکیب الشه  برآورد شده است. به رغم این اهمیت اقتصادی و بیولوژیکی، 
میزان زنده مانی بره ها در این نژاد مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است. عوامل متعددي )ژنتیکی و غیر ژنتیکی( 
بر روي میزان مرگ و میر بره ها موثر مي باشند که شناسائي آن ها مي تواند در کنترل و کاهش تلفات، موثر واقع شده 

و سودآوري پرورش گوسفند را افزایش دهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- با توجه به باالتر بودن میزان تلفات در سه ماهة دوم )که مصادف با قطع شیر خوارگی بره ها و سازگاری مجدد 
آن ها به شرایط جدید پرورشی بعد از شیرگیری می باشد( و سه ماهه سوم زندگی بره ها )که مصادف با ماه های آبان 
و آذر به علت کاهش شدید پوشش گیاهی مزارع، مراتع و علفزار ها می باشد(، بایستی با تغذیه تکمیلی رایج )دانه 

غالت یا کنسانتره(  بره ها در این دوره ها، میزان تلفات را کاهش داد. 
- با توجه به تاثیر عمده ماه تولد بره ها بر میزان زنده مانی آن ها، بایستی زمان قوچ اندازی به نحوی تنظیم گردد 
که حتی االمکان همه یا بخش اعظم میش های گله در سیکل های فحلی اول و یا دوم فصل آمیزش آبستن شوند تا 

زایش آن ها در ماه های بهمن و اسفند صورت پذیرد.
- با توجه به تاثیر زیاد وزن تولد بره ها بر میزان زنده مانی آن ها )تلفات بیشتر در بره های سبك وزن و سنگین 
وزن(، بایستی از طریق انتخاب به دنبال افزایش وزن تولد بود، ولی از افزایش بیش از حد وزن تولد بره ها جلوگیری 

گردد و سعی شود وزن تولد بره ها در حد میانگین گله نگه داشته شود.
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- برای بهبود زنده مانی بره ها از تولد تا سن یك سالگی ضمن بهبود شرایط تغذیه ای و مدیریتی می توان به 
انتخاب ژنتیکی در درون نژاد نیز توجه نمود.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که میزان تلفات از سن 4 تا 9 ماهگی در بره های لری بختیاری جمعاً 14/66 درصد می باشد، در 
حالی که انتظار می رفت میزان تلفات بره ها با افزایش سن روند کاهشی داشته باشد. بر این اساس انتظار می رود که  
از طریق تغذیه تکمیلی رایج )دانه غالت یا کنسانتره( بهبود شرایط پرورش طی ماه های 4 تا 9 از زندگی بره ها، میزان 
تلفات را به 6 درصد )ماهانه 1 درصد( رسانید، یعنی میزان تلفات را 8/66  درصد )از 14/66 به 6 درصد( کاهش داد.  
بر این اساس در یك گله 100 رأسی حداقل 8 رأس بره بیشتری تا سن یك سالگی حاصل خواهد شد که می تواند 

تاثیر بسزایی در افزایش سودآوری و بازدهی اقتصادی داشته باشد. 
 

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

توزيع مرگ و مير بره های لری بختياری در خالل ماه های مختلف عمر بره ها تا يک سالگی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: تاثیرمثبت سدیم و کلر جیره  غذایی و آب مصرفی بر رشد جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی

یافته منتج از پروژه شماره:87039- 13- 52- 4                مدت اجراي پروژه:یك سال و نیم
مجری مسئول: مرحوم مرتضی بیکی                                 رتبه علمي: مربی پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مرغداران منطقه قم در مواجهه با مشکل شوری آب به ویژه در تابستان های گرم منطقه با ابهام روبرو هستند. میزان 
سدیم و کلر مواد اولیه دان و همچنین عدم توجه به تنظیم دقیق این دو عنصر در فرموالسیون جیره و تغییر و 
تنوع آن در منابع آب منطقه بسیار متغیر است. از طرفی تغییر سطح نیاز جوجه ها به این عناصر در فصول متفاوت 
از چالش های موجود در نگرش مرغداران در مقابله با مسئله آب شرب و تغذیه این دو عنصر است. جداول استاندارد 
تغذیه )همچون NRC-1994( اگرچه نیاز درصدی سه عنصر سدیم، پتاسیم و کلر را ذکر کرده اند ولی تحقیقات جدید 
ضرورت تأمین سطح مناسب این عناصر به همراه حفظ سطح مناسبی از توازن الکترولیتی جیره را نشان میدهد. هدف 
از انجام این بررسی دستیابی به درصد مورد نیاز دو عنصر سدیم و کلر در جیره جوجه های گوشتی و در شرایط گرم 
تابستان منطقه قم میباشد. درصورت وجود منابع آب با شوری مشخص می توان از استراتژی مناسبی برای تنظیم 
سطح سدیم و کلر جیره بر اساس سطح این دو عنصر در آب استفاده نمود، تا ضمن حفظ عملکرد رشد جوجه ها،  از 

تلفات، رطوبت بستر و مشکالت پا در شرایط تنش گرمایی جلوگیری به عمل آید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- چنانچه در یك مرغداری آب شیرین است، بویژه در فصل تابستان بهتر است از آب حاوی الکترولیت برای 
مواد معدنی  و کلر، سایر  تأمین سدیم  بر  زیر عالوه  آبهای لب شور معروفند.  به  نمود که معموال  استفاده  جوجه ها 

کم مصرف نیز فراهم می شود.
2-  چنانچه آب مرغداری حاوی 631 پی پی ام سدیم و 674 پی پی ام کلر می باشند مناسب است و در شرایط 

گرما نیازی به تغییر آب نیست و نبایستی سطح سدیم )0/90 ٪( و کلر )0/45 ٪( جیره را افزایش داد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- در دوره آغازین مصرف آب شور )با کل مواد جامد 2830 میلی گرم در لیتر( موجب بهبود متوسط افزایش وزن، 
مصرف خوراک، مصرف آب  شد )افزایش وزن روزانه آب شیرین 31 گرم در مقابل 34 گرم آب شور(. در دوره رشد 
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آب شور )1000 میلی گرم نمك طعام در لیتر( این اثر را ندارد. بعالوه در دوره رشد آب شور، ضریب تبدیل غذایی 
)1/79 در مقابل 1/83(و مصرف آب را افزایش  داد.

2-  وزن نهایی )2288 گرم( جوجه های تغذیه شده با آب شور بطور چشمگیری بیشتر از جوجه های)2149 گرم( 
مصرف کننده آب شیرین  بود. تغییر سطح سدیم و کلر جیره اثری بر صفات عملکرد رشد ندارند. سطح استاندارد 

سدیم و افزایش کلر موجب بیشترین وزن زنده جوجه ها در دوره رشد میگردد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مرغ های گوشتی تحت استرس گرمايی كه در حال له له زدن می باشند

                  نمک دريا ) كريستاله(                                                                          پودر نمک 

سنگ نمک

اشكال مختلف نمک
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: زود از شیرگیری گوساله های منطقه گلپایگان

یافته منتج از پروژه شماره:85047-0000-02-210000-67-2                مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: منصور صالحی                                                                   رتبه علمی:محقق

  mssal2009@gmail.com:آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به نقش و اهمیت شیر در تغذیه انسان،  کاستن از مصارف غیر انساني شیر باید مورد توجه و برنامه-ریزي 
عملي قرار گیرد.کاهش هزینه پرورش گوساله و استفاده بهینه از شیر، جلوگیري از عوارض مصرف بي رویه شیر توسط 
گوساله ها در محیط هاي غیربهداشتي دامداري هاي سنتي، کاهش مقدار و مدت مصرف شیر در گوساله ها و هدایت 
آن بسوي کارخانجات فراورده هاي لبني، کمك به اقتصاد خانوار روستایي و تولید ملي، کاهش افت وزن گوساله در 
اثر قطع شیر، تشویق و ترویج مصرف جیره آغازین در تغذیه گوساله هاي شیرخوار از انگیزه هاي  اجراي  طرح در 

روستا با مشارکت مردم بوده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- برگزاري کالس هاي ترویجي و آگاهي دادن به دامداران در مورد خسارات  ناشي از مصرف بي رویه و طوالني 
مدت شیر، مقدار مصرف شیر 10 درصد وزن تولد در ماه اول و 8 درصد وزن در ماه دوم می باشد. در سن 53 روزگی 

روزانه نیم کیلو شیر از مصرف شیر گوساله کم شده و در سن 60 روزگی، شیر قطع شود. 
2- آگاهي دادن به دامدار در مورد نقش و اهمیت شیر در تغذیه انسان و اثرات تحویل شیر بیشتر توسط دامدار 

به کارخانجات فراورده هاي لبني و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتر.
3- تولید جیره هاي آغازین )استارتر( در منطقه جهت تغذیه گوساله ي شیر خوار، جیره آغازین بصورت آزاد باید 

از شروع سن دو هفتگی تا سن سه ماهگی در اختیار گوساله ها قرار گیرد.
4- تهیه نشریات ترویجي و توزیع آن در کالس هاي ترویجي بین دامداران.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
همانطوریکه در جدول مشاهده مي شود متوسط مصرف سرانه  خوراک گروه آزمایشي اول تا سن سه ماهگي120 
تیمار دوم، 155 کیلوگرم شیر،  34/5  یونجه خشك،   آغازین و 18 کیلوگرم  کیلوگرم شیر،  44 کیلوگرم جیره 
کیلوگرم کنسانتره و 18 کیلوگرم یونجه خشك و تیمار سوم 180 کیلوگرم شیر، 30 کیلوگرم کنسانتره و 20 کیلوگرم 
یونجه خشك بوده است. گوساله هایی که در سن 8 هفتگی از شیر گرفته شدند نسبت به گوساله هایی که در سن 
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12 هفتگی از شیر گرفته شدند، 33 درصد شیر کمتری مصرف کردند.  کل هزینه خوراک سه ماهه براي هر راس 
گوساله گروه اول  677200 ریال، گروه دوم  783950  ریال و گروه سوم 873000   ریال بود که گروه اول نسبت 
به گروه سوم  195800  ریال صرفه جویي در هزینه متوسط سرانه خوراک سه ماهه داشته است، بنابراین هزینه 
خوراک گوساله هایی که در سن 8 هفتگی از شیر گرفته شدند نسبت به گوساله هایی که در سن 12 هفتگی از 
شیر گرفته شدند 22/4 درصد هزینه خوراک کمتری داشتند  و اگر صرفه جوئي پرسنلي نیز به رقم فوق اضافه شود 
مشخص خواهد شد که زود از شیرگیري با حدود 25000 زایش ساالنه در منطقه از لحاظ اقتصادي کمك مؤثري به 
دامداران خواهد کرد. ضمن اینکه ایجاد محدودیت و کنترل مصرف شیر باعث کاهش 50 درصدی ابتال به اسهال در 

گوساله های گروه اول نسبت به گروه سوم شد.

جدول مقايسه اقتصادي متوسط مصرف سرانه غذاي گروههاي آزمايشي از تولد تا سه ماهگي

گروه 
آزمایشي

شیر 
)کیلوگرم(

کنسانتره 
)کیلوگرم(

یونجه خشك 
)کیلوگرم(

قیمت )ریال(

11204418677200
215534/518783950
31803020873000

عکس/عکس های شاخص از یافته:

نحوه تغذيه گوساله ها
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کاربرد کنجاله کلزا در جیره گاوهای شیری هلشتاین

مدت اجرای پروژه:   2 سال یافته منتج از پروژه شماره: 2-067-210000-02-0000-8 
مجری مسئول: اکبر اسدیان                                                   رتبه علمی:  استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
دانه کلزا پس از دانه سویا و نخل روغني )پالم( سومین منبع تولید روغن نباتي در جهان است. در دهه اخیر ، 
بمنظور کاهش وابستگي به واردات روغن نباتي ، توسعه کشت دانه کلزا در دستور کار وزارت جهاد کشاورزي قرار 
گرفته است. به لحاظ افزایش تولید کنجاله کلزا ضرورت دارد که اطالعات بیشتري در خصوص کاربرد این نوع کنجاله 

افزایش یابد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 استفاده از کنجاله کلزا  در دامنه  7  و 14 درصد کنسانتره گاوهاي شیري مي تواند تأثیرات مطلوبي بر ترکیبات 
شیر و میزان شیر تولیدي تصحیح شده بر اساس چربي 3/5 و 4 درصد و راندمان شیر دارد.  لذا توصیه مي گردد که 
کنجاله  کلزا  همواره  در ترکیب مکمل هاي پروتئیني کنسانتره گاوهاي پر تولید  قرار داشته باشد.  در شرایطي که 
هزینه معادل پروتئیني سایر  مکمل هاي پروتئیني بیشتر از کنجاله کلزا   باشد، مي توان  از این نوع  کنجاله سهم  
بیشتري جایگزین کرد  و تولید شیر را اقتصادي تر نمود.  بطورکلي ارزش غذایي کنجاله کلزا  معادل 80 درصد 
کنجاله سویا است  و هر زمان که قیمت این نوع کنجاله کمتر از 80 درصد کنجاله سویا بود،  افزایش سهم  کنجاله 

کلزا  در محدوده 7 تا 14 درصد کنسانتره  منطقي و اقتصادي مي باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تغذیه کنجاله کلزا سبب بهبود ترکیبات شیر و راندمان تولید شیر به  میزان  8 تا 12  درصد می شود، غالب اوقات 
قیمت کنجاله  کلزا  کمتر  ار  80 درصد قیمت کنجاله سویا است  و مصرف این نوع کنجاله در جیره گاوهاي شیري  

سبب اقتصادي تر شدن  جیره  آنها  مي شود. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

استفاده از کنجاله کلزا در تغذیه گاو شیری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کاربرد برگ و ساقه خشك سیب زمینی در جیره غذایی بره های پرواری

یافته منتج از پروژه شماره:84049-0000-02-210000-090-2   مدت اجرای پروژه: یك  سال  
مجری/مجري مسئول: محمدرضا زبده                                                                رتبه علمی:محقق 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به محدودیت منابع علوفه در کشور، ضروري به نظر مي رسد که راهکارهاي مؤثري در جهت استفاده بهینه 
از پس ماند های زراعی در تغذیه دام ارائه گردد. یکي از محصوالت فرعي زراعي، برگ و ساقه سیب زمیني مي باشد 
که در مزارع تولید سیب زمیني بذري به وسیله علف کش و یا توسط دستگاه تاپر از بین برده شده و در مزارع تولید 

سیب زمیني خوراکي بدون استفاده در سطح مزرعه باقي مي ماند. 
 در این پژوهش سطوح مختلف ساقه و برگ سیب زمیني در جیره غذایی  24 راس بره هاي پرواري مورد بررسي 

قرار گرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- در فصل برداشت محصول سیب زمینی، جهت حذف اندام هاي هوایي بوته سیب زمیني، به جاي استفاده از 

علف کش  با روش هاي )برداشت دستی یا ماشینی( شاخ و برگ گیاه برداشت و از مزرعه خارج شود.
2- شاخ و برگ برداشت شده را در فضای طبیعی پخش نموده تا خشك شود. جهت تسریع در خشك  شدن، 

طی دو روز آن را  زیر و رو نمایید.
3- از اندام های هوایی سیب زمینی خشك شده به عنوان بخش علوفه ای جیره غذایی )تا 20 درصد از کل جیره(  

بره هاي پرواري  استفاده نمایید. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- با جمع آوری بخش هوایی سیب زمینی واستفاده آن در جیره غذایی، می توان تا 20درصد در مقدار مصرف 

علوفه های رایج )مانند یونجه( صرفه جویی نمود. 
- با توجه به گرانی و مشکالت مربوط به تهیه یونجه، استفاده از شاخ و برگ سیب زمینی در مناطق وفور سبب 

کاهش هزینه تغذیه در دام ها خواهد شد. 
- با توجه به اینکه استان همدان با داشتن حدود 23 هزار هکتار سطح زیر کشت سیب زمیني ، 12/18 درصد از 
کل سطح زیر کشت را در ایران دارا مي باشد. بنابر این در موقع سرزني اندام هاي هوایي سیب زمیني مي توان  حدود 
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50 هزار تن معادل علوفه خشك استحصال نمود.
- برداشت بخش هوایی سیب زمینی سبب سهولت در برداشت محصول اصلی )غده های سیب زمینی( خواهد شد. 

عکس/عکس های شاخص از یافته:

توزين دام در ايستاه شيرين سو مربوط به پروژه تحقيقای برگ وساقه خشک سيب زمينی توسط مجری

مزرعه سيب زمينی جهت اجرای پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:  ارزش غذایی و کاربرد  بقایای گالب گیری در تغذیه دام 

یافته منتج از پروژه شماره:  87055-13-13-2                     مدت اجرای پروژه:  2 سال
مجري مسئول :  حسن فضائلی                                              رتبه علمی:  استاد پژوهش 

hfazaeli@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
و  آنها کرمان، فارس، اصفهان  ترین  را شامل مي گردد که مهم  استان کشور  باغات گل محمدي، 14  پراکنش 
آذربایجان شرقي مي باشند.  آنچه که پس از پایان فرایند تقطیر و استخراج عصاره گل و اسانس باقي مي ماند معموال 
در محیط اطراف دفع مي شود. در بررسی های محلی و حضوري از گالب گیران، چنین استنباط گردید که اگر این 
تفاله به خوبي خشك گردد، دام ها به خوردن آن رغبت نشان مي دهند.  در فصل تولید گل محمدی و گالب گیری، 
همه ساله حجم زیادي از این پس مانده در اطراف کارگاه های گالب گیری انباشته شده و سپس با صرف هزینه  در 
محیط دفع می گردد که می تواند سبب آلوگی محیط گردد. بنابر این چاره اندیشی جهت دستیابی به روش مناسب 

عمل آوری جهت امکان ذخیره سازی و حمل و نقل و مصرف آن در تغذیه دام حائز اهمیت است.
تفاله گل محمدی، حاصل از گالب گیری، از قمصر کاشان تهیه و در هوای آزاد خشك گردید و از آن نمونه برداری 
به عمل آمد. ترکیبات شیمیایی نمونه ها با روش های آزمایشگاهی تعیین شد. جهت اندازه گیری قابلیت هضم، چهار 
مخلوط تفاله گل و یونجه به ترتیب به نسبت های  صفر: 100،  15: 85 ،  30: 70  و 45: 55  آماده شد و بر روی 

گوسفند مورد آزمایش قرار گرفت.
میانگین پروتئین خام، خاکستر خام، چربي خام، دیواره سلولي، دیواره سلولي منهای همي سلولز، کربوهیدرات های 
غیرفیبري، ترکیبات فنلی کل، تانن کل، کلسیم، فسفر، پتاسیم،  منیزیم  و سدیم به ترتیب:  12/46،  6/53،  1/83،  
56/48،  46/05،   22/55،  2/69، 1/34،  1/08،  0/1،  0/78،  0/26  و 0/14 درصد در ماده خشك و غلظت 
آهن ، منگنز، روی و مس به ترتیب 343/1 ،  58/8 ،  128/1 و  6/3  میلیگرم در کیلوگرم ماده خشك بود.  نتایج 
آزمایش جیره های حاوی تفاله گالب بر روی گوسفند نشان داد که  قابلیت هضم ماده خشك، ماده آلی، پروتئین 
خام، انرژی خام  و مجموع مواد مغذی قابل هضم جیره ها ی صفر تا 45 درصد تفاله گل به ترتیب بین 53/25  تا  
49/91، 54/61  تا 50/79،  66/25  تا 46/11،  54/61  تا 50/27  و 55/35  تا 51/61 درصد متغیر بود. از نظر 

خوش خوراکی جیره های مختلف مشابه بودند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 

- تفاله گل محمدی را در فصل گالب گیری )بسته به اقلیم از اواسط بهار تا اواخر تیرماه( از کارگاه های گالب گیری جمع 
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آوری نموده و در زیر آفتاب خشك نمایید. برای این کا ر می توان از محوطه ای تمیز )سیمانی یا آسفالته( استفاده 
نمود. هم چنین می توان از نایلون برای این منظور استفاده نمود. در صورتی که میزان آب تفاله خیلی زیاد باشد، 
بهتر است ابتدا از طریق پرس نمودن رطوبت آن را  کاهش داد و سپس به خشك نمودن در زیر آفتاب مبادرت نمود. 
- تفاله خشك  مانند علوفه خشك به راحتی قابلیت انبارکردن است، بنا براین تفاله خشك را انبار نموده و به 

تدریج از آن در خوراک دام )گوسفند و گاو( استفاده شود.
- از تفاله خشك گالب گیری، به مقدار 15 درصد و در جیره گاو و گوسفند )بر حسب جیره خشك(، به عنوان 

خوراک علوفه ای، می توان استفاده نمود.
- الزم به ذکر است که مقدار مصرف تفاله مزبور در جیره از 2 درصد شروع شود و به تدریج طی مدت دو هفته 

به 15 درصد برسد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- با توجه به ترکیبات تانن دار موجود در تفاله گل محمدی، مصرف آن در جیره غذایی، سبب بهبود بهره وری 

پروتئنی جیره غذایی می شود.
- نظر به محدودیت تامین علوفه، به ویژه در مناطق کشت گل محمدی، با استفاده از این پس مانده در تغذیه دام 

می توان بخشی از نیاز علوفه ای دام هارا تامین نمود. 
با  براین  بنا  کارگاه های گالب گیری می شود.  اطراف  آلودگی محیط  در محیط سبب  مانده  این پس  دفع   -

استحصال و مصرف آن در تغذیه دام از آلودگی محیط زیست جلوگیری نمود.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

                        تفاله گالب گيری انباشته شده        تفاله گالب گيری خشک شده
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: مناسب ترین جنس و طول دوره پروار بزغاله های بومی )موکوتاه و سیاه مو بلند( استان بوشهر

مدت اجرای پروژه: 1 سال و 9  ماه   یافته منتج از پروژه شماره: 82-0210506000-02         
مجری مسئول: امیر ارسالن کمالی                                     رتبه علمی: مربی پژوهش

 aakamali52@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به منظور بهره برداري اقتصادي از هر واحد دام و کاهش فشار چرا بر مراتع، استفاده از سیستم هاي فشرده برای 
پروار دام ها، ضروري به نظر مي رسد. از طرفي عوامل متعددي مانند نژاد، جنس، سن، سرعت رشد، ضریب تبدیل 
غذایي و جیره، بر روي میزان بهره وري اقتصادي دام ها مؤثرند که هر کدام به تنهایي و یا درکنار دیگري مي تواند 
اثرات متفاوتي را نشان دهد. بنابراین بررسي این عوامل در کنار هم برای تعیین اثرات منفرد و متقابل آنها بر روي 

ویژگی های دام، اهمیت زیادی دارد. 
طبق آمار، بیش از یك میلیون رأس بز و بزغاله در استان بوشهر وجود دارد که حدود نیمي از کل دام های استان 
را به خود اختصاص داده و به دلیل استفاده زیاد مردم استان از گوشت بز، پرورش و نگهداري آن اهمیت ویژه ای دارد. 
لذا این تحقیق، به منظور دستیابی به مناسب ترین توده بز بومی استان )موکوتاه و سیاه مو بلند(، طول دوره پروار و 

جنس مناسب جهت پروار برای معرفی به دامداران و پرواربندان اجرا شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- جهت پروار بزغاله های نر سیاه مو بلند استان بوشهر، مدت پروار 2 ماه پس از پایان دوره شیرخواري )90 تا 

100 روزگی( در نظر گرفته شود.
2- جهت پروار بزغاله های نر موکوتاه استان بوشهر،  مدت پروار 5 ماه پس از پایان دوره شیرخواري )90 تا 100 

روزگی( در نظر گرفته شود.
یونجه،  درصد   17 کاه،  درصد   31 جو،  درصد   49 شامل  بزغاله ها  پرواری  جیره  تشکیل دهنده  خوراکی  مواد 
1/5 درصد سبوس، 0/8 درصد نمك و 0/8 درصد مکمل  بود. این جیره دارای 2/35 مگاکالری در کیلوگرم انرژی 

قابل هضم، 10/52 درصد پروتئین خام، 0/28 درصد کلسیم و 0/21 درصد فسفر است.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج اثر متقابل جنس، طول دوره پروار و اکوتیپ بر ویژگي هاي پرواري بزغاله ها نشان داد که میانگین افزایش 
وزن روزانه، خوراک مصرفي روزانه، ضریب تبدیل غذایي و شاخص اقتصادي مورد نظر )نسبت سود ناخالص به هزینه 
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تولید( بزغاله هاي نر سیاه 2 ماه پروار، به ترتیب برابر 30/9 گرم، 555 گرم، 18/62 و 0/17 و میانگین این مقادیر برای 
بزغاله هاي نر موکوتاه 5 ماه پروار به ترتیب برابر 46/2 گرم، 647 گرم، 15/04 و 0/1 بود. بنابراین استفاده از نتایج این 
تحقیق، از نظر اقتصادي برای دامداران مقرون به صرفه بوده و باعث کاهش هزینه  های نگهداری دام و افزایش سود 

حاصل از پرواربندی خواهد شد.   

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

بز مو كوتاه بومی

بز سياه مو بلند بومی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: ترویج فرهنگ ثبت مشخصات و اصالح نژاد عملی گوسفند نژاد شال 

یافته منتج از پروژه شماره: 41676                                      مدت اجرای پروژه:   3  سال
مجری مسئول:   محمدحسین هادی تواتری                              رتبه علمی: مربی پژوهش

haditavatori@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

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. از آنجایی که صفات 
تولیدی به یك اندازه اهمّیت اقتصادی ندارند و بهبود هرکدام از آنها به یك اندازه بر درآمد دامدار تأثیر گذار نیست 
لذا بهره گیری از ضرایب اقتصادی صفات تولیدی نیز می تواند در تعیین اولویت های انتخاب مفید باشد. دامدار موفق 
دامداری است که بتواند وقایع گله خود را برای صفات مذکور ثبت و در زمان انتخاب استفاده نماید. متخصصان بخش 

تحقیقات و اجرا نیز می توانند دامداران را در این زمینه یاری نمایند. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
1- 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. 

ابتدا از گروه دوقلو زاییده شده  3- در زمان از شیرگیری بره ها، وزن کشی انجام شود. آنگاه بره های داشتی را 
انتخاب نمایند. همچنین سایر بره های مورد نیاز را از تك قلوزاهای دارای بهترین عملکرد رشد که برای سن تصحیح 

شده اند، انتخاب و جدا نمایند. 
4- انتخاب بره ها می تواند دارای مالحظات دیگری مانند تیپ بدنی، خصوصیات نژادی و حجم کمتر دنبه نیز باشد. 
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. 
6- میزان درآمد امداری بر اساس هر رأس میش مولد گله محاسبه می شود و بر این اساس انتخاب بره های داشتی 



432

دارای باالترین اهمیت اقتصادی است. 
7- بره های سالمی که دارای باالترین میزان سرعت رشد )راندمان الشه( و کیلوگرم وزن زنده تولیدی در سن 
6 ماهگی در یك شکم زایش مادر می باشند، بره های مادرانی که باالترین نرخ آبستنی و تولیدمثل را دارند، دنبه 

کوچکتری دارند و نیز بره های دوقلو  و سه قلو در اولویت انتخاب قرار می گیرند. 

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
- برای آنکه دامدار بتواند به خوبی عملکرد گله خود را رصد کند می بایست مبادرت به ثبت مشخصات و وقایع 

گله خود نماید. بنابراین این امر ترویج فرهنگ ثبت مشخصات در بین دامداران را در پی خواهد داشت.
- انتخاب بره ها بر اساس رکوردهای تصحیح شده وزن از شیرگیری و نیز دادن اولویت انتخاب به بره های دو و 
چندقلو سبب بهبود عملکرد وزن بره به مقدار 200 گرم )مبلغ 48 تومان به ازاء هر بره( و بهبود عملکرد تولیدمثلی 

میش در سال )افزایش 5درصدی( خواهد شد. 
- در یك گله دارای 100 رأس میش مولد، اگر ساالنه به دلیل انتخاب برای دوقلوزایی یك رأس بره اضافه تولید 
شود و نیز اگر راندمان از شیرگیری در یك دوره زایش 90درصد در نظر گرفته شود، با احتساب قیمت بره کیلوگرمی 
24 هزار تومان، درآمد ناخالص اضافه شده این گله در یك دوره زایش به دلیل افزایش وزن بره 400 هزار تومان و 
برای 1 رأس بره اضافی کیلوگرمی به واسطه افزایش راندمان دوقلوزایی 20 ، حدود 480 هزار تومانو جمعاً 880 هزار 

تومان برآورد می گردد. 
- اجرای این برنامه منجر به تبدیل دامداران سنتی به اصالحگران عملی دام می شود. این دامداران می-توانند 
به طور مستمر و بدون وابستگی به طرح های دولتی کوتاه مدت، برنامه های اصالح نژادی ساده تا پیشرفته را بدون 

وابستگی به دولت در گله های خود انجام دهند. 
- تبدیل دامداران سنتی به دامداران پیشرو که آماده همکاری در اجرای طرح های پیشرفته اصالح نژادی با بخش 

دولتی می باشند.
- انجام برنامه های اصالح نژادی در سطح وسیعی از دامداری های هر منطقه به صورت گروهی به جای انجام آن 

در یك یا دو گله نمونه مردمی آن هم با حمایت های بخش دولتی صورت می پذیرد. 
- ارتباط مؤثرتر و مفیدتر کارشناسان بخش اجرا با دامداران بخش خصوصی 

عکس/عکس های شاخص یافته:

 قوچ  دارای دنبه كوچک                                                قوچ دارای دنبه بزرگ
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: مدیریت پرورش کلنی های زنبور عسل در مزارع آفتابگردان

یافته منتج از پروژه شماره: 13-021404000-80               مدت اجرای پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  محمود ثالثی                                           رتبه علمی: محقق

M_sal30@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آفتابگردان یکی از چهار گروه عمده گیاهان روغنی است که از نظر سطح زیر کشت و تولید پس از سویا، کلزا 
و بادام  زمینی قرار داد و به دو صورت روغنی و آجیلی کشت  می شود. در سال زراعی 1387- 1388 سطح زیر 
کشت آفتابگردان روغنی کشور 20 هزار هکتار و در استان اصفهان 1100 هکتار بود. علیرغم آگاهی کشاورزان در 
خصوص افزایش عملکرد محصول در اثر گرده افشاني زنبور عسل و نیز دارا بودن  شهد و گرده فراوان آفتابگردان و 
درنتیجه برداشت  عسل باال در مواقعي که شهد و گرده گل در طبیعت کم مي باشد زنبورداران تمایل به استقرار 
کلني درمزرعه آفتابگردان را ندارند و براین باورند که  در اثر چراي زنبورعسل  برای جمع آوری شهد و گرده گل از 
این گیاه، کاهش میزان نوزاد و جمعیت بالغین را بدنبال دارد و بدلیل تلفات  کارگران زنبور عسل و  ضعیف شدن  
جمعیت کندو بسیاری از کلنی ها در زمستان جمع مي گردند. بعضي از صاحبنظران زنبورعسل دلیل افت جمعیت 
کندوها  در مزارع آفتابگردان را  کثرت گل هاي آفتابگردان و ورود شهد زیاد به کندو و پر شدن حجرات ازعسل ، 
نبودن جا براي تخمریزي ونیز شدت فعالیت چراي زنبورعسل مي دانند که باعث کاهش تخمریزي،کوتاه شدن  عمر 
زنبور شده و نیز با توجه به برودت  هوا، امکان تخمریزي و جبران کاهش جمعیت توسط ملکه مقدور نمي باشد. لذا 

بدلیل مشکل مزبور زنبورداران از مستقر نمودن کلني هاي خود در مزارع آفتابگردان  امتناع مي ورزند.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
1- با توجه به زمانهای کاشت و برداشت آفتابگردان و شرایط اقلیمی مناطق مختلف درکشور، توصیه می شود 
زنبورداران از فروردین ماه  تا اواسط مهر ماه نسبت به استقرارکلنی ها در مزارع آ فتابگردان اقدام نمایند .2-استفاده  
از کلنی های قوی در مزارع آفتابگردان در زمان گلدهی 3- کلنی ها حداکتر سه هفته در مزارع آفتابگردان  مستقر 
شوند.4- کلنی ها به گروه های 30 تا 50 تایی تقسیم و به تناوب به مدت سه هفته در مکان مورد نظر گذاشته شود. 
5-  بازدید مرتب کلني ها  و خارج نمودن قابهای انباشته از عسل از کندو و گذاشتن شان خالي در وسط قابها حهت 

تخم ریزی ملکه و شان جهت ذخیره کردن شهد آورده شده به کلنی

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
استقرار کلنی ها به مدت سه هفته با جمعیت قوی در مزارع آفتابگردان بیشترین پرورش نوزاد )میزان3496 
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سانتی متر مربع(، افزایش جمعیت)پنج قاب( و میزان تولید عسل )14 کیلوگرم( را به همراه داشت. 

عکس/عکس های شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه آفتابگردان و كندوها
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: سطح مناسب انرژي و پروتئین در جیره بزغاله هاي پرواری برای افزایش درآمد دامدارهای استان ایالم

یافته منتج از پروژه شماره: 87015 - 13- 39- 4                      مدت اجرای پروژه:  2 سال
مجری مسئول:  هوشنگ جعفری                                                رتبه علمی: مربی پژوهش

Hoshang_Jafari@Yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
   استان ایالم داراي 780000 رأس بز و بزغاله است که حدود 3 درصد جمعیت بز کشور و 44 درصد ترکیب 
دامي استان را به خود اختصاص مي دهد. تأمین خوراک مورد نیاز حیوانات به میزان الزم و توازن مواد مغذي در جیره 
غذایي روزانه، سبب بهره وري مناسب از توان تولیدي آنها مي گردد. اطالعات اندکي در خصوص احتیاجات تغذیه اي 
و قابلیت پرواري بزغاله هاي بومي در کشور وجود دارد و در مورد احتیاجات انرژی و پروتئین بزغاله های بومی استان 
ایالم اطالعات مکتوبی در دسترس نیست. انرژي و پروتیئن دو نیاز مهم در تهیه و تدوین جیره غذایي است و نقش 
بسزایي در سالمتي، رشد و بهبود عملکرد دام دارد. با تخمین دقیق-تر احتیاجات غذایي دام هاي بومي بخصوص 
پروتئین و انرژي مي توان سرعت رشد و بازده مصرف خوراک را در دام ها بهبود بخشید. بنابراین تحقیق حاضر  با هدف 

تعیین مناسب ترین سطح انرژی و پروتئین جیره بزغاله های بومی استان ایالم طراح و اجرا گردید. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
1- بزغاله های نر بومی استان ایالم در سن 4 ماهگی و با وزن زنده 12 کیلوگرم برای پروار انتخاب شوند.

2- جیره پروار حاوی 2/4 مگاکالری انرژی قابل متابولیسم و 12 درصد پروتئین خام تهیه شود.
3- پس از خردکردن بخش علوفه ای مواد خوراکی، جیره به صورت کاماًل مخلوط شده آماده شود.

4- جیره روزانه سه بار با فواصل مساوی و تا حد اشتها در اختیار بزغاله ها قرار داده شود. 
5- طول دوره پروار به مدت 100-80  روز )با توجه به سرعت رشد بزغاله ها( در نظر گرفته شود.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
1- پرواربندی بزغاله ها در سن مناسب با استفاده از جیره های متوازن، سبب کاهش فشار بر مراتع می-شود.

2- جیره متوازن با سطوح مناسب انرژی و پروتئین سبب افزایش عملکرد بزغاله های پرواری می شود.
3- استفاده از جیره متوازن بزغاله های پرواری سبب افزایش 20 درصدی راندمان خوراک و 30 درصدی افزایش 

وزن روزانه می شود.
4- درآمد ساالنه یك واحد پرواربندی بزغاله 100 رأسی با انجام دو دوره پرواربندی، 60 میلیون ریال افزایش 

می یابد. 
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عکس /عکس های شاخص از یافته: 
 

آزمايش پرواربندی بزغاله های بومی ايالم
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از جایگزین شیر گوساله در بره های شیرخوار نژاد شال

یافته منتج از پروژه شماره:  85037-0000-07-210000-078-2        مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول:   محمدحسین هادی تواتری                                        رتبه علمی: مربی پژوهش

haditavatori@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مصرف شیر و محصوالت لبنی دام های سبك نه تنها به عنوان ماده غذایی با ارزش باال بلکه به عنوان دارو برای 
جلوگیری از ابتالء به خیلی از بیماری های ارمغان عصر جدید الزم و ضروری است. گوسفند شال عالوه بر سرعت 
رشد مناسب، از توان تولید شیر قابل توجهی نیز برخوردار است. دامدار می تواند جهت افزایش درآمد خود مبادرت 
به استحصال و فروش شیر و محصوالت لبنی گوسفند خود نماید. در صورتی که بخواهد در سنین پایین )حدود 1 
ماهگی( بره را از شیر بگیرد و به کلی شیر میش را خود بدوشد و به مصرف انسانی برساند و نیز هنگامی که با معضل 
تغذیه بره های یتیم مواجه می شود، استفاده از جایگزین شیر می تواند گزینه مناسبی برای تغذیه بره باشد. در مواردی 
که جایگزین شیر بره در دسترس نباشد و یا قیمت آن در مقایسه با جایگزین شیر گوساله باالتر از انتظار باشد، شیر 

جایگزین گوساله می تواند تا حدودی این نیاز دامدار را مرتفع نماید. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
به دلیل احتمال باالی تلفات در سه هفته اّول پس از زایش توصیه می شود بره ها:

1- در سن 21 روزگی از مادر جدا شوند. این بره ها پس از 24 ساعت گرسنگی و عدم دریافت شیر مادر می توانند 
از محلول آماده شده از پودر جایگزین شیر گوساله استفاده نمایند. پودر شیر جایگزین گوساله به ترتیب دارای 22 
هر یك  آماده سازی محلول شیر جایگزین  برای  و 1/7 درصد الکتوز می باشد.  پروتئین، 18 درصد چربی  درصد 
کیلوگرم پودر شیر جایگزین گوساله  با 6 لیتر آب ولرم کاماًل مخلوط گردد. در صورت امکان برای جبران کمبود 
چربی مورد نیاز بره می توان به هر لیتر محلول شیر جایگزین آماده شده حدود 20 سی سی )میلی لیتر( روغن ذرت 

یا کلزا اضافه نمود.
2-به بره ها دوز الزم واکسن آنتروتوکسمی تزریق گردد. مقدار دز واکسن 2 میلی لیتر در نظر گرفته شود و در دو 

نوبت به فاصله 2 الی 3  هفته، از طریق زیر جلدی در ناحیه خلفی کتف دام تزریق  شود.
انتخاب  بنابراین  از سایرین است.  با جثه بزرگتر در پذیرش و دریافت جایگزین شیر بهتر  3- عملکرد بره های 

بره های با جثه نسبتاً ضعیف تر برای تغذیه با جایگزین شیر توصیه نمی شود.
4- الزم است تا در روزهای آغازین، فواصل شیردهی و میزان تغذیه با شیر کم و به تدریج فواصل و میزان شیر 
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عرضه شده زیاد گردد.
درصد   20 )محتوی  بره  مناسب  کنسانتره  پودر  عرضه  است.  طبیعی  آغازین  روزهای  در  اسهال  مشاهده   -5
پروتئین( نیز از همان روزهای آغازین اّما با فاصله چند ساعت از عرضه جایگزین شیر توصیه می-گردد. اقالم خوراکی 

کنسانتره می تواند شامل پودر جو، کنجاله های پروتئینی، سبوس گندم و یونحه باشد. 
6-  همچنین توصیه می شود 60 تا 75 روز پس از مصرف جایگزین شیر، بره ها از شیر گرفته شوند )وزن بدن 

حداقل 3 برابر وزن تولد بره باشد(.   

 نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
- جایگزینی شیر طبیعی با قیمت باال با جایگزین شیر  دارای قیمت پایین

- تنظیم میزان شیری که بره هر روز مصرف می نماید )توسط دامدار(
- تولید شیر گوسفندی به میزان 80 کیلوگرم به ازاء هر رأس میش در هر دوره شیردهی و فروش آن
-  افزایش سه برابری درآمد دامدار در صورت تبدیل شیر استحصالی به پنیر گوسفندی و فروش آن 

- ایجاد تمهیدات الزم برای پرورش گوسفند نژاد شال در سیستم  پرورش نیمه صنعتی
- عرضه شیر گوسفندی به بازار برای بیماری های خاص 

- حمایت از بره های یتیم و بی مادر

عکس /عکس های شاخص از یافته: 

نحوه تغذيه بره ها
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: معرفي روش و فاصله مناسب بین دو تلقیح براي مرغان بومی فارس

یافته منتج از پروژه شماره:  86017- 13- 50-4               مدت اجرای پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  سید محمدرضا هاشمی                                رتبه علمی:  مربي پژوهش      

Hashemirrmm@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیش از 6000 گونه پرنده وجود دارد که تنها شمار اندکي از آن ها اهلي شده اند، اما پرندگاني که منبعي از غذا 
را براي انسان، به ویژه در سده بیستم، تامین کرده اند، آن هایي هستند که نرخ باالي تولید مثلي، آن ها را از دیگران 
متمایز مي سازد. پژوهش درباره جنبه هاي کاربردي تلقیح مصنوعي، با توجه به اهمیت کاربرد تلقیح مصنوعي، از 
گسترده ترین زمینه هاي پژوهشي است. با توجه به انجام جفت گیري هاي شجره دار، پژوهش و تحقیق در زمینه های 
مختلف تلقیح مصنوعی الزم و ضروری است و به طور حتم نقش مهمی در پیشرفت برنامه های به نژادی خواهد داشت. 
روش تلقیح، نقش مهمی در باروری و موفقیت تلقیح مصنوعی دارد. با تعیین فاصله زماني مناسب بین دو تلقیح و 
روش مناسب تلقیح، ضمن کاهش هزینه هاي اسپرم گیري و تلقیح اضافي، به باروري باال، نیز مي توان دست یافت. 
باتوجه به برنامه هاي اصالح نژادي مرغ بومي در کشور، استفاده از تلقیح مصنوعي ضروري بوده و روش تلقیح و فاصله 
از تکنیك تلقیح مصنوعي  با استفاده  از طرفي  برنامه اصالح-نژادي دارد.  زماني مناسب سهم بسزایي در پیشرفت 
در مرغان مادر بومي، امکان نگهداري مرغ مادر بومي در قفس و بهره گیري از مزایاي نگهداري مرغ در قفس براي 

پرورش دهندگان فراهم مي شود. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
روش تلقیح و فاصله زماني بین دو تلقیح، بر باروري و جوجه دهي اثر داشته، بنابراین استفاده از روش و فاصله 
از  بایستي  ابتدا  مي شود.  توصیه  بومي،  مرغ هاي  در  مصنوعي  تلقیح  راندمان  افزایش  براي  تلقیح،   2 بین  مناسب 
از  اسپرم گیري  از  پس  مي باشد.  شکمی  مالش  روش  به  خروس ها  از  اسپرم گیری  که  شود  اسپرم گیري  خروس ها 
خروس ها، نمونه هاي مني به نسبت یك به 2، با رقیق کننده مناسب رقیق مي شود. تلقیح مرغ ها با نمونه مني رقیق 
 شده، انجام مي شود. براي این منظور با وارد کردن فشار به زیر شکم مرغ، دهانه واژن از مقعد خارج شده و با وارد 
کردن سرنگ توبرکولین به درون واژن )حدود 3 سانتی متر(، تلقیح انجام خواهد شد. میزان مني براي تلقیح هر مرغ،  
0/1 سی سی منی رقیق  شده مي باشد. تلقیح مرغ ها در بعد از ظهر انجام خواهد شد. به-منظور دستیابي به بهترین 

راندمان تلقیح مصنوعي، مرغ ها باید هفته اي یك بار تلقیح شوند.
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نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- افزایش راندمان برنامه تلقیح مصنوعي در مرغان مادر بومي 

2- فراهم شدن امکان نگهداري مرغان مادر بومي در قفس و استفاده از مزایاي پرورش در قفس همچون کاهش 
تلفات مرغ و خروس، کاهش تعداد تخم مرغ شکسته و کثیف، کاهش هزینه هاي جمع آوري تخم مرغ و غیره.

3- تعداد خروس مورد نیاز در تلقیح مصنوعي بسیار کمتر از برنامه جفت گیري طبیعي مي باشد. تعداد خروس 
مورد نیاز در برنامه تلقیح مصنوعي، حدود 25 درصد تعداد مورد نیاز در برنامه جفت گیري طبیعي مي باشد. بنابراین 
با استفاده از این روش، هزینه هاي نگهداري خروس نسبت به برنامه جفت گیري طبیعي به حدود  75 درصد کاهش 
مي یابد. از طرفي تلفات و مرگ و میر خروس ها نیز به حدود صفر درصد رسیده، که به کاهش هزینه ها کمك مي کند. 
4- کرچي نیز در سیستم پرورش در قفس به میزان بسیار زیادي کاهش یافته که به نوبه خود، سبب کاهش قابل 

توجه در هزینه ها خواهد شد. 
5- افزایش سرعت برنامه هاي اصالح نژادي

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

اسپرم گيري و تلقيح مصنوعي در مرغان بومي
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کاربرد ضایعات خرما در جیره بره هاي پرواري 

یافته منتج از پروژه شماره: 84047-0000-02-21000-069-4     مدت اجرای پروژه:2 سال
مجری مسئول: محمد هادی صادقی                                            رتبه علمی:  مربی پژوهش

mhsadeghi46@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمبود منابع خوراک دام یکی از مشکالت عمده دامداران و پرواربندان کشور است و این امر در استانهاي جنوبي 
به دلیل شرایط خاص اقلیمي و آب و هوایي )گرم و خشك با بارندگي اندک( و مراتع فقیر، بیشتر به چشم مي خورد. 
یکي از راهکارهاي کمك به تغذیه دام ها، که 65 الي 70 درصد هزینه پرورش دام را تشکیل مي دهد، استفاده بهینه 
از منابع موجود خوراک دام و منابع جدید خوراکي غیرمرسوم مثل محصوالت فرعی کشاورزی از جمله ضایعات خرما 
مي باشد. استان بوشهر، با داشتن 5 میلیون اصله نخل، از مناطق مهم خرما-خیز کشور است به طوری که ساالنه 
حدود 120 هزار تن خرما در این استان تولید مي شود که حدود 15 ـ 10درصدآن را ضایعات خرما شامل خرماهاي 
کم کیفیت )کنگه(، ضایعات کارخانجات شیره گیري و ضایعات کارخانجات بسته بندي خرما و سایر صنایع جنبي 
تشکیل مي دهند. فرآوری و استفاده از این منابع خوراکی می تواند در این زمینه کمك قابل توجهی در کاهش هزینه 
خوراک داشته باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین ارزش غذایی ضایعات خرما و سطح مناسب استفاده از آن 

در جیره بره های پرواری طراحی و اجرا گردید. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
1- ابتدا ضایعات خرما مانند ضایعات کارخانجات بسته بندي و خرمای کم کیفیت جمع آوری شود.

2- این این نوع از ضایعات را می توان به طور مستقیم وارد جیره بره های پروار نمود. 
3- ضایعات حاصل از شیره گیري ابتدا الزم است خشك شده و سپس خرد گردند. 

4- این نوع از ضایعات را می تواند تا 20 درصد ماده خشك، درجیره بره های پرواری استفاده نمود.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- با توجه به ترکیب مواد مغذی ضایعات خشك خرما، می توان آن را در جیره بره های پرواری جایگزین دانه 

جو نمود.
2- از ضایعات خشك خرما می توان تا 20 درصد جیره بره های پرواری بدون اثر سوء بر عملکرد دام، استفاده نمود.
با توجه به قیمت سه برابری جو نسبت به ضایعات خرما، قیمت هر کیلوگرم جیره بره های پرواری حدود 14   -3



442

درصد کاهش خواهد یافت.
4- پرواربند با توجه به بهای 12000 ریالی هر کیلوگرم جو  به ازاء هر رأس  بره سه ماه پروارشده حدود 126000 

ریال افزایش درآمد خواهد داشت. 

عکس/عکس های  شاخص از یافته: 

نمايی از نخيالت
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: توصیه مکمل معدنی برای میشهای منطقه زاغه سلمان استان قم

یافته منتج از پروژه شماره:  83028-0000-02-210000-079-2      مدت اجرای پروژه:  4 سال
مجری مسئول: محمد یگانه پرست                                           رتبه علمی: مربی پژوهش

 myp1349@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گرم  و 18  فسفر  کلسیم، 350 گرم  میانگین حدود640 گرم  به طور  کیلوگرمی  بدن یك گوسفند 50  در کل 
منیزیم وجود دارد و براي رشد، سالمتي و تولید مناسب دام بایستي در حد مطلوب تامین شوند. عناصر کم مصرف 
آهن، مس، روي و سلنیوم در بسیاری از سیستم های آنزیمی فرایندهای متابولیکی بدن ایفای نقش می کنند و براي 
رشد، سالمتي و تولید مناسب دام باید در حد مطلوب تامین شوند. این عناصر دارای مکانیسم های تنظیم کننده ای 
برای حفظ غلظت طبیعی شان در خون هستند. اما کمبود یا فزونی طوالنی مدت هر یك از آنها منجر به آسیب های 
کارکردی، ساختمانی و بیوشیمیایی ناشی از کمبود یا مسمومیت در بدن می شود که عوارض متعددی را به دنبال 
دارد. هدف از این تحقیق آگاهی از وضعیت عناصر پر مصرف کلسیم، فسفر و منیزیم و عناصر کم مصرف آهن، مس، 
روي و سلنیوم در خون میش های تغذیه شده در مراتع منطقه زاغه سلمان استان قم به ویژه در ارتباط با فصل، به 

منظور پی بردن به وضعیت مدیریت تغذیه گوسفندان مزبور بود.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
بررسی 450 نمونه خونی از گوسفندان 10 گله در حال چرا در مراتع مختلف منطقه زاغه سلمان استان قم با 
جمعیت کل 2500 راس طي سه فصل متوالی پاییز، زمستان و بهار نشان داد که )1( تمامی گوسفندان دچار کمبود 
قطعی عناصر آهن و روی هستند )2( در هیچیك از گوسفندان کمبود کلسیم، مس و سلنیوم وجود ندارد )3( در 
مورد فسفر در فصل پاییز 70 درصد و در فصل زمستان 80 درصد گله ها دچار کمبود فسفر بودند ولي در فصل بهار 
کمبودي مشاهده نشد )4( در مورد منیزیم در فصل پاییز 30 درصد و در فصول زمستان و بهار 40 درصد گله ها دچار 
کمبود بودند. بنابراین باید در تغذیه تکمیلی گوسفندان، جبران کمبود عناصر آهن، روی، فسفر و منیزیم مورد توجه 

قرار گیرد ولی در مورد عناصر کلسیم، مس و سلنیوم هیچ جای نگرانی نیست.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
آگاهی از وضعیت عناصر معدنی در خون گوسفندان منطقه زاغه سلمان استان قم مي تواند به عنوان ابزاري براي 
کارشناسان علوم دامي منطقه در امر مدیریت تغذیه عمل کرده و به جبران کمبود این عناصر در گوسفندان  و در 
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نتیجه بهبود عملکرد آن ها کمك کند. ضمنا آگاهی دامپزشکان از وضعیت عناصر معدنی در خون گوسفندان منطقه 
زاغه سلمان استان قم نیز سبب می شود که ایشان نیز در درمان دام ها صحیح تر عمل نمایند.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

تصويری از اخذ نمونه خونی از گوسفندان در حال چرا در مراتع منطقه زاغه سلمان استان قم
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: بهبود رشد و کاهش چربی الشه با قطع دنبه و مدت مناسب پروار در بره هاي نرلري بختیاري

یافته منتج از پروژه شماره:  01-0210224000-76              مدت اجرای پروژه:  2 سال 
مجری مسئول:  محمدعلي طالبي                                                  رتبه علمی:  دانشیار پژوهش

maitalebi@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شامل  عمدتاً  گوسفندي  جمعیت  این  مي شود.  داده  پرورش  گوشت  تولید  منظور  به  بیشتر  گوسفند  ایران  در 
نژادهاي گوسفندان دنبه دار است که همراه با تولید گوشت مقدار زیادي چربي به صورت دنبه نیز تولید مي نماید. 
وزن دنبه قسمت قابل توجهي از وزن الشه گوسفندان دنبه دار را تشکیل مي دهد که این موضوع به خصوص در مورد 
الشه گوسفندان پروار شده بیشتر مشهود است به طوري که نسبت وزن دنبه به وزن الشه حتي به حدود 25 تا 30 
درصد الشه مي رسد، عالوه بر دنبه بقیه چربي را نیز در نظر بگیریم میزان در صد کل چربي یك الشه پروار در قوچ 
30-40 درصد و در میش 42 تا 50 درصد مي باشد. از طرفي هزینه ذخیره هر واحد چربي دو برابر هزینه هر واحد 
تولید گوشت مي باشد. همچنین تعیین مدت زمان مناسب پرواربندي در نژادهاي مختلف ضمن جلوگیري از افزایش 
ذخیره چربي در الشه که منجر به کاهش کیفیت و بازار پسندي آن مي گردد هزینه مصرفي براي هر کیلوگرم افزایش 
وزن نیز به حداقل کاهش می یابد. هدف از این تحقیق افزایش سرعت رشد، کاهش مصرف خوراک و بهبود ترکیب 

الشه بره هاي نر لري بختیاري با قطع دنبه و مدت مناسب پروار بود.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
1- در روز دوم پس از تولد، حلقه الستیکي در انتهاي دنبه بوسیله پنس حلقه انداز قرار داده شود.

2- در سن 90 روزگی بره ها از  شیرگرفته شود
3- بره ها پس از شیرگیري بمدت یك تا دو هفته برای عادت کردن به جیره غذایی دوره پروار و انجام واکسیناسیون 
الزم )واکسن آنتروتوکسمی( و خورانیدن داروي ضد انگل )آلبندازول و نیکلوزاماید( برای مبارزه بر علیه بیماري ها و 

انگل ها وارد دوره مقدماتی پروار شوند.
4- سپس پروار بره ها تا سن شش ماهگی انجام گیرد و جیره غذایي در طول دوره پروار به صورت کاماًل مخلوط 
با ترکیب 45 درصد یونجه خشك، 39 درصد جو، 7 درصد تفاله خشك چغندر قند، 8 درصد کنجاله پنبه دانه و 
1 درصد نمك و مکمل مواد معدني به طور آزادانه در چهار نوبت اختیار بره ها قرار گیرد. ترکیب مواد مغذی جیره 

15 درصد پروتئین خام، 2/57 انرژي متابولیسمي )مگاکالري بر کیلوگرم( بر حسب صددرصد ماده خشك می باشد



446

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
الف کاهش مصرف خوراک به میزان دو کیلوگرم برای هر کیلوگرم افزایش وزن زنده و افزایش سرعت رشد.

ب- 24 درصد کاهش در هزینه خوراک به ازاء هر کیلوگرم افزایش وزن بدن.
ج- کاهش اندازه دنبه به نصف و 23 درصد کاهش هزینه تولید به ازاء هر کیلوگرم وزن الشه.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

بره قطع دنبه شده )راست( و بره دنبه دار در شيرگيری )چپ( 
   الشه بره قطع دنبه شده )چپ( و بره دنبه دار در شش ماهگی )راست( 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:کاهش اندازه دنبه با انتخاب درگوسفندان لري بختیاري

یافته منتج از پروژه شماره:83040-0000-04-210000-071-2  مدت اجرای پروژه: 5 سال 
مجری مسئول:  محمدعلي طالبي                                                  رتبه علمی:  دانشیار پژوهش

maitalebi@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بهبود در عملکرد صفات تولیدي در گله هاي گوسفند مي تواند از طریق بهبود در مدیریت، تغذیه و بهبود ژنتیکي 
حاصل گردد. لیکن بهبود از طریق استفاده از حیواناتي که از نظر ژنتیکي برتر هستند، به لحاظ تجمعي بودن بهترین 
راه براي افزایش بازدهي در تولید حیوانات می باشد. برای بهبود کمیت و کیفیت الشه، هدف انتخاب افزایش وزن 
گوشت لخم و کاهش وزن چربی به طور همزمان است. نژاد لري بختیاري یکي از نژادهاي دنبه دار و درشت جثه بوده 
و هدف اصلي از پرورش آن تولید گوشت مي باشد، ولي به لحاظ داشتن بیشترین درصد دنبه )تا 30 درصد وزن الشه( 
نسبت به سایر نژادهاي دنبه دار در کشور، شایستگي آن براي تولید گوشت تحت الشعاع قرار گرفته است. با مقایسه 
هزینه هاي مورد نیاز برای تولید پروتئین و چربي ذخیره، نشان داده شده که انرژي مورد نیاز برای تشکیل یك گرم 
چربي 2/11 برابر انرژي مورد نیاز براي تشکیل یك گرم پروتئین بوده است. کاهش اندازه دنبه باعث بهبود ضریب 
تبدیل غذایي و کاهش هزینه غذایي براي هر کیلوگرم افزایش وزن زنده شده است. هدف از این پژوهش کاهش میزان 

دنبه و چربی الشه و کاهش هزینه -های خوراک و پرورش گوسفند و بهبود کیفیت الشه بود.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
اندازه گیری  محیط وسط دنبه، طول دنبه و عرض پائین دنبه با متر پالستیکی.

انتخاب قوچ ها و بره هایی که به عنوان مولد در گله باقی می مانند که محیط وسط دنبه کمتری داشته باشند.
در مرحله بعد گوسفندانی که طول دنبه و عرض پائین دنبه کمتری و وزن باالتری دارند، انتخاب شوند.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
کاهش میزان دنبه به میزان 40 گرم درسال، که این کاهش به صورت دائمی است. با یك برنامه انتخاب پنج الی 
ده ساله،بیش از 30 درصد وزن دنبه در بره هاکاهش می یابد. که هم زمان با کاهش میزان دنبه، افزایش وزن بدن 
بره ها به میزان 160 گرم در سال و کاهش میزان مصرف خوراک به میزان 2 کیلوگرم به ازای هرکیلوم گرم افزایش 

وزن بدن حاصل می شود.
ضمناً با اجرای این برنامه انتخاب کاهش ضخامت چربی زیرجلدی در بره ها نیز بدست می آید.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

اندازه گيری عمق بافت نرم در نقطه 12 سانتيمتري از خط وسط پشتي بدن روي دنده دوازده با استفاده از سرسوزن 
شماره 22 برای انتخاب بره ه هايی كه چربی زيرجلدی كمتری دارند.

             قوچ گله قبل از برنامه انتخاب                                                       قوچ حاصل از برنامه انتخاب
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:تخمین وزن گاومیش بدون نیاز به وزن کشی 

یافته منتج از پروژه شماره: 85027-0000-07-210000-073-2         مدت اجرای پروژه:  2 سال
مجری مسئول: بهاره طاهری دزفولی                                                رتبه علمی: استادیار پژوهش

  bahare.taheri@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در  مدیریتی  های  فعالیت  از  بسیاری  که جهت  است  مواردی  از  یکی  گاومیش  زنده  وزن  تعیین  و  وزن کشی 
پرورش این دام ضروری می باشد. 4600 نفر بهره بردار در قالب واحدهای سنتی و 7 واحد صنعتی مشغول به پرورش 
700,83  راس گاومیش در استان خوزستان هستند. در مراجعات بعمل آمده به گاومیش داری های استان خوزستان 
دیده شد که گاومیش داران در توزین دام های خود دچار مشکل بوده و در اغلب موارد قادر به تأمین باسکول نیستند 
و بیشتر از برآوردهای مشاهده ای یا چشمی جهت تخمین وزن زنده دام خود استفاده می کنند. متأسفانه،  این روش 
 اغلب با اشتباه همراه بوده و دقت آن به میزان بسیار زیادی به تجربه و مهارت شخص ارزیاب بستگی دارد. یکی از 
روش هایی که می تواند برآورد دقیق تری از وزن بدن دام به ما بدهد، استفاده از برخی ابعاد بدن دام است که به آساني 
با وزن زنده حیوان دارد. بدین  ارتباط زیادی  اندازه گیری دور سینه دام که  اندازه گیری می باشند. خصوصاً،  قابل 
ترتیب می توان بدون تهیه باسکول و نیاز به وزن کشی، تنها با استفاده از اندازه دور سینه گاومیش، برآوردی دقیق 
 تر از تخمین چشمی برای وزن دام داشته باشیم. همچنین،  بر اساس این اندازه بدنی، وسیله ای به نام وزن متر نیز 

می تواند طراحی گردد که به راحتی با اندازه گیری دور سینه دام، وزن دام را به ما نشان می دهد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
1- ابتدا گاومیش را بر روی یك سطح صاف قرار داده، به طوری که پاها و دست ها در یك راستا و سر آن  به 

حالت طبیعی و به موازات زمین باشد.
2- اندازه دور سینه گاومیش به کمك متر نواری و با انداختن متر به دور بدن دام، دقیقاً در پشت دست ها، اندازه 

گیری  شود. 
3- جنس گاومیش )نر و ماده( و سن آن )قبل از یکسالگی و بعد از یکسالگی( مشخص گردد.

4- سپس بر اساس جنس و سن تعیین شده، یکی از چهار معادله زیر انتخاب شود.
5- در آخر، عدد بدست آمده برای اندازه دور سینه را در معادله موردنظر قرار داده و پس از محاسبات، وزن بدن 

دام برآورد می گردد.
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گاومیش های نر:
قبل از یك سالگی                             2/959 )اندازه دور سینه( 0/00009708 = وزن زنده
یك سالگی و بعد از آن                         )اندازه دور سینه(6/761 + 755/929- =  وزن زنده

گاومیش های ماده:            
قبل از یك سالگی                                    2/942 )اندازه دور سینه( 0/0001 = وزن زنده
یك سالگی و بعد از آن                         )اندازه دور سینه(6/015 + 642/061- =  وزن زنده

*** شروع اندازه دور سینه از 63 سانتی متر می باشد.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 برآورد وزن گاومیش به روشی آسان، خصوصاً در سنین باالتر به دلیل خوی نیمه وحشی گاومیش. 

 تخمین وزن زنده دام به منظور استفاده در جیره نویسی، بررسی رشد دام، مصرف دارو با توجه به وزن بدن، 
رکوردگیری جهت امور اصالح نژادی )انتخاب( و تلقیح.

 حل مشکل عدم وجود ابزار وزن کشی. 
  کاهش هزینه هاي وزن کشی. 

عکس/عکس های شاخص از یافته:

نحوه اندازه گيری دور سينه گاوميش  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از بلوک های خوراک کامل در پروار بره های نر کردی  

یافته منتج از پروژه شماره:   88014-13-53-4           مدت اجرای پروژه:   یك سال
مجری مسئول: کامبیز کامگار                                               رتبه علمی:  محقق

asalkambizF@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یا  و  توازن مواد مغذی در خوراک  به دلیل عدم  و  نبوده  اصولی  پرواربندی  اغلب واحدهای  تغذیه در  مدیریت 
آماده سازی نامناسب خوراک،  تغذیه دام و در نتیجه پرواربندي غیر اقتصادی است. از این رو بسیاری از واحدهای 
پرواربندی یا به تعطیلي کشیده شده اند و یا با بازدهي بسیار پاییني مواجه هستند. از جمله راهکارهاي مؤثر جهت 
بهبود مدیریت تغذیه بکارگیري خوراک مخلوط کامل )TMR( در تغذیه دام مي باشد. با توجه به گسترش صنایع 
خوراک دام در کشور، امکان تولید این نوع خوراک فراهم گردیده است. سهولت نسبي تهیه بلوک توسط دامدار، حمل 
و نقل آسان و فضاي مورد نیاز کمتر جهت انبار و نگهداري آن، میزان پرت و ریخت و پاش کمتر بلوک نسبت به 
خوراک معمولي از مرحله تهیه جیره تا حمل و نقل و انبار آن، تعلیف آسان تر بلوک در مقایسه با خوراک معمولي با 
صرف نیروي کارگري کمتر، گرد و غبار کمتر این نوع خوراک حین مصرف دام، سلب تغذیه انتخابي از دام و خوراندن 
تقریبٌا تمامي بافت خوراک به دام، عدم وابستگي دامدار به اراضي کشت علوفه که با صرف هزینه هاي هنگفت و درگیر 
شدن انبوهي از سرمایه توأم مي باشد، ضرورت استفاده از این نوع خوراک در پرواربندي بره بیشتر نمایان  مي گردد.  

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
1- عرضه روزانه 1/8 کیلوگرم خوراک مخلوط کامل )TMR( با شکل فیزیکی بلوک جهت پرواربندی هر رأس بره 

2- یك نمونه از جیره کامل به صورت بلوک خوراکی در تغذیه بره های پرورای

نسبت ماده خوراکي در جیره غذایي )درصد(مواد خوراکي
24یونجه 

13کاه گندم

8سبوس گندم
5ذرت
26جو

10مالس
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ادامه جدول

نسبت ماده خوراکي در جیره غذایي )درصد(مواد خوراکي
7کنجاله تخم پنبه
4/4تفاله چغندر قند
0/1کربنات کلسیم 

1زئولیت
1مکمل ویتامیني

0/5نمك
100جمع

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- سهولت حمل و نقل ،کاهش فضای مورد نیاز برای نگهداری ،کاهش ریخت و پاش در حین تعلیف و پیشگیری 

از مصرف انتخابی اجزای خوراک
2- افزایش وزن روزانه 218 گرمی بره های پروار شده با بلوک های خوراکی

3- ارتقاء درآمد ناخالص و سود متغیر پرواربندی بره با استفاده از بلوک های خوراکی 

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

بلوک خوراک مخلوط كامل



یافته های قابل ترویج سال 1389 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

453

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: افزایش عملکرد محصول یونجه با انتخاب زمان مناسب چرا توسط گوسفند 

یافته منتج از پروژه شماره:  83083-0000-02-210000-080-2       مدت اجرای پروژه: 4/5 سال  
مجری مسئول:   کامبیز کامگار                                                      رتبه علمی:  محقق

asalkambizF@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمبود علوفه در فصل بهار از جمله مشکالت عمده دامپروري در منطقه کردستان محسوب مي شود. آن دسته از 
دامداراني که امکان برایشان فراهم است، در این فصل از سرچر یونجه در تغذیه دام کمك مي گیرند. چنانچه چراي 
سرچر به نحو مناسبي انجام گیرد نه تنها در تأمین بخشي از علوفه مورد نیاز دام، بلکه در کاهش آفت سرخرطومي 
یونجه و بهبود تولید علوفه مؤثر خواهد بود. عالوه بر آن، بوته یونجه در این مرحله از رشد در اثر قطع ساقه توسط دام، 
تحریك به رشد مجدد شده و تولید شاخه های فرعی با برگ های بیشتری می نماید. لذا با توجه به تجمع بیشترین 
میزان پروتئین خام گیاه در برگ آن، کیفیت آن به لحاظ ارزش غذایی افزایش می یابد. آفت سرخرطومی یکی از 
آفات برگخوار یونجه می باشد که همواره محصول چین اول یونجه را از بین می برد تا جائی که در بسیاری از مزارع 
به همین دلیل امکان برداشت چین اول وجود ندارد و تمامی زارعین و دامداران منطقه مبارزه بیولوژیکی )چرای 
سرچر( را بهترین راه حل ریشه کنی این آفت می دانند اما به درستی اطالعی از مدت زمان مناسب چرای سرچر 
جهت از میان برداشتن الرو آفت و در نهایت افزایش عملکرد محصول ندارند. پژوهش حاضر به منظور دستیابي به 
روش مناسب چراي دام در سرچر یونجه و تأثیر آن بر ارزش غذایی، عملکرد محصول و کاهش الرو آفت سرخرطومی 

یونجه انجام گرفت. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
1- چراي مستقیم دام در مزرعه یونجه در اواخر فروردین ماه قبل از شروع گرما زمانی که ارتفاع بوته یونجه 10 

الي 12 سانتیمتر است صورت گیرد.  
2- به ازای هر 25 متر مربع کشت یونجه، یك رأس دام  به مدت 10 روز متوالي، روزانه در دو نوبت یك ساعته 

صبح و عصر در مزرعه یونجه چرا کند.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- چراي گوسفند،  موجب تحریك رشد مجدد و افزایش تولید ساقه و برگ تازه )منبع پروتئین گیاه( علوفه 

یونجه شده  که در نهایت منجر به باال رفتن عملکرد و ارزش غذایي گیاه می شود.
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2- چراي سرچر یونجه توسط گوسفند در فروردین ماه )قبل از شروع روزهاي گرم( از فعالیت الرو سرخرطومی 
جلوگیري می کند.

3- عملکرد محصول یونجه )تولید علوفه و نسبت برگ به ساقه( و نیز  میزان پروتئین تحت تأثیر 10 روز چراي 
متوالي گوسفند افزایش می یابد.

 
عکس/عکس های شاخص از یافته: 

خسارت ناشی از الرو سرخرطومی

چرای دام در كرت های آزمايشی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: افزایش اسیدهای چرب امگا- 3  تخم مرغ از طریق جیره غذایی

مدت اجرای پروژه:   1 سال یافته منتج از پروژه شماره: 4-067-210000-02-0000-8 
مجری مسئول: علیرضا آذربایجانی                                     رتبه علمی:  مربی پژوهش

azarvatan@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تخم مرغ در جیره غذایي روزمره مردم از جایگاه ویژه اي برخوردار است و در نتیجه نقش مهمي در سالمتي آحاد 
مردم ایفا مي کند. در یك تخم مرغ معمولي میزان اسید چرب غیر اشباع امگا -3 تنها به میزان 0/1 گرم است. 
بررسي ها نشان مي دهد این نوع اسید چرب داراي خواص ضد تصلب شرایین بوده، موجب افزایش HDL )کلسترول 
خوب پالسما( گشته و موجب افزایش توان بدن براي مقابله با استرس ها مي گردد. افزایش اسید چرب امگا-3  از 
طریق دستکاري جیره مي تواند منجر به تولید تخم مرغ رژیمي مناسب براي سالمندان و خصوصاً بیماران قلبي-

عروقي گردد.  

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
1- تغذیه دانه بزرک به مرغهاي تخم گذار به میزان 10 درصد جیره، اسیدهاي چرب مفید غیراشباع زرده تخم 
مرغ را از 56/3 به 69/7 درصد چربی زرده )24 درصد افزایش( و اسیدهای چرب امگا-3 زرده تخم مرغ را از 0/45 
به 6/7  درصد چربی زرده )حدود 14 برابر( افزایش می دهد، بدون آنکه بر میزان تولید و صفات کیفي تخم مرغ اثر 

سوئي داشته باشد.
2- برای بکار بردن بزرک در جیره مرغ تخم گذار یك دوره عادت دو هفته ای در نظر بگیرید و در این مدت جیره 
حاوی 5 درصد بزرک درسته را به مرغان تخم گذار تغذیه کنید. پس از دو هفته می توانید سطح  بزرک را به 10 

درصد جیره غذایی افزایش دهید. 
3- انرژی و پروتئین جیره را با کمك متخصص تغذیه، مطابق با جداول نیاز استاندارد و متناسب با مرحله و سطح 

تولید مرغان تخم گذار تنظیم کنید. 
4- اگرچه پوسته دانه بزرک نازک بوده و سنگدان مرغ آن را به خوبی آسیاب خواهد کرد. اما در صورت مشاهده 

بزرک در مدفوع، تغذیه پودر صدف درشت و کاهش موقت درصد بزرک می تواند مشکل را برطرف کند. 

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تخم مرغ غنی شده از نظراسیدهای چرب امگا- 3 می تواند قسمتی از نیاز مردم را برای این اسیدهای چرب   -1
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برطرف کند.
2- تخم مرغ غنی شده از نظراسیدهای چرب امگا- 3  خصوصا می تواند برای افراد مناطق محروم و کسانی که 

دسترسی کافی به منابع پروتئین دریایی ندارند، مفید باشد. 

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

شكل 1- ساختمان شيميايي اسيد چرب  امگا-3 با منشاء گياهي

شكل 2- دانه بزرک
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده ازکنجاله کلزا در تغذیه جوجه هاي گوشتي

یافته منتج از پروژه شماره:  86075-37-13-2                     مدت اجرای پروژه:  18 ماه
مجری مسئول:  محمود صحرائي                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

m.sahraei2009@gmaoil.com   :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در ایران، تولید دانه روغنی کلزا در سال های  اخیر به علت توسعه سطح زیر کشت این محصول جهت  خود-کفایی 
در تولید روغن نباتی روند رو به رشدی داشته است. بدون تردید همگام با افزایش تولید دانه کلزا میزان تولید کنجاله 
آن نیز افزایش یافته است. دانه هاي روغني بعد از غالت، دومین ذخائر جهان را تشکیل مي دهند. این محصوالت عالوه 
بر دارا بودن ذخائر غني اسیدهاي چرب،  حاوي پروتئین نیز مي باشند. در این میان کلزا به عنوان یکي از مهمترین 
گیاهان روغني در سطح جهان مطرح مي باشد. این کنجاله یك منبع پروتئینی مناسبی است که می توان از آن در 

جیره غذایی طیور استفاده کرد. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
مصرف کنجاله کلزا تا سطح 16 درصد بدون هرگونه تاثیر منفي بر صفات تولیدي در جیره غذایی جوجه هاي 
گوشتي قابل استفاده است و از نظر ارزیابی اقتصادی نیز شاخص کارایی تولید و هزینه هرکیلوگرم جیره در جیره 
حاوی 16 درصد کنجاله کلزا کمتر بوده و کاربرد این فرآورده  به منظور صرفه جویی در هزینه تغذیه واحدهای 

پرورش جوجه های گوشتی توصیه می شود

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از نظر اقتصادي، مصرف جیره هاي غذایي حاوي کنجاله کلزا باعث کاهش قیمت تمام شده هر کیلوگرم جیره 

غذایي به اندازه  100 الي 150 تومان خواهد شد.
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 

تغذيه طيور با كنجاله كلزا
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: برنامه نوری مصنوعی برای ایجاد آبستنی خارج از فصل در میش 

یافته منتج از پروژه شماره:    86021  -13-13-2                 مدت اجرای پروژه:   3/5 سال
مجری مسئول: ابوالحسن صادقي پناه                                            رتبه علمی:  استادیار پژوهش

h.sadeghipanah@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
فصل  از  خارج  آبستني  و  فحلي  القاء  برنامه  اجراي  به  ناگزیر  سال«  دو  در  زایش  »سه  هدف  به  رسیدن  براي 
تولیدمثل )یك بار در هر دو سال( مي باشیم. بدین ترتیب از سه دورة جفتگیري، یکي از آنها به ناچار در خارج از 
الگوي فتوپریود  از فصل، تغییر  القاء فحلي خارج  فصل تولیدمثل خواهد بود. یکي از کم هزینه ترین روشها براي 
در  روش  این  باشد.  مي  کوتاه  زماني  دوره  یك  در  گوسفند  ساالنه  فیزیولوژیك  ریتم  با  مطابق  آن  سازي  شبیه   و 

دامداری های روستایی و صنعتی که دارای جایگاه بسته می باشند، مناسب می باشد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
روش برنامه نوری مصنوعی تسریع شده جهت ایجاد فحلی و آبستنی در بهار

برای این منظور  طي مدت حدود 60 الی 70 روز، می بایست گله تحت برنامه نوري چهار مرحله ای ذیل قرار 
بگیرد. این برنامه نباید دیرتر از دهم فروردین شروع شود )بهترین زمان شروع اوائل اسفند است(. نمونه برنامه در 

نمودار 1 نشان داده شده است.
مرحله نخست- افزایش طول مدت روشنایي، روزانه 30 دقیقه، به کمك نور مصنوعي تا رسیدن به طول روشنایی 
16 ساعت. برای این منظور تا زماني که هوا روشن است از نور طبیعي و سپس از نور مصنوعي )المپ، پروژکتور و 
غیره( استفاده شود. شدت نور مصنوعي می بایست 350 لوکس بوده تا القاء کننده نور روز باشد. بسته به اینکه در چه 
ماهی از فصل غیرتولیدمثلی )اسفند یا فروردین( برنامه فتوپریود مصنوعی شروع شود، طول مدت این مرحله متفاوت 

خواهد بود )معموالً این مرحله 6 الی 12 روز طول می کشد(.
مرحله دوم - ثابت نگه داشتن فتوپریود روز بلند )16 ساعت روشنایی( به مدت 4 روز.

مرحله سوم - کاهش طول مدت روشنایي، روزانه 30 دقیقه، به کمك آغلهاي غیر قابل نفوذ به نور با تهویه مناسب 
)هواکش با کانال عمودی جهت ممانعت از ورود نور(، تا رسیدن به فتوپریود 8 ساعت روشنایی و  16 ساعت تاریکی 

ظرف مدت 16 روز.
مرحله چهارم - ثابت نگه داشتن الگوي 8 ساعت روشنایی و 16 ساعت تاریکی در 20 الی 58 روز آخر. از آنجاییکه 
باید قوچها 10 خرداد از گله خارج شوند، لذا هرچقدر برنامه دیرتر شروع شود مرحله آخر که زمان جفتگیری است 
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محدودتر شده و شانس آبستنی کمتر است.

 نمودار 1: برنامه فتوپريود مصنوعی تسريع شده برای ايجاد فحلی و
  آبستنی در گوسفند و بز با فرض شروع برنامه در اول اسفند.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با اجرای این دستورالعمل انتظار می رود ساالنه حدود 3 کیلوگرم بره از شیرگرفته ی بیشتر به ازای هر راس 
میش در معرض جفت گیری تولید شود که با توجه به کم هزینه بودن این روش )فقط نیاز به جایگاه بسته دارد(، می 
تواند درآمد قابل توجهی برای دامداران ایجاد نماید و نشان دهنده مزیت اقتصادي نسبي در گروه فتوپریود مصنوعي 

نسبت به گروه شاهد مي باشد.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

      ميش ها در نور مصنوعی در آغل های غيرقابل نفوذ                         ميش ها در  نور طبيعی در آغل های باز.
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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: اثربخش ترین شیوه های انتقال یافته های تحقیقاتی بر عملکرد محصول در بخش ترویج

یافته منتج از پروژه شماره: 2-46-27-87004                             مدت اجراي پروژه:2 سال
مجري مسئول:هوشنگ حکیمی                                                 رتبه علمي: مربی پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
انتقال صحیح و مناسب یافته هاي طرح هاي تحقیقاتي به بهره برداران، همواره چالشي مهم میان بخش هاي تحقیق 
و ترویج بوده است، بنابراین تعیین میزان اثربخشي شیوه هاي انتقال یافته هاي تحقیقاتي به عنوان عاملی اثرگذار در 
ارتقاء توانایي هاي کشاورزان در افزایش عملکرد محصوالت و بهره وري کشاورزي اهمیت و ضرورت تام دارد که بنا 
به آن هدف پژوهش قرار گرفت.در این رابطه گندم در بین محصوالت دیگر به عنوان عمده ترین محصول راهبردي 
کشاورزي انتخاب و شرکت های تعاونی تولید زراعی استان خوزستان که به تولید گندم اشتغال دارند، شامل تعداد 
21 شرکت از 9 شهر عمده ی استان از نظر تفاوت در میزان عملکرد محصول گندم قبل و بعد از انتقال یافته های 

پژوهشی و تأثیر شیوه های ترویجی بکار گرفته شده مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند.

دستورالعمل بکارگیري یافته:
نتایج بررسی نشان داد که ترویج و انتقال یافته های تحقیقات انجام شده به کلیه ی شرکت های تعاونی تولید زراعی 
استان موجب افزایش میزان تولید و عملکرد محصول شده و نیز سبب کاهش هزینه هاي تولید می شود. به منظور 

بهبود روند انتقال یافته هامواردي به شرح ذیل به کارشناسان ترویج توصیه مي گردد:
- شیوه های آموزشی »روز مزرعه« و »کارگاه آموزشی« بیشترین تأثیر مثبت و معنی دار را در بررسی بر عملکرد 

محصول داشته اند. 
- دو شیوه ی آموزشی روش های »هفته انتقال یافته ها« و »بازدید« به عنوان اولویت  های بعدی قرار می-گیرند.

برداشت،  قالب بسته آموزشي جامع و کامل )شامل اصول کاشت، داشت،  ترویجي در  -برنامه ریزي آموزشي و 
بازاررساني، انبارداري( بر مبناي یافته هاي تحقیقاتي انجام شده است.

- شیوه های آموزشی در-مزرعه نسبت به خارج از-مزرعه از نظر میزان اثربخشی برتری دارد.
- پوشش جامع و سراسری کلیه ی شرکت های تعاونی تولید زراعی از نظر کار ترویجی برای انتقال یافته-های 
تحقیقاتی و آموزش های ترویجی توسط بخش ترویج سازمان جهاد استان با استخدام و تربیت مروجان بیشتر و مکفی.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته:
- افزایش تولید و بهره وری با بکار گیری شیوه های ترویجی بیشتر و نوین تر.
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مرکز ملی تحقیقات شوری 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                                 
عنوان: ارقام گندم و جو مناسب اراضی شور دشت آزادگان خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 85001-8506-08-300000-007-4    مدت اجرای پروژه: 4 سال                                                                           
مجری مسئول: غالمحسن رنجبر                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 

ranjbar71@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
استان  در  کرخه  رودخانه  پایین دست حوزه  منطقه  در  هکتار  در حدود 334000  مساحتی  با  آزادگان  دشت 
خوزستان قرار دارد. به دلیل محدودیت های موجود در دشت از جمله شوری خاک، تنها در حدود 70000 هکتار از 
این اراضی ساالنه تحت کشت قرار می گیرد. گندم و جو به عنوان یکی از مهمترین گیاهان زراعی تحت کشت در این 
منطقه، نقش مهمی در تامین درآمد ساکنین منطقه ایفا می نماید. با اینحال عملکرد این گیاه در مقایسه با متوسط 
کشوری بسیار پایین است و معموال از 2 تن در هکتار تجاوز نمی کند. لذا الزم است متناسب با شرایط آب و خاک 

منطقه، ارقام مناسب گندم و جو در این منطقه در اختیار بهره برداران قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ارقام سیستان و چمران گندم و ارقام خاتم و ریحان جو برای کاشت در شرایط شور اراضی دشت آزادگان توصیه 
می شود. با توجه به شرایط حاکم بر این اراضی از جمله شوری باالی خاک در ابتدای فصل رشد و سطح باالی آب 

زیرزمینی رعایت موارد ذیل جهت حصول حداکثر عملکرد این ارقام توصیه می گردد:
1-انجام تسطیح؛ تسطیح مناسب می تواند به آبیاری یکنواخت مزرعه و بهبود درصد بوته های سبز شده در شرایط 

شور این اراضی کمك نماید. 
2- حتی االمکان کاشت گندم و جو در اراضی پایین دست آزادگان در نیمه آبان ماه انجام گیرد.  

3- روش آبیاري بصورت نواري صورت گیرد، لذا الزم است با توجه به اطالعات مربوط دبي آب، بافت خاک و شیب 
زمین ابعاد مناسب کرت ها مشخص گردد.  

4- در طول فصل رشد کلیه مراقبت هاي زراعي از جمله مبارزه با علف هاي هرز در مزرعه به روش مناسب و در زمان 
مناسب انجام گیرد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
به میزان  بود که نسبت  ارقام سیستان و چمران 4/5 تن در هکتار  این مطالعات متوسط عملکرد  نتایج  بر اساس 
عملکرد رقم وریناک )3/3 تن در هکتار( که در منطقه تولید می شد، به میزان  36 درصد افزایش عملکرد نشان داد. 
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همچنین متوسط عملکرد ارقام خاتم و ریحان در شرایط شور منطقه 3/3 تن در هکتار بود که در مقایسه با ارقام 
بومی منطقه برتری حداقل 45 درصدی نشان دادند. بدون شك کاشت این ارقام می تواند نقش قابل توجهی در بهبود 

میزان تولید گندم و جو در دشت آزادگان داشته باشد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

وضعيت ظاهری ارقام گندم سيستان و چمران در مقايسه با ژنوتيپ وريناک در زمان برداشت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                                 
عنوان: روناس کاری با استفاده از منابع آب و خاک شور 

یافته منتج از پروژه شماره:  110-82-32-124            مدت اجراي پروژه: 4 سال و 6 ماه
مجری مسئول: محمد حسین بناکار                             رتبه علمي: مربی پژوهش

banakar@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
روناس از گیاهان مهم دارویي و صنعتي ایران مي باشد، که استخراج رنگ طبیعي آن )آلیزارین( در صنایع رنگرزي 
کاربرد فراوانی دارد. روناس، اغلب بعنوان گیاهي متحمل به شوري در بین زارعین و متخصصین کشاورزي محسوب 
مي شود. لیکن این باور غالباً مشاهده اي بوده و تحقیقات پایه اي، علمي و کاربردي در مورد تحمل به شوري آن انجام 
نگرفته است. از آنجایی که در مناطق شور یزد آب هایي با کیفیت متفاوت وجود دارد، لذا ارزیابي تحمل روناس به 

شوري جهت مدیریت بهینة مزارع و تولید اقتصادي در عرصه هاي شور ضروری مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
روناس گیاهي نیمه متحمل به شوري است که حد آستانه تحمل به شوری آن تقریبا 4 دسی زیمنس بر متر و شیب 
کاهش عملکرد آن به ازای افزایش هر واحد شوري، 2/3 درصد است. انتخاب روش کاشت مناسب، به شوری آب 
آبیاری بستگی دارد، بطوریکه در شوري هاي کمتر از 7 دسی زیمنس بر متر روش کاشت قلمه اي عملکرد بیشتري 
نسبت به روش کاشت بذري داشته و این نوع روش کاشت توصیه مي گردد. معذالك، با توجه به اینکه تفاوت قابل 
توجهي بین روش کاشت بذري و قلمه اي در شوري هاي باالتر از 7 دسی زیمنس بر متر وجود ندارد، هر یك از آن ها 
بسته به نظر کشاورز و امکانات موجود می تواند انتخاب گردد. در جدول زیر توصیه های کاربردی برای تولید روناس 

در شرایط شور آورده شده است.
جدول توصيه های كاربردی برای توليد روناس در شرايط شور

توصیه فنیعملیات زراعی

شخم، کلوخه شکنی، تسطیح، مصرف 40 تن در هکتار کود دامی پوسیده در زمستانآماده سازی زمین

میزان بذر و  قلمه ریشه 
مصرفی در شرایط شور 

و عمق کاشت

مصرف بذر به مقدار 250 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود. چنانچه استفاده از قلمه ریشه 
برای کاشت مورد نظر باشد، مقدار مناسب مصرف آن 6 تن در هکتار است. قلمه ها باید قبال در 

شهریور ماه استخراج شده و زیر خاک تا زمان کاشت مرطوب نگه داشته شوند.
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ادامه جدول

توصیه فنیعملیات زراعی

تاریخ کاشت و نحوه 
کشت

تاریخ مناسب کاشت از  نیمه دوم اسفند تا پایان اسفند ماه برای هر دو روش کاشت توصیه 
می شود. روناس را می توان هم از طریق بذر و هم قلمه ریشه تکثیر کرد. در روش کاشت بذری، 
بذرها با استفاده از بیلچه های مخصوص به صورت کپه  هایی با فاصله 25 سانتیمتر از هم کشت 
می شوند، بطوریکه در هر کپه 20-15 عدد بذر قرار گرفته و روی کپه ها با ماسه بادی نرم 
پوشانیده می شود. در روش کاشت قلمه ای، قلمه های ریشه در عمق 15-10 سانتیمتری خاک 

در ردیف هایی به فاصله 30 سانتیمتر از هم کشت می شوند.

راهکارهای بهبود سبز 
شدن در شرایط شور

به منظور بهبود سبز شدن بذرهای روناس توصیه می شود بذرها پس از حذف پوشش میوه از 
طریق خیساندن آنها در آب، یك روز  قبل از کاشت به مدت 24 ساعت در آب قرار گرفته و 

پس خشك شدن سطحی در سایه کشت گردند.

داشت
به منظور حفاظت ریشه ها ضروری است هر سال در آبان ماه قبل از شروع سرما روی گیاهان 
اول  نرم پوسیده پوشانیده شوند. معموال علوفه سال  بادی و کود دامی  از ماسه  با مخلوطی 

برداشت نشده و روی مزرعه به عنوان روپوش باقی می ماند. 

مدیریت آبیاری در 
شرایط شور

تا زمان سبز شدن روناس باید خاک را مرطوب نگه داشت. بعد از سبز شدن کامل که حدود 
4-3 هفته طول می کشد، آبیاری باید به مدت 40-30 روز قطع شود. سپس آبیاری با دور 12 
روز ادامه می یابد. در طول پاییز و زمستان آبیاری معموال 40-30 روز یکبار توصیه می شود. 
به منظور جلوگیری از افزایش شوری و تجمع امالح در منطقه توسعه ریشه، آبیاری باید با در 

نظر گرفتن 25 درصد به عنوان کسر آبشویی صورت گیرد.

برداشت

ریشه های 4-3 ساله روناس در شهریور ماه آماده برداشت هستند. برداشت ریشه ها با اسفاده از 
بیل های مخصوص به عرض آنها 12 سانتیمتر و طول آنها 60 سانتیمتر است صورت می گیرد. 
ریشه های برداشت شده دو هفته در معرض نور آفتاب قرار می گیرد تا خشك شود و سپس به 

انبار منتقل می گردند.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه روناس متحمل به شوری است و از طرفی گیاهی اشتغال زا بوده و براي کشاورزان درآمدزا مي باشد، 
در  آب  با شوری  متناسب  حالت،  این  در  نمود.  بهره برداری  روناس  تولید  برای  و خاک شور  آب  منابع  از  می توان 
دسترس، می توان با اعمال آبشویی مناسب از شور شدن بیشتر خاک جلوگیری کرده و محصول اقتصادی را از آن 
برداشت نمود. گیاه روناس از نظر علوفه ای نیز مورد توجه بوده و با کشت آن علوفه مورد نظر جهت تعلیف دام از 

اراضی شور تامین خواهد شد که برای دامداران منطقه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.



46۸

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

منظره ای از مزرعه سبز روناس 

برداشت ريشه های روناس 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                                 
عنوان :کشت ارقام متحمل به شوری جو 

یافته منتج از پروژه شماره: 86004-23-23-2           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: امین آناقلی                                        رتبه علمي: استادیارپژوهش

مجري: سید علی طباطبائی
anagholi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گیاه جو از لحاظ استراتژیکي و اقتصادي دارای اهمیت بسیار باالیی است. همچنین این گیاه عنوان متحمل ترین 
غله معرفی شده و دارای سطح وسیع کشت در کشور می باشد. بنابراین با توجه به ریسك کمتر آن در اراضی شور 
یکی از بهترین گزینه ها برای کشاورزان می باشد. با توجه به اینکه در مناطق مختلف از ارقام متفاوتی استفاده می 
شود و میزان تحمل به شوری ارقام مختلف با هم فرق می کند لذا استفاده از ارقام متحمل و سازگار به منطقه مورد 
کشت می تواند عملکرد کشاورزان را در اراضی شور بهبود ببخشد. جهت نیل به این هدف، عالوه بر استفاده از ارقام 
متحمل به شوری، رعایت یکسری از اصول باعث خواهد شد که تولید کشاورز بهبود ببخشد که عالوه بر رضایت مندی 

کشاورز، باعث رشد اقتصادی کشور نیز خواهد شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ارقام زراعی جو مورد کشت در ایران دارای حد آستانه در حدود 5 دسی زیمنس بر متر از شوری عصاره اشباع خاک 
هستند لذا برای جلوگیری از کاهش عملکرد جو در اراضی با شوری بیشتر از 5 دسی زیمنس بر متر بایستی عملیات 
تهیه بستر را بگونه ای انجام داد که با بارندگی های اولیه پاییزه مقداری از شوری خاک کمتر شود و در مناطقی که 
بارندگی کمتر است و امکان آبیاری پیش از کاشت )ماخار( وجود ندارد، از کشت خطی بدون فاروئر استفاده شود و 
جهت آبیاری توسط مرزبند، کرت هایی به عرض 6 تا 9 متر ایجاد کرد. استفاده از ارقام متحمل به شوری نیز تاثیر 
بسزایی در این اراضی خواهد داشت. یکی از این ارقام که در این آزمایش نیز مورد استفاده قرار گردید رقم جو خاتم 

می باشد که رقم بسیار مناسبی برای مناطق معتدل با آب و خاک شور می باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بکارگیری اصول فنی در تهیه بستر مثل شخم عمیق، حفظ بقایا برای کاهش تبخیر از سطح خاک لخت و افزایش 
مواد آلی خاک، استفاده از ارقام متحمل به شوری مثل جو خاتم و انجام آبیاری به موقع در اراضی آبی و کشت قبل 

از اولین بارندگی موثر در اراض دیم، تاثیر تنش شوری بر عملکرد جو را کمتر خواهد کرد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

فرم سنبله در رقم جو خاتم معرفی شده برای شرايط شور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                                 
عنوان : دستورالعمل مصرف کود آهن و روی برای تولید گندم در سطوح مختلف شوري آب آبیاری و خاک

یافته منتج از پروژه شماره: 84002-0000-02-0000-08-100-4    مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مهدی کریمی                                                    رتبه علمي: استادیارپژوهش

مجري: جانب اهلل نیازی 
Karimi_nsrc@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کودهای  مصرف  ها،  خاک  حاصلخیزی  سطح  بودن  پایین  همچنین  و  ایران  های  خاک  بودن  آهکی  دلیل  به 
شیمیایی برای تولید محصوالت زراعی و باغی در ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با توجه به افزایش سطح اراضی 
متاثر از شوری در ایران این سوال مطرح شده است که با افزایش شوری منابع آب و خاک مصرف کودهای شیمیایی 
به چه نحوی است؟ برخي بر این باورند که با شورتر شدن محیط ریشه گیاه باید مقدار بیشتري از کودهاي شیمیایي 
را مصرف نمود. این در حالي است که برخي دیگر به مصرف کمتر یا حداقل مصرف مشابه کودهاي شیمیایي در 
خاکهاي شور نسبت به خاکهاي غیر شور اعتقاد دارند. لذا تحقیق اخیر در راستای تعیین نیاز گیاه گندم به کودهای 

سولفات آهن و روی در شرایط مزرعه ای طراحی و اجرا شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در شرایط مشابه استان یزد و خاکهای با آهن و روی قابل دسترس معادل 3/8 و 0/34 پی پی ام، نیاز گندم به 
کودهای سولفات آهن و روی در دامنه شوری آب آبیاری 2 تا 14 دسی زیمنس بر متر افزایش نمی یابد. لذا مصرف 
این کودها در شرایط شور و غیر شور مشابه و مطابق توصیه دستورالعمل های موسسه تحقیقات خاک و آب پیشنهاد 

می شود.  

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
به کارگیری این دستورالعمل ضمن تضمین تولید بهینه گندم از خطرات زیست محیطی مصرف کودها جلوگیری 
همراه  محصول  افزایش سالمت  و  تولید  های  هزینه  کاهش  شیمیایی،  کودهای  مصرف  کارایی  افزایش  با  و   کرده 

می باشد. 
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موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              
عنوان: اثر مثبت پیش تیمار اسمزي )Osmopriming( روی کیفیت بذر ارقام گندم نان
یافته منتج از پروژه شماره: 88003-08-08-2       مدت اجراي پروژه: یك سال

مجری مسئول: سعید حاجیلویی       رتبه علمي: مربی پژوهش
hajiloee@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در کمربند مناطق کویری دنیا واقع شده است و حدود 35 درصد مساحت 
کشور دارای آب و هوای خشك و بیابانی و 20 درصد دیگر نیز دارای اقلیمی نیمه خشك بوده و میانگین بلند مدت 
میزان بارندگی مناطق مستعد کشت آبی و دیم گندم نیز فراتر از 250 میلیمتر نمی رود. در این شرایط رشد و نمو 
این  تولید  پتانسیل  به  احتمال دستیابی  با تهدید کمبود رطوبت در فصل گرم و خشك سال روبرو است و  گندم 
محصول برای کشاورزان دور از دسترس است. کمبود پتانسیل آب در اطراف بذر کشت شده، عمق زیاد کشت گندم 
و خطر تشکیل سله در قشر سطحی خاک، خطراتی هستند که جوانه زنی و خروج موفقیت آمیز گیاهچه های گندم 
را در مناطق گرم و خشك با تهدید جدی مواجه کرده است. بنابر این یافتن راه هایی که بتواند درصد، سرعت، قدرت 
و یکنواختی جوانه زنی بذور گندم را تحت شرایط نامطمئن اقلیمی موجود، ارتقاء بخشد، خواهد توانست نقش مؤثری 
در تولید پایدار غالت خصوصاً گندم که از دیرباز به عنوان یك محصول استراتژیك، مطرح بوده و یکی از ارکان مهم 

امنیت غذایی کشور محسوب می شود، داشته باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نتایج این تحقیق نشان داد که پرایمینگ بذر به مدت 12 ساعت می تواند عالوه بر افزایش سرعت جوانه زنی، 
یکنواختی جوانی زنی را نیز به ارمغان بیاورد.. کشاورزان برای بهره مندی از مزایای این روش می توانند قبل از کاشت 
کیسه های بذر مورد نیاز را در حوضچه های آب به مدت 12 ساعت قرار دهند و سپس با کمك جریان هوا رطوبت 
اضافی بذر حذف و نسبت به اجرای عملیات کاشت اقدام نمایند. بهتر است کیسه های بذر در مسیر جریان آب قرار 
نگیرند و حذف رطوبت نیز در سایه و به کمك جریان هوا انجام پذیرد. حذف رطوبت اضافی در مجاورت نور خورشید، 
دمای توده بذری را باال  برده و خسارت جبران ناپذیری را بر کیفیت جوانه زنی بذر وارد خواهد کرد. همچنین در 

کلیه مراحل الزم است از جابه جایی غیر ضروری بذور اجتناب شود.   

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که انواع پرایمینگ بذر شامل هایدروپرایمینگ، هالوپرایمینگ و اسموپرایمینگ چنانچه به مدت 
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طوالنی اعمال شوند نه تنها بهبودی در جوانه زني بذر گندم ایجاد نخواهند نمود بلکه باعث افزایش درصد گیاهچه های 
غیر عادی و بذرهای مرده نیز خواهند شد. یکی از عمده ترین دالیل این امر نشت مواد ذخیره ای بذر از خالل شکاف ها 
و خراش های پوسته بذر در زمان قرار گرفتن در آب مقطر یا محلول های اسمزی )کلرید سدیم، پلی اتیلن گلیکول، 
مانیتول( است. بنابر این با افزایش مدت زمان پرایمینگ این گونه بذرها، وسعت و ابعاد خسارت نیز افزوده خواهد شد. 
همچنین هوادهی در خالل پرایمینگ بذر به علت ایجاد تالطم در محلول ها، نشت مواد ذخیره ای بذر را تشدید کرده 
و اثرات مخرب تری بر خصوصیت های جوانه زنی بذر خواهد گذاشت. در این وضعیت می توان با به کارگیری کمترین 
مدت زمان پرایمینگ بذر )12 ساعت( و حذف عملیات هوادهی، ضمن به حداقل رساندن نشت مواد اندوسپرمی از 

پوسته بذر، از محاسن انواع روش-های پرایمینگ بذر بهره مند گردید.
پرایمینگ بذر به مدت 12 ساعت توانست اغلب خصوصیت های جوانه زنی بذر را در گندم های دیم و آبی ارتقاء 
دهد. با این حال خصوصیت جوانه زنی بذر گندم های دیم بیشتر از گندم های آبی ارتقاء یافت. با مقایسه نتایج حاصل 
از هایدروپرایمینگ بذر گندم با سایر روش های پرایمینگ بذر به نظر می رسد هایدروپرایمینگ در شرایط معمولی 
و مرسوم جوانه زنی بذر گندم از مزیت بیشتر و کارایی باالتری برخوردار است. چرا که اوالً کاربرد این روش برای 
کشاورزان ساده تر و کم هزینه تر است. ثانیاً نیازمند استفاده از هیچ نوع ماده شیمیایی نمی باشد ثالثاًکیفیت بذر را 
نسبت به سایر روش های پرایمینگ بذر بهتر و بیشتر ارتقاء داده است. لذا با کمك هایدروپرایمینگ جوانه زني بذر 
تیمار شده زودتر آغاز شده و در نتیجه این بذرها سریع تر استقرار یافته و زودتر از خاک خارج خواهند شد و مدت 
زمان کمتري در معرض آفات و پاتوژن هاي خاکزي قرار خواهند گرفت. نظر به اینکه بذرهاي پرایمینگ شده سرعت 
جوانه زني بیشتري دارند در یك زمان ماده خشك بیشتري تولید مي کنند. از آن جا که این روش از پرایمینگ ساده، 
ارزان و نیاز به مواد شیمیایي نمي باشد، بنابراین مي توان این روش را به کشاورزان پیشنهاد کرد تا بتوانند درصد و 

یکنواختي بیشتري از سبزشدن این گیاه را داشته باشند. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              
عنوان: بررسي پارت هاي بذري غالت در کرتهاي کنترلي 

یافته منتج از پروژه شماره: 88008-08-08-2             مدت اجراي پروژه: یك سال
مجری مسئول: سعید حاجیلویی                                 رتبه علمي: مربی پژوهش

hajiloee@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
حفظ خلوص ژنتیکی رقم در فرآیند تولید و تکثیر بذر، برای دستیابی به استانداردهای باالی کیفیت بذر از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. اطالع از تمامی وقایعی که اثرات منفی بر کیفیت بذر در خالل مراحل رشد و نمو رقم در 
مزرعه، عملیات برداشت، فرآوری، بسته بندی، برچسب زنی و توزیع محموله های بذر بر جای می-گذارد، برای تولید 
کنندگان بذر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برنامه بذر سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، روش آزمون بر 
روی بذرهای نمونه گیری شده از محموله های بذر گیاهان در کرتهای کنترلي. را برای بررسی وضعیت بذرهای ارقام در 
مراحل مختلف تکثیر پیش بیني نموده است. حفظ و ارتقاء خلوص ژنتیکي بذر براي دستیابي به خصوصیات مطلوب 
و پایدار ارقام جدید زراعي است. اینگونه خصوصیات در نتیجه تالش متخصصان اصالح نباتات، و سرمایه گذاري هاي 
بلند مدت و استفاده از روش هاي مرسوم یا مدرن به نژادي، در یك گونه زراعي معرفي، ارتقاء و یا تثبیت مي گردد. 
حفظ و ارتقاء خلوص اینگونه ارقام زراعي کمك بزرگي به بهره برداران و کشاورزان جهت بهره مندي از آنها مي نماید. 
بنابراین بررسی های مزرعه ای به  منظور شناسایی ارقام و تعیین میزان انطباق استانداردهای مصوب و استانداردهای 
مزرعه ای کرت های کنترلی از اهمیت ویژه-ای برخوردار است. به این منظور نمونه هایی تصادفی از محموله های بذری 
تأیید شده غالت تهیه و در کرتهایی به مساحت 10 متر مربع کشت گردید. کرتهای کنترلی در مراحل مختلف رشد 
مورد بررسی قرار گرفته و از برخی از خصوصیات مرفولوژیکی و زراعی که تحت تأثیر شرایط محیطی قرار نگرفته و 
منطبق بر شناسه ملی رقم باشد، یادداشت برداری انجام می گیرد. با یاداشت برداری از خصوصیات بوته های داخل هر 
کرت و مقایسه آن با خصوصیات مندرج در شناسه ملی رقم، برآوردی از خلوص ژنتیکی رقم به دست می آید. سرانجام  
با شناسایی و شمارش بوته های خارج از تیپ، بوته های سایر محصوالت، علف  های هرز غیر مجاز و بیماری های بذرزاد 
هر رقم در هر طبقه بذری، و با مقایسه این نسبت با نسبت های مورد پذیرش در استاندارد ملی، نسبت به شناسایی 

محموله های بذری استاندارد اقدام می گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
این بررسی نشان داد که آلودگی نمونه های بذری گندم شرکت کننده در آزمون کرت های کنترلی سال زراعی 
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92-91 به بذر سایر ارقام و سایر محصوالت، عمده ترین عامل غیر استاندارد شدن نمونه های بذری گندم است، لذا 
پیشنهاد می شود:

الف- تولید کنندگان اقدامات مؤثرتری در خصوص بازدید و تمیز نمودن دستگاه های کاشت و برداشت مزارع 
تولید بذر گندم نمایند، همچنین دقت زیادی در عملیات پس از برداشت بذور گندم نظیر حمل و نقل، انبارداری، 
بوجاری و بسته بندی داشته باشند. بدون تردید سهل انگاری در هر مرحله از مراحل کاشت، داشت، برداشت، حمل و 
نقل، انبارداری، بوجاری و کیسه گیری می تواند استانداردهای کنترل و گواهی بذور تولیدی را تحت الشعاع قرار دهد. 
نکته دیگر اینکه رعایت تناوب غالت آیش یا حبوبات آیش هم می تواند کمك خوبی در کاهش آلودگی بذور تولیدی 
به بذر سایر محصوالت و سایر ارقام نماید. البته مبارزه با گیاهان رویش یافته از ریزش بذر محصول فصل قبل می 
تواند تولید کنندگان بذر را در دستیابی به استانداردهای کنترل و گواهی بذر گندم یاری نماید. بی تردید تعلل در 
این امر و موکول نمودن حذف این گیاهان به پس از گلدهی می تواند تمامی مزایایی که برای آیش شناخته شده 

است را از بین ببرد.
ب- ایجاد بذور پایه خالص)دقت در انتخاب هزار خوشه( و حفظ خلوص طبقات بذری برای استمرار تولید بذر 
خالص از اهمیت زیادی برخوردار است. این عملیات را می توان با کمترین هزینه و نیرو اجرا نمود، چرا که  سطح زیر 
کشت اینگونه بذور محدود بوده و به سادگی می توان شرایط مطلوب زراعی را بر آنها اعمال و نظارت مؤثرتری را در 

کلیه مراحل قبل از کاشت، کاشت، داشت، برداشت و فرآوری بذر داشت. 
خانواده ها  اینکه  از  قبل  چنانچه  هیبرید(:  جوامع  )مدیریت  خانواده ها  انتخاب  مدیریت  در  تغییراتی  ایجاد  ج- 
به حداکثر خلوص ژنتیکی برسند به صورت بالك برداشت شوند ناخالصی در داخل رقم جدید باقی می ماند. این 
ناخالصی با انتقال رقم به شرایط محیطی متفاوت، در معرض انتخاب طبیعی قرار می گیرد. فشار این انتخاب هر چه 
شدیدتر باشد، ناخالصی نمایان تر می گردد، به گونه ای که در برخی موارد شناسایی رقم اصلی از ناخالصی باقیمانده 
در رقم اصالح شده امکان پذیر نمی باشد. به منظور رفع این معضل می توان بالك نمودن خانواده ها را یك یا دو نسل 

تا حصول اطمینان از ایجاد خلوص ژنتیکی، به تأخیر انداخت. 
نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 

تولید بذر با کیفیت و تضمین خلوص ژنتیکی بذرهای تولیدی غالت در چرخه تولید بذر

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تولید بذر با کیفیت و تضمین خلوص ژنتیکی بذرهای تولیدی غالت در چرخه تولید بذر 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              
عنوان: کاربرد نشانگرهاي ریزماهواره جهت شناسایي و ثبت ارقام انگور

یافته منتج از پروژه شماره: 87019-080351-94-34            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید ابوالقاسم محمدی                                  رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: سید حسین جمالی،محمدعلی نجاتیان
smbanijamali1395@google.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکي از معضالت مهم باغداران در خصوص احداث نهالستان ها و باغات، نامشخص بودن اصالت ژنتیکي ارقام کشت 
شده می باشد. در بسیاري از مواقع، باغداران چندین سال وقت و سرمایه خود را براي کشت یك رقم خاص صرف مي 
کنند و این درحالي است که رقم کشت شده رقم مورد نظر نیست و به این ترتیب خسارت جبران ناپذیري به آنها 
وارد مي شود. همچنین اختالط رقم نیز از دیگر مشکالت این بخش می باشد. نشانگرهاي مولکولی می توانند ابزار 
مناسبی برای شناسایی و تعیین خلوص و اصالت ژنتیکی نهال های تکثیر شده از ارقام جدید و شناخته شده بومی 
و محلی در فرآیند گواهی نهال باشند؛ چرا که مزیت آنها نسبت به شاخص های ظاهری )مورفولوژیکی( در این است 

که تحت تاثیر محیط قرار نگرفته و در زمان بسیار کمتری می توانند مفید واقع شوند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بابا  انگور )خوشناو، پیکانی کاشمر، فخری، یاقوتی، شصت عروس، میش پستان، شاهرودی و ریش  هشت رقم 
قرمز( با استفاده از نشانگر ریزماهواره ISV4  )کلید مولکولی( می توانند در آزمایشگاه شناسایی شده و خلوص و 

اصالت ژنتیکی نهال های تکثیری آنها تعیین گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
مشخص بودن اصالت ژنتیکی ارقام انتخابی برای احداث باغ
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              
عنوان: شناسایی و ثبت ارقام نخود کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 86042-0815-08-03       مدت اجراي پروژه: 2 سال  و 6 ماه
مجری مسئول: عاطفه خندان                                    رتبه علمي: محقق

مجري: حسین صباغ پور
Khandan_00@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
این مطالعه به منظور شناسایی ارقام اصالح شده نخود کشور، تهیه بانك اطالعاتی صفات مورفولوژیك و ثبت آنها 
در لیست ارقام ملی کشور انجام شد تا در مراحل بعدی به عنوان کلکسیون مرجع مورد استفاده قرار گیرند. هر رقم 
جدید برای ثبت با این کلکسیون مقایسه می گردد و در صورتی که واجد شرایط تمایز و یکنواختی  باشد به عنوان 

رقم جدید ثبت خواهد شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
دستورالعمل ملی اجرای آزمون تمایز یکنواختی و پایداری نخود

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج نشان دادند که کلیه ارقام از نظر صفات کمی و کیفی یکنواخت بودند به جز رقم بیونیج که از نظر صفت 
رسیدگی غیریکنواخت بود. بر اساس این مطالعه ارقام هاشم، آرمان، آزاد، جم، پیروز و کاکا به عنوان کلکسیون مرجع 

ایران معرفی می شوند. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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 نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              
عنوان: خسارت مکانیکی در عملیات بوجاری بر قابلیت جوانه زنی و بنیة بذر ارقام سویا

یافته منتج از پروژه شماره: 86018-0000-04-280000-110-2     مدت اجراي پروژه: 2 سال و 3 ماه
مجری مسئول: مریم دیوساالر                                                    رتبه علمي: محقق 

divsalarmaryam@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کشت بذر با کیفیت باال درسیستم کارآمد و بهینة تولید سویا مهم می باشد. یکی ازعواملی که سبب کاهش 
کیفیت بذر سویا می گردد، خسارت مکانیکی است. بذر سویا به شدت شکننده و حساس به خسارت مکانیکی بوده 
و در معرض آسیب وخسارت ناشی ازبوجاری، بسته بندی وحمل و نقل و بارگیری می باشد. عماًل عملیات بوجاری 
همواره مستلزم ریسك خسارت یا صدمه به بذر است. درهنگام فراوری بذر سویا باید به منظور جلوگیری از وارد 
شدن خسارت به بذر دقت زیادی لحاظ شود زیرا خسارت مکانیکی سبب کاهش بنیة بذر و جوانه زنی می گردد. لذا 
شناسایی درجه حساسیت و آسیب پذیری ارقام و تعیین رطوبت مناسب بذر سویا برای برداشت و فراوری که کمترین 
حسارت مکانیکی در این دامنه رطوبتی به بذر سویا وارد شود و کیفیت بذر به بهترین وجه ممکن حفظ گردد و  
همچنین بررسی اثر خسارت مکانیکی در مرحلة بوجاری و فرآوری بر قابلیت جوانه زنی و بنیة بذر ارقام مختلف رایج 

سویا که در شمال کشور و همچنین مغان کشت می شود، ضروری و الزامی می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در تولید بذر سویا باید به این نکته توجه داشت که باتوجه به حساسیت زیاد بذر سویا می بایست درعملیات 
برداشت و حمل و نقل و فراوری بیشترین توجه و دقت را به منظور کاهش هرگونه آسیب و خسارت به بذر اعمال 
نمود، به عنوان مثال تنظیم صحیح دستگاه های برداشت و حمل و نقل و بوجاری و جلوگیری از پرت کردن کیسه 
های بذری از ارتفاع زیاد و مواردی از این قبیل باید رعایت گردد. همچنین بین ارقام سویا تفاوت قابل مالحظه ای 
از نظر حساسیت به خسارت مکانیکی در عملیات برداشت و پس از برداشت ماننند حمل و نقل و فرآوری و بوجاری 
وجود دارد، به نحوی که برخی از ارقام مانند رقم سحر به دلیل ساختار پوسته بذر، حساس تر بوده و آسیب پذیری 
بیشتری نسبت به خسارت مکانیکی دارند. هرگونه آسیب و خسارت مکانیکی بر بذر سویا در عملیات برداشت و حمل 
و نقل و فراوری، اثر منفی مشهودی بر قابلیت جوانه زنی و کیفیت بذر خواهد داشت و سبب کاهش معنی دار جوانه 
زنی و بنیه بذر می گردد، چنانچه در این پژوهش نیز رقم سحر که بیشترین حساسیت به آسیب مکانیکی و ترک 
خوردن پوسته بذر را دارا بود، کمترین جوانه زنی و بنیه را نشان داد.  رقم D.P.X هم نسبت به ارقام سحر و ویلیامز 
مقاومت بیشتری به خسارت مکانیکی نشان داده و بیشترین جوانه زنی و بنیه را پس از بوجاری دارا بود. از سوی 
دیگر محتوای رطوبتی بذر نیز اثر قابل توجهی بر میزان حساسیت به خسارت مکانیکی و ترک خوردن پوسته بذر 
دارد و بهترین دامنه رطوبتی پیشنهادی برای انجام عملیات بوجاری و فرآوری رطوبت باالتر از 12 درصد و کمتر از 

14 درصد می باشد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با به کارگیری یافته های این تحقیق و درنظر گرفتن رطوبت مناسب برداشت و فراوری بذر سویا و همچنین دقت 
بیشتر در انجام عملیات برداشت، حمل و نقل و فراوری به منظور کاهش خسارت و آسیب مکانیکی به بذر سویا به 
ویژه در ارقام حساس مانند سحر و همچنین با شناسایی ارقام حساس تر و آسیب پذیرتر سویا در بین ارقام رایج و 
متداولی که امروزه در کشور کشت می شوند، کیفیت بذر سویا به بهترین نحو حفظ خواهد شد که درنتیجه شاهد 
مشکالتی از قبیل بدسبزی در مزرعه و یا رشد ضعیف بوته ها به دلیل بنیه پایین بذر نخواهیم بود و در مصرف بذر 

در واحد سطح و همچنین هزینه بذر صرفه جویی خواهد شد که به نفع کشاورزان و تولیدکنندگان خواهد بود.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              

عنوان: رطوبت مناسب برداشت بذر هیبرید کلزا 
یافته منتج از پروژه شماره:  86011-0000-04-280000-110-2    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه

مجری مسئول: حسین صادقی                                                    رتبه علمي: استادیارپژوهش 
         h.sadeghi@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
رطوبت بذر هنگام برداشت بعنوان معیاري از زمان برداشت بذر با توجه به اهمیت میزان رطوبت بذر به عنوان یکي 
از مهمترین عوامل موثر بر رسیدگي، قوه نامیه و قدرت بذر و عدم همزماني رسیدگي بذرهاي کلزا و برخورداري بذور 
از میزان رطوبتهاي مختلف در هنگام برداشت و تلفات بذور به لحاظ عدم رسیدگي کافي و یا ریزش بذر و همچنین 
شرایط نامساعد محیطي و در نتیجه کاهش کمیت و کیفیت بذور برداشت شده با رطوبت نامساعد به منظور تعیین 

مناسبترین تاریخ برداشت بذر سه رقم کلزا در شرایط آب و هواي دزفول مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به اهمیت رویبت بذر در زمان برداشت کلزا به عنوان یك دانه روغنی، ارائه نتایج حاصل از این پژوهش 
درقالب بروشور ترویجی، کارگاه آموزشی و یا دستورالعمل های ترویجی توسط کارشناسان بذر از طریق واحد کنترل بذر 
استان و مراکز تحقیقاتی – ترویجی به شرکت های تولید و فرآوری بذر و نهایتا کشاورزان تولید کننده بذر انتقال داد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج حاصله نشان داد که باالترین درصد جوانه زنی اولیه و نهایی برای بذر رقم هایوال 401 و در رطوبت 15 
درصد بدست آمده است. همچنین بیشترین وزن تر گیاهچه، وزن خشك گیاهچه در رطوبت 15 درصد حاصل شده 
است. بذور رقم هایوال 401 درصد جوانه زنی اولیه  و نهایی بیشتری نسبت به رقم هایوال 308 داشتند. همچنین 
درصد جوانه زنی اولیه و نهایی، متوسط جوانه زنی روزانه، وزن ترگیاهچه، وزن خشك گیاهچه، شاخص قدرت گیاهچه 
و سرعت جوانه زنی روزانه در رطوبت 15 درصد بیشتر از بقیه رطوبت ها می باشد بنحوی که رطوبت های 10، 25 
و 35 درصد به ترتیب در رده های بعدی قرار می گیرند. بطورکلی بذور با رطوبت 15 درصد در هر دو رقم کیفیت 

بهتری نسبت به سایر رطوبت ها دارا می باشند.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه كلزا
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              
عنوان:تأثیر مثبت اندازه بذر برخصوصیات جوانه زنی و سبز شدن بذر ارقام مختلف گندم گواهي شده

یافته منتج از پروژه شماره: 87001-0000-04-280000-110-2           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  عباس زارعیان                                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش

     a_zareyan52@yahoo.com    :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بذر یك رقم تحت تأثیر عواملي نظیر رطوبت، دما، میزان دسترسی به عناصر غذایی در طول دوره رشد گیاه به 
ویژه در زمان پر شدن و رسیدگی بذر قرار می گیرد. بنابراین اندوخته غذایی و اندازه آن متفاوت و بدین علت از 
قدرت جوانه زنی و رویش متفاوت برخوردار خواهد بود. علیرغم توصیه تحقیقات در خصوص میزان مصرف بذر مورد 
نیاز، معموالً کشاورزان با توجه به عواملی نظیر عدم رعایت کشت به موقع )کشت کرپه(، بستر نامناسب خاک، کشت 
دستی و......، جهت جبران کاهش درصد سبز مزرعه و تراکم بوته در واحد سطح، بذر بیشتری در واحد سطح مصرف 
می کنند. در این رابطه کیفیت نامطلوب بذر و بذرهایی که قوه نامیه پایین و یا گیاهچه های ضعیف تولید می کنند، 
یارانه  از آنجا که دولت برای تولید وتأمین بذر اغلب گیاهان زراعی خصوصاً گندم و جو  نیز مزید علت می باشد. 
زیادی پرداخت می کند و مصرف بیش از میزان توصیه شده هزینه تولید کشاورزان را نیز افزایش می دهد. بنابراین 

بکارگیری هر روشی که سبب افزایش ارتقاء کیفی بذر و کاهش مصرف آن گردد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کاشت بذرهای با اندازه یکسان، یکنواختي در سبزشدن مزرعه و مراحل بعدي دوره رشد گیاه را بدنبال دارد. 
بعالوه از آنجا که یکي از علل مصرف بیش از حد بذر در زمان کاشت، عدم اطمینان کشاورز از درصد سبز و استقرار 
مطلوب بوته در مزرعه مي باشد، با انتخاب اندازه  بذر با  خصوصیات کیفي مطلوب، میزان مصرف بذر در واحد سطح 
کاهش مي یابد. در سالهای اخیر، عالوه بر بخش دولتی )شرکت خدمات حمایتی(،  شرکتهای خصوصی نیز در زمینه 
تولید بذر گندم فعالیت می کنند، لذا تعیین ارزش واقعی بذر، باعث رقابت بین شرکتهای تولیدکننده بذر به منظور 
ارتقاء کیفیت بذر می شود. با توجه به نتایج این تحقیق،  واحدهای تولید بذر با استفاده از سایز غربال مناسب در 
دستگاه بوجاری بذر، می توانند بذرها را از نظر اندازه تفکیك کرده و کیفیت بذر را افزایش دهند. بهره برداران بخش 
کشاورزی نیز، قادر به انتخاب بذر دلخواه با توجه به عواملی نظیر توان اقتصادی، شرایط اقلیمی محل کاشت و شرایط 
کاشت از نظر کیفیت آب، خاک و...... خواهند بود. لذا اهدافی نظیر تعیین ارزش واقعي بذر، رقابت بین تولید کنندگان 
بذر، قابلیت انتخاب بذر، یکنواختي در سبز شدن  و کاهش هزینه تولید از طریق کاهش مصرف بذر تحقق می یابد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
تأثیر اندازه بذر گندم )2/2-2، 2/5-2/2، 2/8-2/5، 3-2/8 و 3< میلی متر(  برخصوصیات جوانه زنی و سبز شدن 
بذر گواهی شده سه رقم پیشتاز، مهدوی و بهار در شرایط آزمایشگاه و مزرعه در کرج بررسی شد.  اندازه بذر بر 
خصوصیات جوانه زنی و درصد سبز مزرعه تأثیر داشت. با توجه به نتیجه مطالعه مبنی بر کاهش معنی دار درصد سبز 
بذرهای کوچك نسبت به سایر اندازه ها، بهره برداران بخش کشاورزی بایستی در زمان خرید بذر به عامل اندازه بذر 
بعنوان یك پارامتر کیفی مؤثر برقابلیت جوانه زنی و درصد سبز مزرعه توجه داشته باشند. با تهیه بذرهای با اندازه 
مناسب، اطمینان وی از درصد سبز و استقرار مطلوب بوته افزایش یافته و میزان مصرف بذر در واحد سطح و هزینه 
تولید وی کاهش می یابد. تقاضای کشاورزان برای مصرف بذرهای با کیفیت مطلوب تر، سبب افزایش رقابت بین 
تولید کنندگان در جهت تولید و فرآوری بذرهای با اندازه مطلوب و از همه مهمتر، مصرف بذر به میزان مورد نیاز 

باعث کاهش بار مالی دولت از نظرپرداخت یارانه به مصرف کنندگان بذر خواهد شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 شكل 1-  دستگاه بوجاری بذر با هوا موجود در كارگاه فرآوری بذر مؤسسه
 با قابليت تعويض غربال بوجاری در اندازه های مورد نظر در تحقيق
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              

عنوان:کاربرد نشانگرهاي ریزماهواره جهت شناسایي و ثبت ارقام زردآلو
یافته منتج از پروژه شماره:87018-080351-94-34                    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید ابوالقاسم محمدی                                             رتبه علمي: استادپژوهش 

مجریان: سید حسین جمالی، ناصر بوذری
  

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکي از معضالت مهم باغداران در خصوص احداث نهالستان ها و باغات، نامشخص بودن اصالت ژنتیکي ارقام کشت 
شده می باشد. در بسیاري از مواقع، باغداران چندین سال وقت و سرمایه خود را براي کشت یك رقم خاص صرف مي 
کنند و این درحالي است که رقم کشت شده رقم مورد نظر نیست و به این ترتیب خسارت جبران ناپذیري به آنها 
وارد مي شود. همچنین اختالط رقم نیز از دیگر مشکالت این بخش می باشد. نشانگرهاي مولکولی می توانند ابزار 
مناسبی برای شناسایی و تعیین خلوص و اصالت ژنتیکی نهال های تکثیر شده از ارقام جدید و شناخته شده بومی 
و محلی در فرآیند گواهی نهال باشند؛ چرا که مزیت آنها نسبت به شاخص های ظاهری )مورفولوژیکی( در این است 

که تحت تاثیر محیط قرار نگرفته و در زمان بسیار کمتری می توانند مفید واقع شوند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
هشت رقم زردآلو )السگردی، درشت مالیر، قربان مراغه، نصیری، نادری، شکرپاره، شاهرودی و شمس( با استفاده 
از ترکیب دو نشانگر ریزماهواره UDP97-401 و UDP98-021 )کلید مولکولی( می توانند در آزمایشگاه شناسایی 

شده و خلوص و اصالت ژنتیکی نهال های تکثیری آنها تعیین گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
- شناسایی صحیح و دقیق رقم در زمان بسیار کوتاه

- تعیین خلوص اصالت و خلوص ژنتیکی  نهال
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              
عنوان: اثر مثبت پرایمینگ بذر روی میزان جوانه زني، سبز شدن و عملکرد گندم زمستانه

یافته منتج از پروژه شماره86017-0000-04-280000-110-2       مدت اجراي پروژه:2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: لیال یاري                                                                  رتبه علمي: محقق

lielayari@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
دیمکاری در ایران از سابقه بسیار طوالنی برخورداراست ودر کشاورزی نقش مهمی دارا است. بعلت کمبود آب 
و مشکالت تامین آن در بخش کشاورزی همواره بخش عمده ای از اراضی مناطق خشك و نیمه خشك کشور به 
محصوالت دیم بویژه گندم اختصاص می یابد، میزان تولید و عملکرد گندم درسطح دیمزارها صرفنظر از ساختمان 

ژنتیکی گیاه به مدیریت صحیح و بهره وری بهینه از عوامل محیطی بخصوص شرایط،آب وهوایی دارد.
باتوجه به اینکه کشور ما در یك منطقه خشك ونیمه خشك قرارگرفته و اینکه میزان بارندگی سالیانه دردیمزارهای 
کشورمحدود می باشد، لذا میزان مصرف بذر در واحد سطح  باید در حد اپتیمم باشد. چرا که میزان مناسب بذر  
برای جوانه زنی و سبز شدن سریع در مناطق نیمه خشك و دیمزارها بسیار مهم بوده و اغلب شرایط جوی در چنین 
مناطقی بعد از کاشت بسیار متغیر می باشد. در چنین شرایطی بذرهایی که سریعتر جوانه زده،گیاهچه قوی با سیستم 
ریشه ای مناسب تولیدنموده، در مقابل تنشهای محیطی،از جمله تنش خشکی مقاوم خواهند بود و با توجه به اینکه 
استقرار محصول  در مناطق نیمه خشك و دیمزارها ضعیف می باشد، با استفاده از پرایمینگ بذر می توان این مشکل 

را حتی المقدورحل نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
و درجه حرارت 20 درجه  زمان 12 ساعت  بذر، مدت  پرایمینگ  زمان  و مدت  بین درجه حرارت  مقایسه  در 
سلسیوس یراي بذر گندم  قابل توصیه مي باشد. بعالوه  در مقایسه بین تیمارهاي پرایمینگ بذر تیمار PEG در 
غلظت 10درصد از نظر تأثیر بر درصد سبز شدن، عملکرد بذري و عملکرد بیولوژیکي  مناسب  و کاربردي مي باشد.  
از پیش  استفاده  با  آزمایشاتي مشابه   باشد. پیشنهاد مي گردد  اجرا مي  قابل  براي مناطق دیم  این تحقیق  نتایج 

تیمارهاي مختلف و براي ارقام بیشتري از گندم دیم  تکرار و اجرا گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
به منظور تأثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زني و وضعیت رشد گیاهچه گندم دیم آزمایشي به صورت فاکتوریل با طرح 
پایه  کامال تصادفي و بلوک کامل با 4 تکرار در سال هاي 89 – 1386در آزمایشگاه بذر و مزرعه م ؤسسه  تحقیقات 
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ثبت و گواهي بذر و نهال کرج اجرا گردید. در شرایط آزمایشگاه فاکتورها شامل رقم دیم  در دو سطح )آذر-2 و 
سرداري-101( و تیمارهاي پرایمینگ بذر در هفت سطح)PEG 6000 10 درصد، PEG 6000 20 درصد، kcl 2 درصد 
،kcl 4 درصد،KH2PO4 1درصد، KH2PO4  0/5 درصد ، آب( و شاهد بودند، بعالوه مدت زمان پرایمینگ بذر درسه 
سطح )12، 24 و 36 ساعت( و درجه حرارت  درسه سطح )˚C˚، 20 C 23و˚C 28( بودند. در این آزمایش صفاتي از 
قبیل درصدجوانه زني و شاخص بنیه بذر مورد ارزیابي قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین ارقام از نظر  درصد جوانه زني 
و شاخص بنیه بذر در سطح 1 درصد تفاوت معني داري وجود دارد. حداکثر درصد جوانه زني در رقم آذر 2 و حداقل 
از نظر درصد جوانه  بذر   پرایمینگ  تیمارهاي  بین  این صفت در الین سرداري - 101 مشاهده گردید. همچنین 
زني تفاوت معني داري در سطح 1 درصد مشاهده گردید. حداکثر درصد جوانه زني در تیمار PEG 6000 20درصد 
با میانگین 91/3 و حداکثر شاخص بنیه  با15/2 در تیمار هیدرو فسفات پتاسیم 1 درصد مشاهده شد. در مقایسه 
مدت زمان پرایمینگ بذر  حداکثر درصد جوانه زني نهایي در مدت زمان 12 ساعت و حداقل این صفت  در مدت 
 زمان 24 ساعت مشاهده گردید. بعالوه حداکثر و حداقل درصد جوانه زني و شاخص بنیه به ترتیب در دماي˚C 20 و

˚C 28 بدست آمد. رقم آذر-2 از نظر شاخص بنیه و درصد جوانه زني نسبت به الین سرداري - 101 برتري نشان 

 )PEG 6000(داد. در مقایسه بین تیمارهاي بستر پرایمینگ بذر برصفات مورد مطالعه، پرایمینگ با پلي اتیلن گلیکول
و هیدرو فسفات)KH2PO4(بوی ژه غلظت هاي پائین   تر نسبت به بقیه برتري نشان دادند.  بعالوه آزمایش در شرایط 
کنترل شده)کاشت در گلدان و در اتاق رشد( بصورت فاکتوریل و با طرح پایه کامال تصادفي و در مزرعه در قالب 
بلوک و طي دو سال اجرا شد، بطوریکه تیمارها حاصل ترکیب فاکتورهاي  پایه  با طرح  آزمایش مرکب فاکتوریل 
دو سطح رقم گندم آذر-2 و سرداري- 101 و تیمارهاي پرایمنگ بذر که در شرایط آزمایشگاه برتري نشان داده 
بودند در چهار سطح)kcl 2 درصد،KH2PO4 0/5 درصد ،PEG 600010 درصد ، آب مقطر( و شاهد بودند.که عمل 
نتایج آزمایش  انجام گردید.  پرایمینگ بذرها در این مرحله  به مدت 12 ساعت و در دماي 20 درجه سلسیوس 
درشرایط کنترل شده نشان داد که اثرات متقابل رقمx پرایمینگ بذر برطول ساقه، وزن خشك ریشه، وزن خشك 
ساقه ، وزن خشك کل گیاهچه، طول گیاهچه و متوسط سرعت ظهور گیاهچه از لحاظ آماري معني دار بود. بیشترین 
درصد ظهور گیاهچه در تیمار پرایمینگ با با محلول PEG 6000 10 درصد و حداقل این صفت در شاهد بدست 
آمد. در شرایط مزرعه و طي دوسال نیز در  مقایسه بین تیمارهاي پرایمینگ بذر، تیمار  PEG 6000 10 درصد از 
نظر اثر بر درصد سبز شدن، عملکرد بذري و عملکرد بیولوژیکي نسبت به سایر تیمارها برتري نشان داد. در مقایسه 
بین ارقام مورد آزمایش، عملکرد بیولوژیکي، وزن هزاردانه، تعداد سنبله در واحد سطح در سرداري -101 بیشتر، اما 
 تعداد بذر در سنبله در رقم آذر-2 باالتر بود. در بررسي اثرات متقابل بیشترین میزان عملکرد  بذري در سال اول 

 PEG 6000X 10 درصدx سرداري-101 و با میانگین 420 گرم در متر مربع بدست آمد.
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پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
عنوان: پروتکل تکثیر انبوه ارقام رز و مقایسه رزهای کشت بافتی با رزهای وارداتی

یافته منتج از پروژه های شماره:  2-05-05-86009و  2-05-05-86004     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مریم جعفرخانی کرمانی                                           رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

 maryam.j.kermani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تولید گل رز شاخه اي در ایران بیش از 262 میلیون شاخه و مساحت زیر کشت آن بیش از 500 هکتار مي باشد 
که از این میزان 350 هکتار را پوشش گلخانه اي و 150 هکتار را پوشش فضاي باز تشکیل مي دهد. ارقام رزي که 
اکنون در کشور براي تهیه گل شاخه بریده استفاده مي شوند، ارقام رز وارداتي بوده که عموما از کشور هلند با قیمتی 
حدود 2-4 یورو برای هر قلمه به ایران وارد می شوند.  با توجه به این که فناوری کشت بافت دارای ظرفیت فوق العاده 
تکثیر در یك دوره زماني نسبتا کوتاه، تولید گیاهان سالم و عاري از بیماري در تمام نقاط جغرافیایی و در تمام فصول 
سال را دارد. می توان با استفاده از روش کشت بافت برای تولید انبوه قلمه های مورد نیاز گلخانه های گل رز شاخه 

بریده گامی بلند در جهت  کاهش واردات، اشتغالزایی و نهایتا خود کفایی محسوب برداشت. 
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
جزییات دستورالعمل در گزارشات نهایی دو پروژه مربوطه، مقاالت انتشار یافته و ثبت اختراع مربوطه می باشد. 
ضمنا پروتکل تکثیر انبوه گل رز  با روش کشت بافت آماده انتقال به شرکت هایی است 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 گل رز در کشور بپردازند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ایران با داشتن تنوع آب و هوایي، تنوع گونه هاي گیاهي  و همچنین نیروهاي انساني و امکانات تحقیقاتي بسیار 
پیشرفته، متاسفانه وارد کننده گل رز است و نقش بسیار کوچکي در صادرات آن دارد. بنابراین پژوهشگاه بیوتکنولوژي 
کشاورزي در قالب دو پروژه تحقیقاتی پروتکل تکثیر انبوه ارقام گل رز را تدوین و تعداد 5000 گیاهچه کشت بافتی 
تولید نمود سپس گیاهچه های کشت بافتی در دو گلخانه تجاری مورد استفاده قرار گرفته و از لحاظ عملکرد با ارقام 
وارداتی مقایسه شدند. نتایج نشان داد که کیفیت رزهای کشت بافتی با رزهای وارداتی مشابه است. لذا با بکارگیری 
این پروتکل و با برنامه ریزي صحیح می توان گام های موثر در کاهش خروج ارز و نیز ارز آوری و اشتغالزایی برداشت. 
الزم به ذکر است که پا نهادن به این عرصه های جدید فنآوری در تحکیم ارزشهای گذشته کشورمان که روزگاری 

جایگاهی ارزشمند در زمینه پرورش گل و باغ های زیبا بوده نقش به سزایی دارد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مرحله پرآوری تكثير درون شيشه ای گل رز

ريشه زايی در غلظت های مختلف محيط كشت
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Avalanch)ج     Dolce Vita)ب   Full House)مقايسه سه روش تكثير  الف

        الف                                            ب                                               ج
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